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Wstęp

Kaukaz Północny jest najbardziej niestabilną częścią Federacji Rosyj-
skiej, a trwający tam konflikt analitycy International Crisis Group jesz-
cze w 2012 roku ocenili jako najbardziej krwawy w Europie1. Jak po-
dawał raport Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie, w starciach 
między siłami bezpieczeństwa a  zbrojnym podziemiem, jak również 
wskutek bezpośrednich ataków terrorystycznych, w ostatnich dzie-
sięciu latach śmierć ponosiło tam nawet 700–750 osób rocznie. Skala 
ofiar pozwalała więc mówić o wojnie domowej2. Jednocześnie Rosja 
była w ostatnich dekadach jednym z ważnych ognisk terroryzmu. Jak 
wskazuje International Crisis Group, w samej tylko Moskwie w latach 
1996–2012 miało miejsce 26 dużych ataków terrorystycznych, których 
ofiarami padło 1561 osób: 627 zginęło, a 934 zostało rannych3. Z kolei, 
jak podaje Global Terrorism Databese, w latach 1991–2011 na teryto-
rium Federacji Rosyjskiej miało miejsce 1435 ataków o charakterze ter-
rorystycznym, przeprowadzonych przez ugrupowania i  jednostki po-
chodzące z Kaukazu Północnego 4. 

1 The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity And Conflict, Europe 
Report No. 220/19 October 2012, s. I.

2 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, 
„Prace OSW”, Warszawa 2014, s. 5.

3 The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, The Insurgency And Co-
unter-Insurgency, Europe Report No. 221/19 October 2012, s. 1.

4 Terrorism and the North Caucasus: An Overview, “START Background Report”, Na-
tional Consortium For The Study Of Terrorism And Responses to Terrorism, 2013.
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Wstęp8

W ostatnich dziesięciu latach terroryzm ugrupowań północnokau-
kaskich stał się zagrożeniem także poza granicami Rosji, w tym również 
w Polsce, o czym świadczyć może informacja Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego o  monitorowaniu 200 osób (w większości Czeczenów) 
w związku z ich powiązaniami z tzw. Państwem Islamskim5, a także 
aresztowanie w maju 2015 roku na terytorium Polski trzech osób naro-
dowości czeczeńskiej podejrzanych o zbieranie środków finansowych na 
działalność terrorystyczną6. 

Rodzi to uzasadnione pytania o przyczyny i charakter aktywności 
terrorystycznej podejmowanej przez organizacje i zamachowców wywo-
dzących się z Kaukazu Północnego. Potrzebna jest również obiektywna 
ocena skuteczności rosyjskiej polityki anty- i  kontrterrorystycznej 
w omawianym regionie, a także na całym terytorium Federacji Rosyjskiej.

Główny problem badawczy sprowadza się do odpowiedzi na 
pytanie, jakie są cechy charakterystyczne terroryzmu północnokauka-
skiego i co wyróżnia jego fenomen na tle szerokiego zjawiska współczes-
nego terroryzmu.

Pozostałe pytania odnoszą się do szczegółowych problemów 
badawczych, które można ująć w formie następująych pytań: 
1. Jakie są źródła terroryzmu występującego na Kaukazie Płn.? 
2. Jakie są formy organizacyjne i metody działania terrorystów północno- 

kaukaskich?
3. Jaką taktykę przeprowadzania ataków stosują terroryści północno- 

kaukascy?
4. Jak skuteczne są rosyjskie działania anty- i kontrterrorystyczne?7

5 Zob. ABW monitoruje 200 osób. Mają związek z Państwem Islamskim, TVN24, http://
www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/abw-monitoruje-200-osob-moga-stanowic-za-
grozenie-terrorystyczne,563696.html (dostęp: 1.04.2017).

6 Zob. ABW zatrzymała trzech Czeczenów podejrzanych o terroryzm. Zbierali pieniądze 
dla Państwa Islamskiego, TVP Info, https://www.tvp.info/20059003/abw-zatrzymala-
-trzech-czeczenow-podejrzanych-o-terroryzm-zbierali-pieniadze-dla-panstwa-is-
lamskiego dze-dla-panstwa-islamskiego (dostęp: 15.09.2015).

7 Antyterror yzm definiowany jest jako system defensywny dotyczący zapobiegania, 
a także rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych lub też jako defensywne działania 
mające na celu zmniejszenie podatności na akty terrorystyczne, w tym zabezpiecze-
nie osób lub miejsc szczególnie zagrożonych atakami. Szczególna rola w tym zakresie 
przypada między innymi służbom i siłom specjalnym, policji, wojsku, wyspecjalizowanym 
agencjom ochrony itp. Kontr terror yzm to natomiast sfera ofensywna, obejmująca 
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Wstęp 9

5. Jak należy prognozować dalszą ewolucję terroryzmu północno- 
kaukaskiego?
Poszukiwano także cech wyróżniających terroryzm północnokauka-

ski na tle współczesnego terroryzmu występującego w innych regionach 
świata. W dociekaniach poświęcono również uwagę rosyjskiej polityce 
antyterrorystycznej, jej skuteczności oraz wpływowi, jaki wywiera na cha-
rakter działalności północnokaukaskich ugrupowań terrorystycznych. 

C elem prac y jest więc przedstawienie zjawiska terroryzmu pół-
nocnokaukaskiego. W tym zakresie cel badań ma charakter poznawczy 
i dotyczy identyfikacji oraz systematyzacji wiedzy o rozpatrywanym zja-
wisku. Ma on również wymiar eksplanacyjny: zakłada się wyjaśnienie 
mechanizmów społeczno-politycznych warunkujących występowanie 
terroryzmu na opisywanym obszarze oraz ograniczeń i przyczyn słabo-
ści rosyjskiej polityki antyterrorystycznej. 

Główną hipotezą  niniejszej pracy jest sformułowanie, iż fenomen 
terroryzmu północnokaukaskiego ma osobne źródła i swoje własne ce-
chy wyróżniające w postaci metod działania i przeprowadzania ataków.

Na wstępie pracy przyjęto następujące hipotezy  szczegółowe: 
1. Należy założyć, że zjawisko terroryzmu północnokaukaskiego ma 

swoje źródła głównie w  sferze społecznej (bezrobocie, migracje, 
przestępczość zorganizowana itd.). 

2. Należy przypuszczać, że formy organizacyjne i metody działania ter-
rorystów północnokaukaskich są zasadniczo wzorowane na rozwią-
zaniach znanych z ruchu globalnego dżihadu. 

3. Można przyjąć, że istnieje północnokaukaski modus operandi8 w za-
kresie organizacji zamachów terrorystycznych. 

działania będące odpowiedzią na zjawisko terroryzmu. W szerszym ujęciu jest to 
zespół działań naukowych, prawnych, wojskowo-policyjnych ukierunkowanych na 
zwalczanie aktów terroryzmu oraz zmierzających do zapobiegania, przeciwdziałania 
i  likwidacji zagrożeń związanych z możliwością zaistniena aktów terrorystycznych. 
Za: S. Wojciechowski, Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu, [w:] Zrozumieć współ-
czesny terroryzm. Wybrane aspekty fenomenu, red. S. Wojciechowski, P. Osiewicz, 
Warszawa 2017, s. 114–115.

8 Terminem tym określa się sposób działania poszczególnych sprawców. Dane zbiera się 
najczęściej na podstawie m.in. oględzin miejsc, zeznań świadków, ekspertyz biegłych 
i pracy operacyjnej służb bezpieczeństwa. Za: T.R. Aleksandrowicz, Terroryzm mię-
dzynarodowy, Warszawa 2015, s. 13.
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Wstęp10

4. Należy założyć, że polityka anty- i kontrterrorystyczna państwa ro-
syjskiego w stosunku do terroryzmu na Kaukazie Północnym nie jest 
pozbawiona słabości, co powoduje, iż konflikt w tym regionie jest 
długotrwały i głęboki. 

5. Należy przypuszczać, że zjawisko terroryzmu północnokaukaskie-
go będzie nadal istotnym zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego 
(Rosji) i międzynarodowego. 
Aktualny stan badań nad wybranym problemem  ograni-

cza się w polskim piśmiennictwie naukowym do stosunkowo niewiel-
kiej liczby publikacji. Na pierwszy plan wysuwają się opracowania Ma-
cieja Falkowskiego9 oraz Wojciecha Góreckiego10 z Ośrodka Studiów 
Wschodnich w Warszawie. Mimo niewątpliwie bardzo dużej wartości 
merytorycznej są to jednak prace analityczne, tworzone na potrzeby bie-
żącej oceny sytuacji i tylko częściowo poświęcone zjawisku terroryzmu. 
Dużo mniej pogłębione prace opublikowano w Polskim Instytucie Spraw 
Międzynarodowych11.

Charakter naukowy mają wydane w 2014 roku dwa tomy war-
tościowej pracy zbiorowej na temat Kaukazu Płn. pod redakcją Ta-
deusza Bodio12. Poświęcone są one w  przeważającej mierze elitom 

9 M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, 
„Prace OSW”, Warszawa 2003; idem, Czeczenia między kaukaskim dżihadem, a „ukry-
tym” separatyzmem, „Prace OSW”, Warszawa 2007; idem, Kaukaz Północny: rosyjski 
węzeł gordyjski. Najważniejsze problemy i konflikty w regionie i ich wpływ na przy-
szłość Rosji, „Prace OSW”, Warszawa 2004; idem, Na peryferiach światowego dżihadu. 
Kaukaz Północny: iluzja stabilizacji, „Punkt Widzenia”, Warszawa 2014; M. Falkowski, 
W.  Marszewski, Kaukaskie „terytoria plemienne”. Kaukaz Północny  – cywilizacyjnie 
obca enklawa w granicach Rosji, „Prace OSW”, Warszawa 2010. 

10 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian…, op. cit.; idem, „Pełzająca” wojna domowa 
na Kaukazie Północnym, „Komentarze OSW”, Warszawa 2011; idem, Menadżerowie 
zamiast generałów-gubernatorów? Nowa taktyka Moskwy na Kaukazie Północnym, 
„Tydzień na Wschodzie”, OSW, 3.03.2010; idem, Przemiany islamu na Kaukazie Pół-
nocno-Zachodnim w okresie poradzieckim. Adygeja, Karaczajo-Czerkiesja, Kabardy-
no-Bałkaria, Osetia Północna, [w:] Okręt Koszykowa, red. J. Borkowicz, J. Cichocki, 
K. Pełczyńska-Nałęcz, Warszawa 2007, s. 229–230.

11 K. Rękawek, Transformation Of The Chechen Insurgency, „PISM Policy Paper”, 6/2011; 
A.M. Dyner, K.Rękawek, Państwo Islamskie zagrożeniem dla Rosji, „Biuletyn PISM”, 
3(1240)/2015.

12 Kaukaz Północny: Elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczenstwo, red. T. Bodio, Warsza-
wa 2014; Kaukaz Północny: Elity władzy i życie polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 
2014.
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Wstęp 11

politycznym i  stosunkom etnopolitycznym w regionie, a podziemie 
terrorystyczne pozostaje poza zainteresowaniem autorów zamiesz-
czonych w nich artykułów. Autorzy starszych nieco publikacji skupia-
ją się na konflikcie rosyjsko-czeczeńskim w wymiarze historycznym 
i  militarnym13. Poza problemy samej Czeczenii wychodzą badacze 
w pracy zbiorowej pod redakcją Jana Brodowskiego i  Mieczysława 
Smolenia14. 

O ekstremizmie religijnym i terroryzmie pisał Michał Agaton 
Cholewicz15. Obszerne, przeglądowe hasło poświęcone działalności 
terrorystów północnokaukaskich zamieścił w  Leksykonie organizacji 
i ruchów islamistycznych Krzysztof Izak16. W popularnych czasopis-
mach wojskowych o starciach bojowników z siłami bezpieczeństwa 
w Dagestanie pisał Marcin Gawęda17. Analizę największych zamachów 
(Dubrowka, Biesłan) znajdujemy w  książce Kazimierza Kraja18 oraz 
artykułach i komentarzach medialnych Andrzeja Mroczka19. Z kolei 
najwcześniejsze zamachy, a także taktykę czeczeńskich działań party-
zanckich w latach 90. opisał niezależny korespondent wojenny Miro-
sław Kuleba20.

Terroryzm ugrupowań wywodzących się z Kaukazu Płn. stał się 
w ostatnich latach przedmiotem badań młodszych naukowców. Na uwagę 

13 S. Ciesielski, Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003; P. Grochmalski, 
Czeczenia: rys prawdziwy, Warszawa 1999.

14 Czeczenia–Rosja: mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 
2007.

15 M.A. Cholewicz, Zarys działalności wahhabitów na Kaukazie, [w:] Ewolucja terrory-
zmu na przełomie XX i  XXI w., red. W. Grabowski, R. Ożarowski, M. Malinowski, 
Gdańsk 2009.

16 K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 2016.
17 M. Gawęda, Dagestan w ogniu (1), „Komandos”, 1/2011; idem, Dagestan w ogniu (2), 

„Komandos”, 2/2011.
18 K. Kraj, Rosja w walce z terroryzmem, Kraków 2009.
19 Np. A. Mroczek, Planowanie fizycznego zabezpieczenia przed zamachami terrorystycz-

nymi z użyciem materiałów wybuchowych, [w:] Polityczne metody zwalczania terrory-
zmu, red. K. Liedl, J. Marszałek-Kawa, Sz. Wudarski, Toruń 2007. 

20 M. Kuleba, Imperium na kolanach, Warszawa 1998; idem, Czeczeński specnaz: taktyka 
działań specjalnych, Warszawa 2001; idem, Szamil Basajew. Rycerski etos a powinność 
żołnierska, Warszawa 2007. 
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Wstęp12

zasługują artykuły Ewy Wolskiej21, Kamila Pietrasika22, Magdaleny Adam-
czuk23, Katarzyny Przybyły24 oraz Adama Pawłowskiego25. Mają one cha-
rakter przyczynkarski i omawiają tylko wybrane aspekty lub niektóre 
wydarzenia związane z działalnością północnokaukaskich grup terrory-
stycznych. Potrzebne jest zatem ujęcie całościowe, obejmujące przyczyny, 
przejawy i skutki terroryzmu ugrupowań północnokaukaskich. 

R amy czasowe ninie jszego opracowania  obejmują zasad-
niczo lata 2002–2014 i  wyznaczają je wydarzenia, które dość wyraźnie 

21 E. Wolska, 10 lat po tragedii na Dubrowce, czyli jak nie przeprowadzać akcji ratunko-
wej, „Ostry Dyżur”, 1(6)/2013; eadem, Czeczenia. Wahabici, Czarne Wdowy i Emirat 
Kaukaski, [w:] Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja  – bezpieczeństwo  – 
konflikty etniczne, red. T. Kapuśniak, Lublin–Warszawa 2011; eadem, Łamanie przez 
armię rosyjską praw człowieka w czasie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii, [w:] 
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, red. T. Bąk, Kraków–Rzeszów–
Zamość 2011; eadem, Obława na czeczeńskie wilki, „e-Terroryzm.pl”, 4/2013; eadem, 
Szahidki jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, [w:] Oblicza terrory-
zmu, red. T. Bąk, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011; eadem, Terroryzm lotniczy w Rosji, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, 186A(LII)/2013; eadem, Wojna 
z terroryzmem a łamanie praw człowieka w świetle działań wojsk Stanów Zjednoczo-
nych i Federacji Rosyjskiej, „Edukacja dla bezpieczeństwa. Człowiek wobec problemów 
bezpieczeństwa w XXI wieku”, 1/2012; eadem, Wpływ procesów dezintegracyjnych 
i destabilizacyjnych na Kaukazie Północnym na bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej, 
„Securitologia”, 17/2013; eadem, Nacjonaliści i imigranci a bezpieczeństwo i porządek 
publiczny Federacji Rosyjskiej, „Securitologia”, 19/2014.

22 K. Pietrasik, Doku Umarow – zabity po raz kolejny?, „e-Terroryzm.pl”, 3/2014; idem, 
Dagestanizacja niebezpiecznego Dagestanu?, „e-Terroryzm.pl”, 2/2014; idem, Wołgo-
grad, miasto-ofiara terroryzmu, „e-Terroryzm.pl, 1/2014; idem, Posłowie do wyda-
rzenia w Machaczkale z dnia 17.01.2014, „e-Terroryzm.pl”, 1/2014; idem, Olimpiada 
w Soczi – dni niepokoju?, „e-Terroryzm.pl”, 1/2014; idem, Dagestan – epicentrum ter-
roryzmu, „e-Terroryzm.pl”, 12/2013; idem, „Czarne wdowy”  – kobiety-samobójczy-
nie z Kaukazu, [w:] Wschód i Zachód. Tolerancja i różnorodność, red. M. Woźniak, 
K. Zdulski, Łódź 2013; idem, Auto-pułapka. Historia i teraźniejszość, „e-Terroryzm.
pl”, 11/2013; idem, Zjawisko terroryzmu w Inguszetii, „e-Terroryzm.pl”, 8/2013; idem, 
Dążenia i aktywność fundamentalistów islamskich w Czeczenii i Dagestanie – od poło-
wy 1996 do 2013 roku, „Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 
[AON]”, 2(7)/2013.

23 Adamczuk A., Czeczeńskie kobiety w strategii działania bojowników kaukaskich, „Prze-
gląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 8(5)/2013.

24 K. Przybyła, Kaukaz Północny a bezpieczeństwo Rosji – nierozwiązywalny problem czy 
zaprzepaszczona szansa?, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 19/2011.

25 A. Pawłowski, „Emirat Kaukaski”  – wielki potencjał czy złudzenie siły?, „Sprawy 
Narodowościowe”, 41/2012; idem, „Emirat Kaukaski” jako czynnik pogłębiający 
destabilizację Federacji Rosyjskiej oraz obszaru czarnomorsko-kaspijskiego, „Wschod-
nioznawstwo”, 7/2013. 
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Wstęp 13

wyodrębniają pewien okres w historii Kaukazu Płn. W 2002 roku nastą-
piło oficjalne26 zakończenie regularnych działań wojennych w Czeczenii. 
W 2014 roku odbyły się Igrzyska Olimpijskie w Soczi, czyli przedsięwzię-
cie będące sprawdzianem dla rosyjskiego systemu antyterrorystycznego. 
W tym okresie zaszły istotne zmiany w kadrze kierowniczej terrorystów. 
W drugiej połowie 2013  roku zginął przywódca Emiratu Kaukaskiego 
Doku Umarow, a jego śmierć wymusiła odnowę wyższej kadry dowód-
czej terrorystycznego podziemia. Mniej więcej w tym samym czasie roz-
poczyna się nowy okres w historii terroryzmu ugrupowań północnokau-
kaskich, które zaczynają słabnąć na Kaukazie, a wzrastać w siłę na Bliskim 
Wschodzie: w Syrii i Iraku. W pracy starano się opisać te procesy docho-
dząc w narracji do wydarzeń z roku 2015. 

Granice  geograf iczne omawianych zjawisk nie są ścisłe, gdyż nie 
ograniczają się do jednego regionu. Wyróżnić należy trzy poziomy ana-
lizy problemu: w kontekście lokalnym, krajowym i międzynarodowym. 
Najważniejszy z nich  – poziom lokalny obejmuje Kaukaz Płn. 
w  granicach Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego, stworzonego 
w 2010 roku z siedmiu podmiotów Federacji Rosyjskiej: sześciu repub-
lik (Czeczenia, Dagestan, Inguszetia, Kabardyno-Bałkaria, Karaczajo-
-Czerkiesja, Osetia Północna-Alania) oraz  Kraju Stawropolskiego. Na 
tym poziomie badane są takie zagadnienia, jak: przyczyny terroryzmu 
północnokaukaskiego (a  przynajmniej ich zdecydowana większość), 
organizacja i formy działania nielegalnych ugrupowań, działania lo-
kalnych struktur siłowych oraz większość skutków badanego zjawiska. 
Poziom krajowy obejmuje granice Federacji Rosyjskiej i dotyczy ak-
tywności terrorystów północnokaukaskich (głównie zamachów) na ob-
szarze całego państwa rosyjskiego. Na tym poziomie analizowany jest 
również ogólnorosyjski system przeciwdziałania terroryzmowi oraz 
niektóre  – ogólnokrajowe  – skutki badanego zjawiska. Na poziomie 
międzynarodowym z kolei omówiono powiązania łączące Kaukaz 
Płn. z międzynarodowym ruchem globalnego dżihadu oraz aktywność 
terrorystów z Płn. Kaukazu poza granicami Rosji. 

26 W 2002 roku zakończenie wojny ogłosiły – mimo trwania walk partyzanckich – wła-
dze rosyjskie. Często przyjmuje się, że zakończenie drugiej wojny czeczeńskiej nastą-
piło dopiero w 2009 r., kiedy władze odwołały stan operacji antyterrorystycznej na 
terenie całej republiki.
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Metody badawcze, jakie zastosowano w trakcie pisania pracy, to: 
analiza systemowa, metoda historyczna, metoda porównawcza i metoda 
instytucjonalno-prawna. Podstawową z zastosowanych metod jest anal i-
za  systemowa, pozwalająca na całościowe ujęcie badanych problemów 
(podmiotów, procesów, zdarzeń) oraz strukturalne określenie właściwo-
ści badanego zjawiska. Zarówno samą organizację terrorystyczną, jak 
i szerszy układ odniesień (wraz z działaniami antyterrorystycznymi, ofia-
rami, „widzami” itd.) można traktować jako system złożony z wzajemnie 
oddziałujących na siebie składowych. Zgłębienie wewnętrznych prawid-
łowości badanego zjawiska pozwala na wyróżnienie jego cech systemo-
wych. Zaletą ujęcia systemowego jest również rozpatrywanie zjawisk ze 
względu na ich miejsce w badanej problematyce. Obiekt badań trakto-
wany jest jako część obiektu wyższego rzędu – nadsystemu (np. terrory-
stycznej „międzynarodówki” islamistycznej). Ponadto analiza systemowa 
jest doskonałym narzędziem do rozpatrywania zjawisk w ich dynamice, 
tj. w aspekcie zmian własności obiektów w czasie (np. zmian w taktyce 
i głównych obszarach aktywności ugrupowań terrorystycznych)27. 

Ukazanie źródeł badanego zjawiska możliwe jest poprzez zastosowa-
nie metody histor ycznej, która pozwala wykryć relacje przyczyno-
wo-skutkowe. Metoda porównawcza z kolei okazuje się skuteczna 
w  uchwyceniu podobieństw i różnic względem zjawiska terroryzmu 
występującego w innych regionach świata. Zastosowano także meto-
dę instytuc jonalno-prawną, pozwalającą na analizę skuteczności 
rosyjskich instytucji państwowych powołanych do zwalczania terrory-
zmu oraz ocenę dokumentów zawierających doktrynalne założenia wal-
ki z terroryzmem.

Bazę  źródłową  pracy stanowi kilkaset publikacji w językach: rosyj-
skim, angielskim oraz polskim, a w tym: monografie, dokumenty, raporty, 
prace zbiorowe, analizy ośrodków badawczych i rządowych oraz artykuły 
zamieszczone w periodykach naukowych. W przypadku źródeł rosyjsko-
języcznych szczególnie przydatne okazały się monografie i prace zbiorowe 
publikowane przez Południowy Uniwersytet Federalny w Rostowie nad 
Donem oraz artykuły z czasopism: „Россия и  Мусульманский Мир”, 
„Вестник Южного Научного Центра РАН”, „Вестник Дагестанского 

27 Zob. P. Sienkiewicz, Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Warszawa 1994, 
s. 32-33.
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Научного Центра”, oraz „Центральная Азия и Кавказ”. Bardzo wartoś-
ciowe okazały się też opracowania takich autorów, jak Siergiej Suszczyj28, 
Igor Dobajew29, Natalia Romanczenko30, Anatolij Lubskij31, a także nie-
które prace zbiorowe32. Wykorzystano materiały ze stron internetowych 
rosyjskich urzędów federalnych, spośród których najbardziej przydatna 
okazała się witryna Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego33. War-
tościowe informacje odnaleziono także na prowadzonym przez Stowa-
rzyszenie „Memoriał” portalu Kavkaz-Uzel (Węzeł Kaukaski)34.

Spośród opracowań anglojęzycznych bardzo cenne okazały się pub-
likacje Gordona Hahna35, Emila Souleimanova36, Marka Kramera37. Wy-
korzystano również artykuły z takich czasopism i  serii wydawniczych, 
jak: “Caucasian Review of International Affairs”, “Central Asia-Caucasus 
Analyst”, “ISN Security Watch”, “Middle East Review of International Af-
fairs”, “PONARS Eurasia Policy Memo”, “Post-Soviet Affairs”, “Studies in 
Conflict & Terrorism”, “Russian Analytical Digest”, “Studies in Conflict 
and Terrorism”, “The Caucasus & Globalization” i inne.

28 С.Я. Сущий, Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой трети 
XXI века, Москва 2014.

29 M.in.: И.П. Добаев, Современный терроризм: региональное измерение, Ростов- 
-на-Дону 2009.

30 Н.Е. Романченко, Институционализация современных радикальных неправи-
тельственных религиозно-политических организаций на Северном Кавказе, 
Москва–Ростов-на-Дону 2011.

31 А.В. Лубский, Конфликтогенные факторы на юге России: методология исследо-
вания и социальные реалии, Ростов-на-Дону 2005.

32 Szczególnie: И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов на Север-
ном Кавказе, Москва 2013.

33 http://nac.gov.ru/.
34 http://www.kavkaz-uzel.ru/.
35 G.H. Hahn, Getting the Caucasus Emirate Right, Center for Strategic and Internatio-

nal Studies, 2011; idem, The Caucasus Emirate Jihadists: The Security And Strategic 
Implications, [w:] Russia’s Homegrown Insurgency: Jihad In The North Caucasus, ed. 
S.J. Blank, Strategic Studies Institute Monograph, 2012; idem, The Caucasus Emirate 
Mujahedin: Global Jihadism in Russia’s North Caucasus and Beyond, McFarland 2014.

36 E. Souleimanov, The Caucasus Emirate: Genealogy of an Islamist Insurgency, “Middle 
East Policy”, 2011.

37 M. Kramer, Guerrilla Warfare, Counterinsurgency and Terrorism in the North Cauca-
sus: The Military Dimension of the Russian – Chechen Conflict, “Europe-Asia Studies”, 
57(2)/2005.
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Praca ma układ problemowo-chronologiczny i składa się z pięciu 
rozdziałów oraz zakończenia.

Rozdział pierwszy (Terroryzm północnokaukaski w perspektywie hi-
storycznej i geopolitycznej) zawiera opis genezy terroryzmu ugrupowań 
wywodzących się z  Kaukazu Płn. Omówiono znaczenie historycznych 
doświadczeń narodów pólnocnokaukaskich, które w przeszłości pozo-
stawały w długotrwałym konflikcie z Rosją (XVIII–XX w.). Kulminacją 
represyjnej polityki Moskwy były masowe deportacje w okresie II wojny 
światowej, które ogromnie zaważyły na pamięci zbiorowej mieszkańców 
Kaukazu Płn. Specyfika tego konfliktu odcisnęła także swoje piętno na 
metodach prowadzenia walki. W trakcie regularnie się powtarzających 
powstań i kampanii antypowstańczych, narody i plemiona kaukaskie 
wielokrotnie z powodzeniem stosowały taktykę partyzancką, zaś w okre-
sie stabilizacji na rosyjskich warunkach dochodziło do stosowania jesz-
cze bardziej niekonwencjonalnych metod, czego przykładem jest dzia-
łalność tzw. abreków – samotnych skrytobójców, których uznać można 
za prekursorów terroryzmu indywidualnego.

W dalszej części rozdziału przedstawiono wpływ procesów globaliza-
cyjnych na radykalizację mieszkańców omawianego regionu oraz zwró-
cono uwagę na szczególne znaczenie jego położenia geopolitycznego 
jako źródła permanentnej niestabilności. Kaukaz jest częścią tzw. „glo-
balnych Bałkanów” (rozciągających się od Afryki Płn., przez Bałkany, 
Kaukaz do Azji Centralnej i zachodnich obszarów Chin), gdzie występu-
je ogromna liczba trudnych do zneutralizowania czynników niestabilno-
ści, takich jak terroryzm, rywalizacja o surowce energetyczne, zaangażo-
wanie mocarstw zewnętrznych czy konflikty separatystyczne i religijne. 

W dalszej części rozdziału zwrócono uwagę na znaczenie różnic 
cywilizacyjnych między Kaukazem a Rosją. Postawiono tezę, iż Kaukaz 
może być traktowany jako osobny ośrodek cywilizacyjno-kulturowy 
z innymi niż w przypadku Rosji wartościami duchowymi, formami go-
spodarowania, formami państwowości oraz normami życia społeczne-
go. Wszystko to utrudnia koegzystencję w ramach jednej struktury pań-
stwowej, a jednym z przejawów tego głębokiego podziału jest działanie 
terrorystycznego podziemia. 

Rozdział drugi (Źródła terroryzmu północnokaukaskiego) poświę-
cono współczesnym i wyłącznie wewnętrznym źródłom terroryzmu na 
Kaukazie Płn. Przedstawiono społeczno-ekonomiczne uwarunkowania 
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radykalizacji mieszkańców regionu. Zwrócono uwagę na wysokie bez-
robocie, ogromną korupcję i klanowy system funkcjonowania lokalnych 
społeczności. W tym kontekście zanalizowano panujące w regionie tren-
dy demograficzne, zakładając, iż istnieje związek między wysokim przy-
rostem naturalnym i problemami społeczno-ekonomicznymi a eskalacją 
działalności grup terrorystycznych. Przedstawiono także psychologiczne 
uwarunkowania i motywacje działalności terrorystów. Wskazano na ta-
kie czynniki, jak poczucie krzywdy, poczucie zdeptanej godności, trau-
my, anomia wartości, pustka światopoglądowa, frustracje życiowe oraz 
konflikt pokoleniowy. 

W rozdziale omówiono także ideologiczne motywacje terrorystów 
z Kaukazu Płn. Przeanalizowano mechanizm, który pozwolił na ewo-
lucję separatyzmu narodowościowego w  walkę o podłożu religijnym 
(islamistycznym). Wymieniono główne założenia ideologiczno-religijne 
terrorystów, wskazano na intelektualne związki północnokaukaskich 
liderów z  „autorytetami” światowego dżihadu, przedstawiono też cele 
działających tu ugrupowań, formułowane m.in. w publicznych ode-
zwach i przemówieniach. Rozdział zamyka prezentacja wyników rosyj-
skich badań społecznych na temat źródeł konfliktu na Kaukazie Płn.

Rozdział trzeci (Formy organizacyjne terroryzmu północnokaukaskie-
go) poświęcony jest przejawom terroryzmu północnokaukaskiego. Omó-
wiono tu – w miarę dostępnych źródeł – jego strukturę organizacyjną. 
Przeanalizowano powstanie i rozwój lokalnych ugrupowań islamistycz-
nych oraz sieciowy paradygmat ich działania. Wskazano na uwarunko-
wania, które doprowadziły do powstania Emiratu Kaukaskiego jako wir-
tualnego quasi-państwa. Omówiono strukturę Emiratu i przedstawiono 
sylwetki jego kolejnych liderów. Wskazano na charakterystyczne cechy 
działania tej organizacji: strukturę sieciową, dynamiczne pozwiązania 
poszczególnych komórek, umiejętność uzupełniania strat kadrowych, 
a także wyjątkową zdolność adaptacji do warunków zewnętrznych. 

W rozdziale przedstawiono kadrowy potencjał podziemia terrory-
stycznego w poszczególnych republikach Kaukazu Płn. w latach 2000–
2016. Zwrócono przy tym uwagę na jego charakterystyczną piramidę 
kadrową, w której znajdują się nie tylko aktywni bojownicy, ale także bo-
jownicy „sporadyczni”, osoby wspomagające podziemie oraz sympatycy. 
Wymieniono metody rekrutacji nowych członków. Wskazano na różno-
rodne formy pozyskiwania finansów przez terrorystów. Przedstawiono 
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ich infrastrukturę techniczną, a także przenalizowano prowadzoną przez 
nich działalność propagandową. 

Kolejna część rozdziału poświęcona jest organizacyjnym związkom 
terrorystów północnokaukaskich z ruchem światowego dżihadu. Przed-
stawiono kanały napływu zagranicznych mudżahedinów z Bliskiego 
i Środkowego Wschodu na Kaukaz Płn. Wymieniono terrorystyczne 
komórki złożone z przedstawicieli narodowości północnokaukaskich 
działające w krajach Europy Zachodniej. Następnie omówiono szero-
kie w ostatnich kilku latach zjawisko emigracji radykalnie nastawionej 
młodzieży z Kaukazu na Bliski Wschód (szczególnie do Syrii), aby tam 
prowadzić dżihad w szeregach Państwa Islamskiego lub Al-Kaidy. Wy-
mieniono główne oddziały kaukaskich dżihadystów działające w tym 
regionie, a także scharakteryzowano ich dowódców. 

Rozdział czwarty (Formy i metody walki) przedstawia główne spo-
soby przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Analizując przebieg 
zamachów, sylwetki sprawców i narzędzia, za pomocą których dokonano 
ataku, w rozdziale tym spróbowano prześledzić przebieg zmian w meto-
dach działania terrorystów. Przywołano też dane statystyczne na temt 
typów celu oraz geograficznego rozłożenia zamachów. 

W rozdziale przedstawiono zbrojne akcje zbliżone w swym charakte-
rze do działań partyzanckich (napady na miejscowości – „rajdy”, ostrza-
ły, organizowanie zasadzek, minowanie dróg, dywersje w infrastruktu-
rze krytycznej i komunikacyjnej). Szerszej analizie poddano trzy duże 
zbrojne napady: atak na Nazrań (2004), atak na Nalczyk (2005), atak 
w Groznym (2014).

Następnie omówiono ataki połączone z wzięciem zakładników. 
Przedstawiono zajęcie teatru w  Moskwie (2002) i szkoły w Biesłanie 
(2004). Analizie poddano zarówno etap przygotowania zamachów, jak 
i ich realizację. Opisano metody wymuszania posłuszeństwa wśród za-
kładników, strategie negocjacji prowadzonych przez terrorystów, a także 
techniczne sposoby opanowania budynku i jego zabezpieczenia przed 
szturmem sił kontrterrorystycznych. 

W dalszej części omówiono samobójcze zamachy bombowe. Opisa-
no metody rekrutacji terrorystów-samobójców, ich możliwe motywacje 
oraz przebieg szkolenia do przeprowadzania zamachów. Przedstawio-
no statystykę zamachów samobójczych obejmującą: sprawców (płeć, 
wiek), metody detonacji ładunku wybuchowego, atakowane cele oraz 
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Wstęp 19

geograficzne rozłożenie tego typu zamachów. Analizie poddano także 
cztery przypadki zamachów samobójczych: na siedzibę rządu Czeczenii 
(2002), w dwóch samolotach pasażerskich (2004), w moskiewskim me-
trze (2010) oraz w autobusie w Wołgogradzie (2013). 

W rozdziale piątym (Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokauka-
skiemu) omówiono podstawy prawno-doktrynalne polityki antyterrory-
stycznej państwa rosyjskiego, zwracając przy tym uwagę na stałą ewolu-
cję założeń i rozwiązań instytucjonalnych. Przedstawiono także różne 
formy stosowanych działań: środki siłowe (działania federalnych i  lo-
kalnych sił specjalnych), politykę amnestii oraz politykę informacyjną. 
Rozdział zamyka próba oceny skuteczności dotychczasowej rosyjskiej 
polityki antyterrorystycznej. 

Zakończenie stanowi syntezę wniosków płynących z poszczególnych 
rozdziałów, ocenę, czy został osiągnięty cel badań oraz w jakim zakresie 
zostały zweryfikowane hipotezy. 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie zawarte w książce tłumaczenia 
z języka rosyjskiego i języka angielskiego pochodzą od Autora.

***

Niniejsza praca nie powstałaby bez pomocy i wsparcia wielu osób. Swo-
je podziękowania za inspiracje i krytyczne uwagi kieruję do moich Na-
uczycieli, Koleżanek i  Kolegów, których miałem zaszczyt spotkać na 
początku mojej drogi naukowej  – począwszy od studiów w Instytucie 
Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego po pracę w In-
stytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długo-
sza w Częstochowie oraz w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji 
Akademii Ignatianum w Krakowie. Za rady udzielone podczas pisania 
pracy dziękuję prof. Henrykowi Ćwiękowi. Za krytyczne uwagi, które 
pozwoliły mi się ustrzec pewnych błędów, dziękuję moim recenzentom: 
prof. Andrzejowi Misiukowi, prof. Andrzejowi Polakowi i prof. Mirono-
wi Lakomemu. Osobne słowa wdzięczności – za wyjątkowy profesjona-
lizm podczas współpracy – kieruję pod adresem pracowników Wydaw-
nictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość dziękuję mojej Rodzinie, 
a szczególnie – żonie Joannie.
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rozdział 1

Historyczne, geopolityczne i kulturowe 
uwarunkowania terroryzmu 

północnokaukaskiego

1.1. Czynniki niestabilności na Kaukazie 
Północnym

Kaukaz Płn. to terytorium pod wieloma względami wyjątkowe. Jest to 
obszar znajdujący się na granicy co najmniej dwóch wielkich cywilizacji 
(prawosławnej i islamskiej), a także terytorium o bardzo skomplikowanej 
przeszłości. Sytuację dodatkowo zaostrza trudne położenie geopolityczne. 
Do „starych” problemów dołączyły w ostatnich dekadach „nowe”. Rozpad 
Związku Sowieckiego wywołał wiele procesów społeczno-politycznych, 
wcześniej powstrzymywanych przez totalitarne państwo. Konflikty na-
rodowościowe, radykalizacja religijna, niepokoje o podłożu ekonomicz-
nym – to zagrożenia, które już na stałe weszły w polityczno-społeczną pa-
noramę regionu. Ogólnie złą sytuację spotęgowała największa katastrofa 
końca XX wieku w tej części świata – wojna w Czeczenii. Zdestabilizowała 
ona cały region i jego otoczenie oraz wywarła znaczący wpływ na wybór 
drogi rozwojowej przez całą Federację Rosyjską. Jednocześnie Kaukaz Płn. 
jest dla Moskwy terytorium niezmiernie ważnym. Leży w strefie jej żywot-
nych interesów oraz ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Od 
sytuacji w tym rejonie zależy zrównoważony rozwój całej Rosji. 

Rozwiązanie dzisiejszych problemów Kaukazu Płn., czy też przynaj-
mniej umiejętne „zarządzanie kryzysem”, wymaga analizy wszystkich 
przyczyn jego zaistnienia. W nauce rosyjskiej istnieje wiele prac poświę-
conych zagadnieniu uwarunkowań napięć występujących na Kaukazie. 
Naukowcy przedstawiają różne klasyfikacje czynników destabilizujących 
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Historyczne, geopolityczne i kulturowe uwarunkowania terroryzmu…22

region oraz wskazują na odmienne przyczyny, które – w ich opinii – dla 
zaistniałej sytuacji mają decydujące znaczenie. Poznanie przyczyn wy-
stępowania fundamentalizmu religijnego,  ekstremizmu politycznego 
i terroryzmu może pozwolić na sformułowanie właściwej odpowiedzi 
władz na występujące tu problemy bezpieczeństwa.

Zwracając uwagę na wpływ doświadczeń historycznych na narody 
zamieszkujące Kaukaz, wymienić należy następujące wydarzenia i pro-
cesy, o których pamięć do dziś oddziałuje na ich decyzje polityczne:

 — długotrwała wojna plemion kaukaskich z imperium rosyjskim 
(XVI–XVII w.),

 — długotrwały brak pełnej integracji politycznej Kaukazu z centrum 
imperialnym/federalnym,

 — masowe deportacje w czasach komunistycznych. 
Biorąc pod uwagę procesy współczene, interesujące wnioski można wy-

snuć, rozpatrując poziom występowania czynników konfliktogennych (mi-
kropoziom, mezopoziom, makropoziom). I tak na mikropoziomie jedno-
stek uczestniczących w konflikcie uwidaczniają się następujące motywacje: 

 — dążenie do korzyści materialnych,
 — dylemat bezpieczeństwa,
 — hegemonistyczne ambicje elit,
 — konkurencja wśród elit. 
Na mezopoziomie obejmującym organizacje (nacjonalistyczne i reli-

gijne) główną rolę odgrywają:
 — niezdolność państwa do obrony konstytucyjnego porządku, 
 — wpływ organizacji zagranicznych. 
Na makropoziomie obejmującym procesy ponadregionalne destabi-

lizująco oddziałują takie zjawiska, jak:
 — migracja, 
 — modernizacja i jej uboczne skutki38. 
Rozpatrując sferę występowania źródeł konfliktu, rozróżnić należy 

czynniki geopolityczne i  społeczno-ekonomiczne. Wśród geopolitycz-
nych wyznaczników niestabilności wyróżnić można:

 — wojskowo-strategiczne położenie regionu Kaukazu,
 — ekonomiczną rywalizację na Kaukazie Rosji i innych mocarstw, 

38 В.В. Макеев, М.А. Гулиев, Политическая толерантность в межэтнических 
конфликтах, Ростов н/Д, 2003. s. 75–85.
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Czynniki niestabilności na Kaukazie Północnym 23

 — położenie na granicy między „atlantyckim” a „kontynentalnym” mo-
delem świata,

 — położenie na granicy między różnymi kręgami cywilizacyjnymi: ro-
syjsko-prawosławnym, islamskim i górsko-kaukaskim.
Wyznaczniki geopolityczne dzielą się przy tym na globalne (dotyczą 

miejsca Kaukazu Płn. w systemie geopolitycznych interesów światowych 
mocarstw) oraz lokalne (wzajemne oddziaływanie Federacji Rosyjskiej 
i Kaukazu Płn.). 

Do czynników konfliktogennych o charakterze społeczno-ekono-
micznym zaliczyć mozna natomiast takie uwarunkowania, jak:

 — wieloetniczność regionu,
 — występowanie bardzo wielu grup językowych,
 — ostre różnice interesów między grupami etnicznymi,
 — wpływ na instytucje polityczne struktur tradycyjnych (rodowych 

i religijnych),
 — paternalistyczne tradycje i oczekiwania wśród społeczeństwa,
 — silna historyczna pamięć etnosów jako element narodowej samo-

świadomości i podstawa konsolidacji narodowych interesów,
 — ustawodawcze bariery i sprzeczności w relacjach centrum–regiony,
 — zróżnicowanie statusu poszczególnych grup etnicznych (np. w po-

ziomie zatrudnienia i wykształcenia ludności),
 — wzajemne spory i pretensje terytorialne między grupami etnicznymi,
 — pogorszenie statusu ekonomicznego ludności,
 — współistnienie państwowego i lokalnego (górskiego) moralno-etycz-

nego kodeksu prawnego,
 — destrukcja tradycyjnych związków gospodarczych,
 — kryminalizacja życia społecznego,
 — rozrost struktur mafijnych,
 — rozszerzenie możliwości nielegalnego rozprzestrzeniania broni,
 — masowa migracja w regionie39.
Wszystkie wymienione czynniki można dzielić i łączyć ze względu 

na kolejne kryteria. Wyszczególnić można wyznaczniki długookresowe 

39 Л.Л. Хоперская, Современные этнополитические процессы на Северном 
Кавказе: Концепция этнической субъектности, Ростов н/Д 1997, s. 14–17; Ю.Г. 
Волков, Политическое состояние общества Юга России в постперестроечное 
время: состояние, перспективы, ожидания, [в:] Проблемы этнополитики 
и политологии, oтв. ред. Е.И. Дулимов, Ростов н/Д 2000, s. 90.
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Historyczne, geopolityczne i kulturowe uwarunkowania terroryzmu…24

i krótkookresowe, statyczne i  dynamiczne, wewnętrzne i zewnętrzne, 
zależne (poddające się wpływom bieżących decyzji) i niezależne (takie, 
na które nie możemy wpływać i które są dane raz na zawsze). Żaden 
z  tych podziałów nie będzie oczywiście wyczerpujący, każdy margina-
lizuje jakiś zespół przyczyn. Dlatego poszukuje się rozwiązań alterna-
tywnych, wielowymiarowych. Oryginalne rozgraniczenie występujących 
na Kaukazie Płn. czynników konfliktogennych zaproponował Anatolij 
Lubskij40, który rozpatruje je w trzech wymiarach:

 — hit et nunc (łac. ‘tu i teraz’) – czynniki związane z procesami zacho-
dzącymi w regionie po rozpadzie Związku Sowieckiego. Przejawiają 
się głównie w strukturach politycznych oraz etnicznych współzależ-
nościach, które przeradzają się często w konflikt (obronny, o własny 
status, o hegemonię lub dominację elit). Wśród tego typu czynników 
badacz wymienia takie zjawiska jak:

 – regionalizacja i separatyzm na południu Rosji,
 – etnopolityczne i etnoterytorialne konflikty w regionie,
 – tożsamość etniczna i peryferyjny nacjonalizm na południu Rosji,
 – tendencje etnokratyczne na Kaukazie,
 – etnoideologie w regionie,
 – konflikty etnoekonomiczne,
 – konflikty etnokulturowe,
 – migracje etniczne,
 – konflikty konfesyjne;

 — longue duree (fr. ‘długie trwanie’) – czynniki uwarunkowane charak-
terem historycznego oddziaływania rosyjskiego państwa i narodów 
Kaukazu Płn., a także procesami demograficznymi w regionie. Ob-
jawiają się w narodowej samoświadomości. Tego typu czynniki to:

 – peryferyjne położenie Kaukazu w ramach imperium rosyjskiego,
 – niestabilność Kaukazu, jako okrainy rosyjskiego imperium,
 – procesy etnodemograficzne;

 — big structures (ang. ‘wielkie struktury’) – czynniki związane z proce-
sami globalizacji i lokalizacji we współczesnym świecie. Przejawiają 
się głównie we wzajemnym oddziaływaniu cywilizacji. W tym wy-
miarze sytuację na Kaukazie destabilizują następujące czynniki:

40 А.В. Лубский, Конфликтогенные факторы на юге России: методология 
исследования и социальные реалии, Ростов-на-Дону 2005.
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Czynniki niestabilności na Kaukazie Północnym 25

 – globalizacja i lokalizacja we współczesnym świecie,
 – „zderzenie cywilizacji”,
 – konflikt rosyjskiej i górskiej cywilizacji na Kaukazie,
 – zjawisko „wielkiego limitrofu”41.

Istotne znaczenie mają wyniki badań, jakie w kwestii czynników de-
stabilizujących południe Rosji osiągnął specjalnie stworzony w 2004 roku 
przez rosyjskie władze projekt o  nazwie „Teoretyczno-metodologiczne 
podstawy regionalnej konfliktologii”. Analizę przeprowadzono na bazie 
ogromnego materiału empirycznego, zgromadzonego poprzez szczegóło-
we sondaże i pogłębione wywiady wśród ekspertów zajmujących się wie-
loma dziedzinami życia południowej Rosji. W opinii badanych ekspertów 
główne czynniki wywołujące niestabilność w regionie to:

 — etniczna „mozaikowość” ludności,
 — migracja zewnętrzna, 
 — migracja wewnątrzregionalna,
 — swoistość procesów modernizacyjnych na Kaukazie,
 — duży wpływ na społeczność tradycyjnych instytucji,
 — negatywna pamięć historyczna,
 — aktywizacja fundamentalizmu religijnego,
 — zewnętrzne oddziaływanie ze strony szeregu państw bliskowschod-

nich,
 — brak rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego i tradycji partner-

skich relacji między władzą i grupami społecznymi42.
Te same badania pokazują, jak zmienia się dynamika konfliktu na 

południu Rosji w wymiarze czasowym. Eksperci w ankietach i wywia-
dach wskazują, że wraz z upływem czasu następują zmiany w hierarchii 
czynników konfliktogennych na Kaukazie (przy czym ich „komplet” po-
zostaje niezmienny). W latach 90. XX wieku w charakterze czynników 
konfliktogennych występowały przede wszystkim zjawiska natury histo-
rycznej (polityka narodowościowa ZSRS w latach 20. i 30. XX wieku, 
deportacje stalinowskie, polityka centralnych organów władzy w latach 
90., a także ogólny kryzys ekonomiczny) (zob. tab. 1). W nowym wieku 

41 Ibidem, s. 32–33.
42 В.А. Авксентьев, Г.Д. Гриценко, А.В. Дмитриев, С.Н. Зинев, Э.Т. Майборода, 

Конфликтный регион: экспертное мнение, „Вестник Южного Научного Центра 
РАН”, 3/2009, s. 15.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Historyczne, geopolityczne i kulturowe uwarunkowania terroryzmu…26

hierarchia czynników konfliktogennych uległa zmianie. Pierwsze pozy-
cje wśród nich zajęły czynniki polityczne i ekonomiczne (zob. tab. 2). Nie 
oznacza to jednak – jak podkreślają badacze – że historyczno-kulturowe 
uwarunkowania niestabilności i konfliktów zostały zdezaktualizowane. 
Współczesny kryzys na południu Rosji w opinii ekspertów ma charakter 
długotrwałego procesu historycznego43.

Tabela 1. Podstawowe czynniki konfliktogenne występujące na południu Rosji 
w latach 90. XX w. w opinii ekspertów

pozycja Czynnik konfliktogenny
Średnia 
pozycja 

w rankingu

1. Polityka narodowościowa w regionie w latach 20. i 30. XX w. 1,75

2. Deportacje okresu II wojny światowej 2,00

3. Polityka centralnych organów władzy w latach 90. XX w. 2,00

4. Ekonomiczny kryzys końca 80. – początku 90. lat XX w. 2,13

5. Społeczno-ekonomiczne dysproporcje w rozwoju 
podmiotów terytorialnych w regionie 2,14

6. Sowiecka polityka narodowościowa okresu pieriestrojki 2,50

7. Rozpad ZSRS 2,89

8 Deklaracje niepodległości republik ZSRS w pocz. lat 90. 
XX w. 3,10

9. Polityka narodowościowa Rosji w drugiej połowie lat 90. 
XX w. 3,11

10. Etniczna niejednorodność polityczno-geograficznych 
podmiotów terytorialnych 3,16

11. Polityka regionalnych organów władzy w latach 90. XX w. 3,17

12. Niekontrolowane procesy migracyjne w regionie Kaukazu 
Północnego 3,40

13. Działalność nacjonalistyczna etnopolitycznych elit regionu 3,64

14. Aktualizacja narodowej samoświadomości i wzrost 
negatywnych stereotypów 4,00

15. Polityka USA i innych obcych państw na Kaukazie 4,88

Źródło: В.А. Авксентьев и др., Конфликтный регион…, op. cit., s. 16.

43 Ibidem, s. 16.
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Tabela 2. Podstawowe czynniki konfliktogenne występujące na południu Rosji 
w XXI w. w opinii ekspertów

Pozycja Czynnik konfliktogenny
Średnia 
pozycja 

w rankingu

1. Właściwości rosyjskiej gospodarki pocz. XXI w. 1,31

2. Polityka centralnych organów władzy w I dek. XXI w. 2,07

3. Narodowo-terytorialny układ południa Rosji 2,13

4. Społeczno-ekonomiczne dysproporcje podmiotów 
terytorialnych w regionie 2,23

5. Niekontrolowane procesy migracyjne w regionie 
Północnego Kaukazu 2,28

6. Polityka regionalnych organów władzy w I dek. XXI w. 3,00

7. Nacjonalistyczna działalność etnopolitycznych elit regionu 3,10

8. Polityka USA na Kaukazie 4,11

9. Aktualizacja narodowej samoświadomości i wzrost 
negatywnych stereotypów 4,40

10. Destruktywne oddziaływanie mediów na świadomość ludzi 4,50

Źródło: В.А. Авксентьев и др., Конфликтный регион…, op. cit., s. 16.

Powołani przez rosyjskie państwo eksperci jednoznacznie wskazują, 
że główną rolę w destabilizacji regionu w XXI wieku odgrywają w pierw-
szej kolejności czynniki ekonomiczne, a w drugiej kolejności czynniki 
wewnątrzpolityczne. Wymieniają przy tym następujące zjawiska:

 — czynniki ekonomiczne
 – demodernizacja gospodarki regionu,
 – zubożenie regionu,
 – masowe bezrobocie wśród młodzieży,
 – nowe formy użytkowania ziemi,
 – niekontrolowany przypływ kapitału z Moskwy,
 – nierównomierność procesu modernizacji w regionach południo-

wej Rosji;
 — czynniki wewnątrzpolityczne

 – utrata elastyczności i adaptacyjności przez administrację publiczną, 
 – polityczne konsekwencje surowcowego modelu rosyjskiej gospo-

darki,
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 – konflikty i spory powstałe na gruncie przygotowań do olimpiady 
w Soczi,

 – przygraniczne położenie regionu i zagrożenia płynące z Bliskiego 
Wschodu, Bałkanów, separatystycznych republik na południo-
wym Kaukazie i Gruzji44.

Jeszcze inny podział czynników warunkujących występowanie ter-
roryzmu na Płn. Kaukazie przedstawił w swojej fundamentalnej pracy 
Siergiej Suszczij. Jego ujęcie obrazuje tabela 3.

Tabela 3. Potencjał konfliktowy na współczesnym Kaukazie Płn.

Sfery występowania Przyczyny protestu 

Gospodarka

niski poziom dochodów
bezrobocie
poszerzająca się szara strefa gospodarki
kwestia rolna

Życie religijne
rozprzestrzenienie fanatyzmu religijnego wśród wyznawców 

tradycyjnego islamu
rozwój radykalnych form islamu (wahhabizm)

Sfera stosunków 
międzyetnicznych

niski poziom socjokulturowej i socjopsychologicznej 
(mentalnej) kooperacji narodów

konkurencja społeczności narodowych w sferze władzy i zasobów 
społeczno-ekonomicznych, prestiżu i pozycji społecznej

Sfera władzy

korupcja
klanowość
nieprofesjonalizm i niski poziom kompetencji miejscowych 

kadr administracyjnych
biurokratyzacja aparatu państwowego, informacyjne odcięcie 

władzy od społeczeństwa
Działalność 
„siłowików”

„prewencyjne” represje przeciw grupom ludności 
podejrzewanym o związki z terrorystycznym podziemiem

Sfera socjokultorowa

przyspieszona modernizacja społeczno-kulturowa 
przewyższająca zdolności adaptacyjne miejscowej ludności

szkodliwe formy kultury masowej
negatywne skutki społecznej modernizacji (prostytucja, 

narkomania itd.)

Czynniki historyczno-
-kulturowe

wojna kaukaska, deportacja i inne bolesne karty historii oraz 
pamięć o nich

tradycje najazdów rabunkowych

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой тре-
ти XXI века, Москва 2014.

44 В.А. Авксентьев и др., Конфликтный регион…, op. cit., s. 18–19.
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W dalszej części rozdziału zawarte zostanie szczegółowe omówienie 
najważniejszych źródeł północnokaukaskiego terroryzmu w wymiarach 
big structures i longue dureee. Omówione zostaną takie zagadnienia, jak 
doświadczenia historyczne, które mogą być przyczyną współczesnej 
przemocy politycznej, procesy globalizacyjne i położenie geopolitycz-
ne regionu Kaukazu i ich wpływ na występowanie tu fundamentalizmu, 
ekstremizmu i terroryzmu; a także zagadnienie konfliktu cywilizacyjne-
go jako źródła terroryzmu. 

1.2. Uwarunkowania historyczne terroryzmu 
północnokaukaskiego

Rosja weszła w kontakt z górskimi plemionami Kaukazu Płn. w XVI 
wieku i właściwie natychmiast na relacjach tych zaciążyły specyficzne 
właściwości państwowości rosyjskiej. Jak pisze Charles King, w historii 
Kaukazu osnowę i główny wątek historycznej narracji tworzą idee impe-
rium i narodu. Zdaniem historyka z Georgetown University są to dzieje 
parcia Rosji na południe, wynikłych stąd konfliktów z  Persją i Turcją 
osmańską oraz nieustającego oporu niewielkich narodów wciągniętych 
w starcie eurazjatyckich potęg45. 

Różnych terminów używają naukowcy dla określenia pozycji Kauka-
zu względem Moskwy w konkretnych uwarunkowaniach historycznych. 
Zapożyczone z nauki amerykańskiej pojęcie pogranicza  (ang. fron-
tier) najlepiej oddaje stosunki na Kaukazie w okresie XVI–XVIII wieku. 
Status Kaukazu w okresie późniejszym, gdy region stał się już bardziej 
stabilną prowincją w ramach ściśle wytyczonych granic państwowych, 
dobrze charakteryzuje termin pogranicza imperialnego (ang. border-
land), czyli granicznego regionu (okrainy) imperialnej „platformy”46. 
Państwo moskiewskie weszło w  bezpośrednią styczność z państwami 

45 Ch. King, Widmo wolności. Historia Kaukazu, Kraków 2010, s. 10.
46 M. Khodarkovsky, Na granicach Rosji. Budowanie imperium w stepie 1500–1800, War-

szawa 2009, s 57–61. Autor ten charakteryzuje pogranicze (frontier) jako „region, któ-
ry tworzy margines jakiegoś zasiedlonego czy rozwiniętego terytorium. To politycz-
no-geograficzny obszar poza zintegrowanym terenem należącym do konkretnej jed-
nostki politycznej”, ibidem, s. 57. Przyjęcie tego modelu stosunków Rosji z Kaukazem 
w XVI–XVIII w. ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji społeczno-ekonomicznej 
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północnokaukaskimi w momencie, gdy Iwan IV Groźny zdobył Kazań 
i  Astrachań oraz podporządkował sobie Wielką Ordę Nogajską. Już 
wówczas na rozwój sytuacji wpłynęło szczególne położenie Kaukazu na 
pograniczu mocarstw: Rosji, Imperium Osmańskiego i  Persji. Do ak-
tywności na tym kierunku Moskwę motywowała sytuacja geopolityczna. 
Książęta kabardyjscy i czerkiescy szukali na północy oparcia w obawie 
przed ekspansją Turcji i Chanatu Krymskiego. Iwan Groźny dla wzmoc-
nienia swoich wpływów poślubił księżniczkę kabardyjską i wysłał do 
jej ojczyzny oddział wojskowy47. W 1559 roku pierwsi w  historii mo-
skiewscy żołnierze postawili swoje stopy na Kaukazie48. Iwan Groźny 
zastosował również  – z  sukcesem sprawdzoną wcześniej w  innych re-
gionach – politykę wygrywania podziałów między lokalnymi władcami 
i  przedstawicielami arystokracji, a także sowitego opłacania lojalnych 
Moskwie feudałów. Symbolicznym dla historii Kaukazu wydarzeniem 
było założenie w 1567 roku twierdzy Terek u zbiegu rzek Sunża i Terek49.

W wieku XVII państwo rosyjskie było jeszcze zbyt słabe, by prowa-
dzić aktywną politykę na Kaukazie. Również większa część panowania 
Piotra I upłynęła pod znakiem wojen na innych kierunkach geograficz-
nych. Dopiero po zakończeniu wojny północnej car zorganizował w 1722 
roku wyprawę wzdłuż wybrzeży Morza Kaspijskiego. Rosyjskie wojska 
przeszły przez cały Dagestan (flotylla z carem na pokładzie przepłynę-
ła Morze Kaspijskie) i wdarły się daleko w terytorium Persji, zajmując 
w następnym roku Baku. Zawarty w 1723 roku rosyjsko-perski pokój 
w Petersburgu potwierdzał wszystkie te podboje oraz ugruntowywał ro-
syjską obecność w Dagestanie50.

Choć przez cały XVIII wiek znaczenie Kaukazu Płn. w polity-
ce rosyjskiej wzrastało (sprzyjało temu położenie na granicy Europy 
i Azji, między morzami Czarnym a Kaspijskim, na głównych szlakach 

i politycznej historii regionu, zob. Северный Кавказ в составе Российской империи, 
ред. В. Бобровников, И. Бабич, Москва 2007, s. 59–87.

47 M. Khodarkovsky, Of Christianity, Enlightenment and Colonialism: Russia in the North 
Caucasus, 1550–1800, “The Journal of Modern History”, 71/1999, z. 2, s. 395.

48 Российский Кавказ. Книга для политиков, ред. В.А. Тишков, Москва 2007, s. 28.
49 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003, dostęp online: 

http://www.sciesielski.republika.pl/czeczenia/index.html.
50 S.B. Stevens, Rosyjskie wojny 1460–1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010, 

s. 327–328.
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komunikacyjnych wiodących w kierunku Zakazukazia i Bliskiego 
Wschodu), to nie odgrywał on jeszcze w moskiewskich planach sa-
modzielnej roli. Opanowanie Kaukazu miało być tylko etapem więk-
szych przedsięwzięć: rozszerzenia wpływów Rosji w kierunku Bliskiego 
Wschodu czy też realizacji tzw. projektu greckiego Katarzyny II51. Kaukaz 
był stałą areną rywalizacji rosyjsko-tureckiej (Persja traciła na znacze-
niu), ale trudno w odniesieniu do tego okresu mówić o regularnym pod-
boju i  kolonizacji regionu. Rosja umiejętnie pozyskiwała kabardyjskie 
i czerkieskie elity do walki z Turcją, wchodziła w sojusze z miejscowymi 
książętami, szanowała ich status, lecz kiedy osiągała strategiczne cele – 
przestawała w nich widzieć partnerów52. Rosyjscy historycy zauważają, 
że gdy tylko pojawiały się dogodne uwarunkowania, imperialne władze, 
nie licząc się z ustaleniami poprzednich umów i traktatów, zaczynały 
traktować muzułmańskich i chrześcijańskich rządców Kaukazu nie jak 
równych sobie samowładców, ale jako nowych rosyjskich poddanych, 
zobowiązanych do niezłomnej uległości53.

Metodą faktów dokonanych Rosjanie przesuwali coraz bardziej na 
południe fortyfikacje graniczne i zakładali nowe osady, z których naj-
ważniejsze to: Kizlar w delcie Tereku (1735), Mozdok (1763) i Wła-
dykaukaz (1784). Ukoronowaniem wojskowej dominacji w regionie było 
stworzenie tzw. kaukaskiej linii umocnionej (pod koniec wieku XVIII 
biegła wzdłuż rzek Kubań i Terek) oraz budowa strategicznie ważnej, 
otwierającej południowy kierunek ekspansji, tzw. gruzińskiej drogi woj-
skowej z Władykaukazu do Tbilisi. W 1800 roku car Paweł I podpisał 
manifest o przyłączeniu Gruzji do Imperium. Od tej chwili Rosja trwale 
usadowiła się na Kaukazie.

Ten okres to również początek szerokiego, planowego osadnictwa 
Kozaków i chłopów rosyjskich na przedpolach Kaukazu. Pierwsze stani-
ce kozackie nad Terekiem pojawiły się już w XVI w.54, ale dopiero sytua-
cja zaistniała po pokoju rosyjsko-tureckim z Küczük-Kajnardży (1774 r.) 
stworzyła warunki, w których obsadzenie nowej granicy wojskiem koza-
ckim stało się nie tylko możliwe, ale i nieodzowne. Wówczas na Kubań 

51 Северный Кавказ в составе Российской империи…, op. cit., s. 34.
52 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit. [dostęp internetowy].
53 Северный Кавказ в составе Российской империи…, op. cit., s. 52.
54 Российский Кавказ…, op. cit., s. 227.
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przesiedlono m.in. Kozaków z Siczy Zaporoskiej, zlikwidowanej w 1775 
roku.

Już wówczas wśród przyczyn konfliktu między Rosjanami a ludnoś-
cią autochtoniczną pojawiły się kwestie religijne, polityczne i ekono-
miczne. Ekspansja terytorialna, kolonizacja i działalność misjonarska 
Cerkwi Prawosławnej wywołały reakcję wśród  – w  większości islam-
skiej – ludności miejscowej. Przeciw rosyjskiemu reżimowi wojskowo-
-kolonialnemu stanęło bractwo nakszbandija, powstałe w łonie sufizmu 
(mistycznego odłamu islamu). Bractwo głosiło naukę o  konieczności 
moralnego doskonalenia, równości wszystkich „prawowiernych” i po-
trzebie „świętej wojny” o powszechne zwycięstwo islamu. Dawniejsza 
historiografia zwracała uwagę, że murydzi (murid – uczeń), jak z czasem 
zaczęto ich nazywać, występowali zarówno przeciw rosyjskiej okupacji, 
jak i przeciw miejscowym książętom – i był to ruch nie tylko antyrosyj-
ski, ale w ogóle antyfeudalny55. Współcześni naukowcy zaznaczają, że 
pierwsze zbrojne wystąpienie Czeczenów – powstanie szejka Mansura 
(1785–1791) – wybuchło z czysto religijnych pobudek. Jego lider ogło-
sił się szejkiem, krzewił islamski ascetyzm i opowiadał się za odrzuce-
niem prawa zwyczajowego (adatu) oraz przyjęciem prawa koranicznego 
(szariatu)56. Co ciekawe, już wówczas wezwania religijne nie wystarczyły 
do pełnego zjednoczenia islamskich ludów północnego Kaukazu. Awa-
rowie stanęli po stronie Rosji, a Kabardyjczycy zachowali neutralność. 
Jeden z konkurencyjnych przywódców islamskich zaproponował nawet 
Rosjanom, że zamorduje Monsura57.

Również po stronie rosyjskiej względy doktrynalne miały istotny 
wpływ na podejmowane decyzje – choć oczywiście trzeba brać pod uwa-
gę zwykłe dla każdego państwa wyrachowanie i „pragmatyzm” w wy-
korzystywaniu argumentów wyznaniowych czy ideologicznych w uspra-
wiedliwianiu własnej polityki. Moskwa w zależności od aktualnej 
„koniunktury” ideowej powoływała się albo na argumentację oświece-
niową (misja szerzenia cywilizacji wśród barbarzyńców), albo też wzglę-
dy religijne (rechrystianizacja terenów zajętych przez muzułmanów). 

55 L. Bazylow, Historia Rosji, t. II, Warszawa 1985, s. 219–220.
56 M. Falkowski, Krótka historia Czeczenii do rozpadu ZSRS, http://www.kaukaz.net/cgi-

-bin/blosxom.cgi/polish/czeczenia/czeczenia_art4 (dostęp: 1.04.2017).
57 M. Khodarkovsky, Na granicach Rosji…, op. cit., s. 48–49.
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Tego rodzaju programy zyskiwały poklask carskich poddanych. Wielu 
Rosjan traktowało ekspansję na Kaukazie jako część historycznej kam-
panii podjętej w  celu odparcia islamskiej „dziczy” z chrześcijańskiej 
ziemi. Cerkiew Prawosławna towarzyszyła podbojom, a jej działalność 
w ówczesnych warunkach skupiała się nie tyle na aktywności misyj-
nej, co na usprawiedliwianiu historycznej roli imperium rosyjskiego. 
Fortecę zbudowaną w 1722 roku przez Piotra I w Dagestanie nazwano 
Swiatoj Kriest. Mozdok miał w swoich granicach cerkiew prawosławną 
już w roku założenia, Władykaukaz – rok po założeniu. Rosyjskie elity 
w XIX wieku podobnie oceniały konflikt i głośno wyrażały nadzieję, że 
w wojnie z ludnością islamską z pomocą Rosjanom przyjdą chrześcijanie 
Południowego Kaukazu. Jak zauważa Austin Jersild, prasa ówczesna wię-
cej dramatyzmu wkładała w artykuły traktujące o kwestiach religijnych 
niż w relacje z działań wojennych58. 

Uzasadniona wydaje się jednak opinia, że względy ideologiczno-
-religijne nie były głównym motorem rosyjskiej ekspansji. Decydujące 
znaczenie miały – używając dzisiejszej terminologii – uwarunkowania 
geopolityczne i interesy geoekonomiczne. Szczególnie widoczne stało 
się to w XIX wieku, kiedy dynamiczny rozwój w dziedzinie przemysłu 
i komunikacji w Europie postawił państwa ogólnie zapóźnione, jak Ro-
sja czy Turcja, przed potrzebą przyspieszonej modernizacji. Rosja nie 
mogła sobie pozwolić na pozostawienie w strategicznie ważnym miej-
scu terenów niekontrolowanych, stających na przeszkodzie budowie linii 
komunikacyjnych, utrudniających eksploatację złóż naturalnych i blo-
kujących rozwój infrastruktury przemysłowej. Pierwsza połowa XIX 
wieku to czas, w którym nastąpił gwałtowny rozkwit ekonomiczny No-
worosji. Niedługo później oczywiste się stało, jak ważny dla gospodarki 
jest Kaukaz Południowy: ze złożami ropy na wybrzeżu kaspijskim oraz 
dynamicznie rozwijającym się portem handlowym w Poti na wybrzeżu 
czarnomorskim59. W  tym otoczeniu zamieszkanym przez zbuntowaną 
ludność Kaukaz Płn. jawił się jako „czarna dziura” na ekonomicznej 
mapie imperium. Przyspieszona społeczno-gospodarcza modernizacja 
przebiegała współzależnie z kształtowaniem nowej ideologii, znacznie 

58 A. Jersild, Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Geor-
gian Frontier, 1845–1917, Kingston–Ontario–Montreal 2002, s. 16.

59 Ch. King, Dzieje Morza Czarnego, Warszawa 2006, s. 210–215.
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bardziej nieprzejednanej i zaciekłej w działaniu niż oświeceniowe idee 
czy prawosławne wierzenia  – a  mianowicie nacjonalizmu, szczególnie 
popularnego w kręgach wojskowych. Wszystko to otworzyło drogę do 
brutalnej rozprawy ze społecznościami stojącymi na drodze do realizacji 
polityczno-ekonomicznych celów imperium. 

Rosjanie otwarcie usprawiedliwiali rozwiązania siłowe. W 1816 roku 
hr. Nesselrode pisał: „Stosunek Rosji do państw i narodów azjatyckich, 
które w tej części znajdują się u jej granic, jest tak specyficzny, że chcąc 
kierować się zasadami określającymi stosunki polityczne w Europie, 
można narazić się na ogromne kłopoty. Tu wszystko opiera się na wza-
jemności i rzetelności; natomiast przed narodami azjatyckimi można 
zabezpieczyć się, tylko wzbudzając w nich strach, albowiem nie istnieje 
u nich świętość traktatów”60. 

Po stronie powstańców wszystkie przesłanki i motywacje szybko się 
zlały w jeden ruch i wiek XIX stał się areną długotrwałych walk pomiędzy 
siłami rosyjskimi a  kierowanymi poczuciem krzywdy i zjednoczonymi 
(choć nie do końca) ideami religijnego posłannictwa plemionami kau-
kaskimi. Słynna wojna kaukaska bardzo mocno zaznaczyła się pamięci 
historycznej obu walczących stron. Był to długotrwały, brutalny i wynisz-
czający konflikt obejmujący stosunkowo duże terytorium geograficzne. 

Wojnę kaukaską datuje się dokładnie na lata 1817–1864. Mimo że 
górale nieprzerwanie stawiali zbrojny opór, to stroną inicjującą szeroko 
zakrojony konflikt była Rosja. Dowodzący siłami rosyjskimi gen. Jer-
mołow postanowił siłą złamać sprzeciw kaukaskich plemion, na trwałe 
przyłączyć Kaukaz do Imperium i zapisać się tym dokonaniem w historii 
swego kraju. Służyć temu miało przesunięcie linii rosyjskich umocnień 
nad rzekę Sunżę i zasiedlenie Kozakami obszaru między Sunżą a Tere-
kiem (tak w 1818 r. założono twierdzę Groznaja  – późniejsze miasto 
Grozny). Jermołow stosował terror, mordował nieposłuszne osady, re-
kwirował bydło i  żywność, niszczył zasiewy oraz zabraniał kontaktów 
handlowych. Polityka ta wywołała skutek odwrotny od zamierzonego. 
Opór górali narastał, rosyjska przemoc zintegrowała ludność i wzmoc-
niła przekonanie o religijnym wymiarze konfliktu61. Wkrótce wyłonił się 

60 Cyt. za: M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2005, s. 572.
61 Por. Ш.А. Гапуров, Л.Ш. Саралиева, Итоги «ермоловского десятилетия» на Кав-

казе, „Вестник Академии наук Чеченской Республики”, 1(16)/2012, s. 88–98.
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północnokaukaski imamat (obejmujący Dagestan i  Czeczenię) i poja-
wili się pierwsi imamowie: Gazi Muhammad i Gamzat-bek (obaj zginę-
li w walce z Rosjanami). W szczytowej fazie konfliktu najwybitniejszy 
z kaukaskich imamów, legendarny Osman Szamil, świetny organiza-
tor i dowódca wojskowy, panował nad Czeczenią, Dagestanem i górną 
Czerkiesją. Stworzone przezeń państwo miało charakter teokratyczno-
-wojskowy, obowiązywał w nim szariat oraz wojenna organizacja życia 
społecznego (ludność ponosiła zresztą ogromne koszty wojny z Rosją). 
Mimo niemałych sukcesów powstańcy mieli nikłe szanse na powodze-
nie. Dysproporcja sił była miażdżąca (cała populacja imamatu liczy-
ła ok. 0,5 mln ludzi, a Rosjanie w szczytowym okresie dysponowali tu 
trzystu tysiącami żołnierzy)62. Równolegle toczyła się krwawa wojna na 
zachodnim Kaukazie, gdzie Rosjanie dokonywali ostatecznej rozprawy 
z powstaniem Czerkiesów. Mimo wysiłków Szamila nigdy tych dwóch 
„frontów” nie udało się połączyć, gdyż Rosjanie utrzymywali kontrolę 
nad rejonem Władykaukazu. Miało to zasadniczy wpływ na ostateczny 
wynik wojny. Niewiele narodom Kaukazu pomogła sprzyjająca sytuacja 
międzynarodowa i wojna krymska. Po zakończeniu zmagań na Krymie 
Rosjanie skierowali wszystkie siły przeciw Szamilowi. W 1859 roku zo-
stał on wzięty do niewoli a przez następnych pięć lat Kaukaz poddano 
ostatecznej pacyfikacji. 

W następstwie wojny region poniósł ogromne straty ludnościowe 
i ekonomiczne. By raz na zawsze skończyć z kaukaskim buntem, Rosja 
wprowadziła w życie bezwzględną politykę demograficzną. Na ziemiach 
górali postanowiono osiedlić ludnością rosyjską, ukraińską, gruzińską 
i ormiańską. Same przesiedlenia nie były może niczym nowym w historii 
regionu, ale w tym wypadku decydujące dla rozmiarów tragedii okazały 
się dwa czynniki zaistniałe i w pełni wykorzystane dopiero w XIX wie-
ku. Po pierwsze, postęp technologiczny w postaci wynalezienia nowych 
środków transportu uczynił możliwym przemieszczenie w stosunkowo 
krótkim czasie nieznanej dotąd liczby ludzi. Po drugie, pojawiło się uza-
sadnienie ideologiczne: nacjonalizm. Coraz bardziej scentralizowane 
państwo zaczęło legitymizować swoją politykę, powołując się na dobro 

62 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit., passim. Michaił Heller podaje, że cała wojna 
zaangażowała ok. miliona ludzi: M. Heller, Historia Imperium Rosyjskiego…, op. cit., 
s. 572.
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kulturowo zdefiniowanego narodu, a to z kolei usprawiedliwiało nawet 
najbardziej niesprawiedliwe poczynania względem innych nacji (etno-
sów, plemion). Deportacje i czystki stały się stałym zjawiskiem w regio-
nie (na podobne kroki decydowała się np. Turcja), ale największe, niewy-
obrażalne wcześniej, zbrodnicze natężenie tego rodzaju praktyk miało 
nastąpić dopiero w XX wieku63.

Rosyjska polityka „oczyszczania” regionu po wojnie kaukaskiej pole-
gała na przesiedleniu ogromnych skupisk ludności. Najbardziej brutalne 
były przesiedlenia na zachodnim Kaukazie. Czerkiesom pozostawiono 
wybór: albo przymusowa emigracja na Kubań pod eskortą Kozaków, 
albo emigracja do Turcji. W rezultacie z milionowego narodu Czerkie-
sów pozostało 107 tys. ludzi na Kubaniu oraz ok. 300-tysięczna diaspora 
w Turcji. Reszta poniosła śmierć64. Sztab kaukaskiej armii z dumą rapor-
tował: „W tym roku (1864) dokonany został czyn niemal bez precedensu 
w historii. Nikt z góralskich mieszkańców nie pozostał na swoim daw-
nym miejscu zamieszkania. Podejmowane są działania w celu oczysz-
czenia regionu i przygotowania go dla nowej populacji rosyjskiej”65. 
Współcześnie szacuje się, że do Turcji z samego zachodniego Kaukazu 
wypędzono do 0,5 mln ludzi (w zdecydowanej większości Czerkiesów). 
Przesiedlenie odbywało się w  straszliwych warunkach i było połączo-
ne z wyzyskiem ekonomicznym (Kozacy skupowali dobytek i inwentarz 
żywy po mocno zaniżonych cenach)66. Wysiedlenia z północno-wschod-
niego Kaukazu były teoretycznie dobrowolne, ale odbywały się w warun-
kach sytuacyjnego przymusu, gdyż ludność obawiała się represji i była 
aktywnie zachęcana przez carskie władze do przeniesienia się do Turcji. 
Do Imperium Osmańskiego przeniosło się ponad 100 tys. Czeczenów 
i Inguszy, co w przybliżeniu stanowiło 50% populacji tych grup etnicz-
nych67. Sytuacja ludnościowa nie uległa poprawie już do końca istnienia 
Rosji carskiej, a nowe czeczeńskie powstanie w 1877 roku przyniosło ko-
lejne rosyjskie represje w starym stylu.

63 Zob. Ch. King, Dzieje Morza Czarnego, op. cit., s. 223–231.
64 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit. [dostęp internetowy].
65 A. Jersild, Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples…, op. cit., s. 25.
66 Ibidem, s. 24–26.
67 М. Ибрагимов, М. Ибрагимов, Чечня: через круги ада. О депортации и переселе-

нии чеченского народа, Москва 2003.
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Po upadku imamatu i brutalnych represjach Cesarstwa jedną z form 
zbrojnego sprzeciwu wobec Rosjan była działalność abreków – samot-
nych i skrytych bojowników. Była to mutacja wcześniejszych form walki 
z  okresu imamatu, a także obecnych w tym regionie tradycji krwawej 
zemsty i  rozbójniczych najazdów. Operując w pojedynkę lub niewiel-
kimi grupami, abrekowie zwalczali metodami siłowymi organy władzy: 
zabijali urzędników, okradali banki, instytucje państwowe i bogaczy. Nie 
była to z pewnością pospolita grabież ani zemsta. Bojownicy próbowali 
tworzyć alternatywną władzę, co pozwala mówić o obecności celów po-
litycznych i dostrzec elementy radykalnego islamizmu i religijnego ter-
roryzmu68. Z kolei metody ich działań przypominają formy terroru indy-
widualnego z czasów współczesnych. Nieodłączną cechą abreczestwa był 
jego związek z ruchem wyzwoleńczym kaukaskich górali. Najsłynniejsi 
abrekowie ginęli w walce z  rosyjskimi wojskami. Ich grupki walczyły 
w  kolejnym dagestańsko-czeczeńskim powstaniu 1877 roku. Oprócz 
skrytych napadów i  rajdów rabunkowych zajmowali się oni atakowa-
niem rosyjskich twierdz i likwidowaniem carskich oficerów69. 

Lata 1877–1917 przebiegły we względnym spokoju. Obie strony uni-
kały otwartej konfrontacji. Carat wprowadził pewne tolerancyjne uregu-
lowania, a w północnokaukaskim islamie popularność zyskiwały mniej 
wojownicze nurty. Nie sposób jednak powiedzieć, że Rosja znalazła roz-
wiązanie kaukaskiego „węzła gordyjskiego”. Tylko fatalna sytuacja demo-
graficzna powstrzymywała narody północnokaukaskie przed kolejnym 
zrywem. Jednocześnie rosyjski aparat państwowy coraz silniej wiązał 
Kaukaz z centrum imperialnym. W stosunku do regionu Petersburg sto-
sował zwykłą wobec swoich prowincji strategię działania. Składały się 
na nią: 

 — eksport narodowości (przesiedleńcy) albo protegowanych narodo-
wości (Kozacy) z  metropolii (kolonizacja ziem wzmacniająca eks-
pansję handlowo-przemysłową),

 — eksport biurokracji (sprowadzenie do kierowania prowincją przed-
stawicieli centrum),

68 Н.Е. Романченко, Институционализация современных радикальных неправи-
тельственных религиозно-политических организаций на Северном Кавказе, 
Москва–Ростов-на-Дону 2011, s. 60.

69 Северный Кавказ в составе Российской империи…, op. cit, s. 142–143.
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 — inkorporacja miejscowej arystokracji do władzy,
 — urbanizacja (tworzenie centrów miejskich jako decydujących ogniw 

systemu zasiedlenia, obsługujących gospodarcze, obronne, admini-
stracyjne i kształceniowe zapotrzebowania),

 — centralizacja władzy,
 — internacjonalizacja armii,
 — liberalny, tolerancyjny stosunek do obyczajów ujarzmionych naro-

dów,
 — zwalczanie endogamii (popieranie międzyetnicznych małżeństw)70.
Słusznie zwraca się uwagę, że zbyt wielkim uproszczeniem jest trak-

towanie wydarzeń na Kaukazie wyłącznie w paradygmacie polityki ko-
lonizacyjnej Rosji wobec miejscowych narodów. W XVIII wieku wiele 
mniejszych organizmów państwowych aktywnie współdziałało z Rosją 
w geopolitycznej rozgrywce z Turcją i Persją. Podziały narodowościowe, 
polityczne, religijne i gospodarcze były dość płynne. Górale nieraz stawa-
li się Kozakami, a niektórzy Kozacy przechodzili na stronę „buntowni-
ków”. Trudne warunki życia, choroby czy brak żywności dotykały w rów-
nym stopniu obie strony konfliktu. Los poborowych żołnierzy w armii 
carskiej niewiele się różnił od sytuacji przepędzanych i prześladowanych 
górali. Obie strony w równym stopniu uciekały się do stosowania okru-
cieństw wobec przeciwnika (szczególnie cennym trofeum była podobno 
prawa ręka wroga…)71. Nie ulega jednak wątpliwości, że polityka mo-
skiewskiej metropolii wobec narodów Kaukazu w dobie Cesarstwa Ro-
syjskiego okazała się błędna i nieefektywna. Rosja, tak samo jak w wielu 
innych miejscach imperium, nie potrafiła dokonać skutecznej integracji 
innych nacji i nigdy nie rozwiązała kwestii narodowościowej. 

Jednym z podstawowych wyróżników polityki imperialnej (poza dą-
żeniem do ekspansji, podporządkowania sobie innych podmiotów i bu-
dowy struktury złożonej z wielu społeczności) jest – jak pisze znawca 
tematu – „zdolność do stworzenia pewnej sfery dobra wspólnego, która 
powstaje pomiędzy podmiotem podporządkowującym a podporządko-
wanym. Sfera ta może się rozszerzać aż do zatarcia pierwotnej różnicy 
pomiędzy zwycięzcą a zwyciężonym. Założenie istnienia owej sfery jest 

70 А.В. Лубский, Конфликтогенные факторы…, op. cit., s. 76.
71 Северный Кавказ в составе Российской империи…, op. cit., passim; Ch. King, Wid-

mo wolności…, op. cit., s. 65.
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warunkiem koniecznym podjęcia próby legitymizacji polityki imperial-
nej. (…) Przeświadczenie o istnieniu bądź możliwości zaistnienia pew-
nego zakresu wspólnoty daje intelektualną podstawę do apologii polity-
ki imperialnej. I odwrotnie – u źródła negacji polityki imperialnej leży 
zaprzeczenie istnienia sfery dobra wspólnego i w konsekwencji utożsa-
mienie imperializmu z egoistycznie motywowaną agresją, odmawiające 
mu tym samym jakichkolwiek pozytywnych wartości”72. Petersburgowi 
nigdy nie udało się stworzyć tak rozumianej sfery dobra wspólnego mię-
dzy imperialnym centrum a ludami Kaukazu. Rosja, powołując się na 
ideologię oświecenia oraz wspierając Cerkiew w dziele misji, dokonywa-
ła kolonizacji oraz stosowała politykę przemocy i represji, nigdy nie wy-
chodząc poza ramy zwykłej dominacji jednego podmiotu nad innymi. 
Plemiona kaukaskie ze swojej strony nie stworzyły trwałej organizacji 
państwowej zdolnej do przeciwstawienia się Petersburgowi. Zatrzymały 
się w swoim rozwoju na etapie przedpaństwowym. Część ludności w wa-
runkach represji wojennych i ekonomicznego przymusu szła na współ-
pracę z kolonizatorami z północy, ale nigdy między tymi stronami nie 
powstała niezachwiana wspólnota wartości. Odpowiedź górali w postaci 
tworzenia szariackich imamatów nie odpowiadała wyzwaniom czasów, 
a stawka na radykalny islam w jednakowym stopniu dzieliła co jedno-
czyła miejscową ludność73. Upadające imperium pozostawiło więc na 
Kaukazie niewygasły konflikt i negatywną pamięć historyczną o wyrzą-
dzonych krzywdach.

Nową, niewyobrażalną wcześniej falę przemocy przyniosła północ-
nemu Kaukazowi rewolucja bolszewicka i sowieckie panowanie. Upa-
dek Rosji carskiej ożywił niepodległościowe aspiracje mieszkańców 
regionu. We Władykaukazie odbył się kongres narodów północnego 
Kaukazu i wkrótce proklamowano nowe, niepodległe państwo: Fede-
racyjną Republikę Północnego Kaukazu. Niedługo całe jego terytorium 
stało się areną rywalizacji i starć kilku sił polityczno-wojskowych: 1) li-
beralnych narodowców, 2) „białych” Rosjan reprezentowanych głównie 
przez Armię Ochotniczą Denikina, 3) Kozaków występujących w roli 
reprezentantów rosyjskojęzycznych mieszkańców północnego Kaukazu, 

72 P. Ziółek, Idea imperium, Warszawa 1997, s. 12.
73 A. Furier, Kaukaz Północny – spojrzenie z Polski, [w:] Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczy-

wistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 98–99.
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4) tradycjonalistycznych górali pod przywództwem liderów religijnych, 
5) bolszewików74. 

W pierwszym okresie wybuchł zbrojny konflikt między Kozaka-
mi a bolszewikami. Rdzenna ludność góralska w umiarkowany sposób 
poparła w nim bolszewików, którzy też odnieśli sukces i proklamowali 
Północnokaukaską Republikę Radziecką. Niedługo została ona zmiecio-
na przez ofensywę armii Denikina jesienią 1918 roku. „Biali” wyklucza-
li odrębność państwową ludów północnego Kaukazu i szybko swoimi 
poczynaniami wywołali wrogość miejscowych narodów. Przywódcy 
islamscy latem 1919 roku doprowadzili do powstania przeciw porząd-
kom Denikina. Część ludności i liderów muzułmańskich opowiedziała 
się jednak po stronie „białych”. Ostatecznie ofensywa Armii Czerwonej 
z  północy i działania powstańców w regionie doprowadziły do klęski 
Denikina. Decydujące starcie o kształt regionu miało nastąpić między 
bolszewikami a religijnie motywowanymi góralami. 

Nowe komunistyczne porządki, czyli de facto brutalna sowietyzacja 
kultury i rabunkowa polityka gospodarcza, szybko wywołały kolejne po-
wstanie rdzennej ludności. Górale wystąpili pod hasłem „Wolność naro-
dowa i państwo szariatu”. W walkach z lat 1920–1921 powstańcy odnieśli 
znaczące zwycięstwa w umiejętnie prowadzonych działaniach nieregu-
larnych, ale ich sukcesy wzmogły tylko determinację bolszewików, któ-
rzy przy ogromnej przewadze liczebnej przystąpili do okrutnej pacyfi-
kacji regionu. Powstanie upadło, a północny Kaukaz poniósł ogromne 
straty ludnościowe i ekonomiczne75.

Jednym z pierwszych priorytetów nowej „czerwonej” władzy była 
bezwzględna rozprawa z ludnością kozacką w ramach tzw. raskazaczy-
wanija, czyli deportacji i zwykłej grabieży ziemi pod hasłami komuni-
stycznymi76. Wysiedlając Kozaków, bolszewicy chcieli się pozbyć „kontr-
rewolucyjnych” elementów, a następnie, rozdzielając odebraną im ziemię, 
zjednać sobie przychylność rdzennej ludności. Był to okres, w którym 
władza sowiecka przychylnie traktowała kaukaskich górali. Szacunek dla 
islamu i gotowość zachowania szariatu wyraził w 1920 roku w Dagestanie 

74 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit., passim.
75 Ibidem.
76 Zob. В.Е. Щетнев, Расказачивание как социально-историческая проблема, „Голос 

минувшего. Кубанский исторический журнал”, 1/1997, s. 18–22.
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sam Józef Stalin, ówczesny komisarz ds. narodowościowych. W styczniu 
1921 roku powołano Górską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę 
Radziecką, jako część Rosyjskiej FSRR. Przetrwała ona tylko do 1924 
roku i została zastąpiona narodowymi obwodami autonomicznymi w ra-
mach Rosyjskiej RFSRR.

Z chwilą, gdy „samostanowienie narodów” stało się dla bolszewików 
nieopłacalne, wszystkie ustępstwa poczynione w czasie wojny domowej 
zostały przewrotnie anulowane77. Polityka komunizmu wojennego do-
prowadziła do masowego głodu. W latach dwudziestych ludność prze-
śladowana była przez podatek żywnościowy (prodnałog), a Armia Czer-
wona stale zwalczała górskie „bandy”. Sytuację zaogniał stały napływ 
ludności rosyjskojęzycznej. Tłumione były wszelkie przejawy lokalnej 
tożsamości, dumy i patriotyzmu, nawet jeśli oficjalnie oparte były na 
lojalności wobec komunizmu. Sowieckie państwo nie miało zamiaru 
tolerować archaicznych form życia społecznego ludów Kaukazu. Gdy 
w 1929 roku rozpoczęto politykę kolektywizacji, ludność stawiła zbroj-
ny opór. Walki prowadzono właściwie bez przerwy, ale szczególne ich 
nasilenie miało miejsce w latach 1929–1930 i 1932. Kolejną fazą prze-
śladowań był czas wielkiego terroru stalinowskiego, kiedy do obozów 
pracy zsyłano z góry założone „kontyngenty” przeciwników ustroju 
sowieckiego78.

Permanentny konflikt ludów kaukaskich z sowiecką władzą sprawił, 
że w czasie wojny z III Rzeszą i okupacji północnego Kaukazu w latach 
1942–1943 część mieszkańców regionu poszła na współpracę z Niemca-
mi. Kolaboracja z okupantem odbiła się później głośnym echem w sta-
linowskiej propagandzie, szukającej nośnego usprawiedliwienia dla ko-
lejnych represji. Pamięć o kolaboracji do dziś zresztą w znaczący sposób 
warunkuje postawę Rosjan wobec przedstawicieli narodowości północ-
nokaukaskich. W rzeczywistości problem jest bardzo złożony i wymaga 
wyważonej oceny79. 

77 Zob. H. Carrère d’Encausse, Bolszewicy i narody czyli wielkie urągowisko, Warszawa 
1992.

78 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit., passim.
79 Dostrzegają to już także rosyjscy historycy, zob. Е. Кринко, А.Ю. Безугольный, 

Н. Бугай, Горцы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 1941–1945. 
Проблемы истории, историографии и источниковедения, Москва 2012.
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Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że do kolaboracji doszło po 
długotrwałej walce miejscowych ludów z rosyjskim imperializmem 
oraz po dwóch dekadach represji ze strony totalitarnego i stosującego 
metody ludobójcze państwa, jakim był Związek Sowiecki. Co więcej, 
wojnę jako szansę na wyzwolenie, likwidację kołchozów, zwrot ziemi 
itd. postrzegano w pierwszej reakcji nie tylko na Kaukazie, ale w całym 
ZSRS i zjawisko kolaboracji dotyczy wielu narodowości – od rosyjskiej 
poczynając. 

Po drugie należy zauważyć, że antysowieckość nie była jedynym mo-
tywem współpracy z Niemcami. Dochodziło do tego karierowiczostwo 
(nierzadko kolaborantami stawali się przedstawiciele komunistycznego 
aparatu niższego szczebla, pragnący jedynie zachować swą pozycję) czy 
strach przed okupantem. Historycy zauważają80, że znacząca część spo-
śród kolaborantów była bardzo nieużytecznym narzędziem w rękach 
Niemców, co dowodzi, że ich postawa była tylko metodą przystosowania 
się do aktualnych warunków, z której rezygnowano, gdy tylko uległy one 
zmianie. 

Po trzecie, błędem jest postrzeganie historii północnego Kaukazu 
w okresie wojny tylko przez pryzmat współpracy z III Rzeszą. Część lud-
ności pozytywnie zareagowała na mobilizację do Armii Czerwonej po 
niemieckiej agresji, wiele tysięcy przedstawicieli narodów północnokau-
kaskich walczyło w jej szeregach, w regionie silna była antyniemiecka 
partyzantka, a niektóre projekty III Rzeszy dotyczące Kaukazu zakoń-
czyły się zupełnym fiaskiem81.

Po czwarte, warto zwrócić uwagę, że kaukaskie jednostki wojskowe 
walczące u boku Niemiec (np. Oddział Specjalny Bergmann czy Legion 
Północnokaukaski; w sumie po stronie Niemiec walczyło w czasie II woj-
ny światowej 28 tys. przedstawicieli narodowości północnokaukaskich82) 
formowane były poza Kaukazem i skompletowano je nie przez mobilizację 
mieszkańców zajętych terenów (okazała się ona dalece niewystarczająca), 

80 Ibidem.
81 Zob. О. Матвеев, Абвер на Северном Кавказе. Попытки немецких спецслужб 

взоpвать Чечено-Ингушетию изнутpи потеpпели неудачу, „Военно-промыш-
ленный курьер”, 17(84)/2005, http://vpk-news.ru/articles/17 (dostęp: 1.04.2017).

82 Е. Кринко, А.Ю. Безугольный, Н. Бугай, Горцы Северного Кавказа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945, op. cit.
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lecz przez filtrację obozów jenieckich w Europie. To jeńcy stanowili trzon 
tych oddziałów. Część z nich zapewne była nastawiona antysowiecko, 
część uległa niemieckiej propagandzie, ale wydaje się, że głównym moty-
wem decyzji o dołączeniu do kolaboracyjnych jednostek było pragnienie 
zmiany nieludzkich warunków panujących w niemieckich obozach (jak 
podają historycy, do kwietnia 1942 roku od głodu i tyfusu zmarło w nich 
47% wszystkich sowieckich jeńców)83. 

W świetle powyższych uwag można podać w wątpliwość czy decy-
zja o całkowitej deportacji Karaczajów, Czeczenów, Inguszy, Bałkarów, 
a także pewnej liczby Kabardyjczyków, którą Stalin podjął w 1944 roku, 
rzeczywiście motywowana była chęcią odwetu za współpracę tych na-
rodów z III Rzeszą. Prawdopodobnie większe znaczenie miały swoiście 
pojmowane czynniki geostrategiczne. Sowieckie kierownictwo państwo-
we chciało oczyścić cały przygraniczny region z autochtonicznej ludno-
ści na wypadek kolejnej wojny (np. z Turcją). Tego rodzaju rozwiąza-
nia w sposób planowy stosowano już przed II wojną światową w innych 
rejonach, np. na zachodzie w stosunku do ludności polskiej, która po 
pokoju ryskim pozostała po sowieckiej stronie granicy (operacja polska 
NKWD w latach 1937–1938).

Wysiedlenia do rejonów Azji Centralnej objęły ogromną liczbę lu-
dzi (zob. tab. 4.) i dokonywane były w zbrodniczy sposób. Sowieci nie 
tylko stosowali masowe rozstrzeliwania opornych mieszkańców, w tym 
kobiet i dzieci, ale dokonywali makabrycznych mordów. Stawiających 
opór mieszkańców topiono w jeziorach, palono w stodołach i zakopywa-
no żywcem w ziemi. W barbarzyński sposób niszczono bezcenne zabytki 
kultury materialnej, palono dokumenty, burzono cmentarze i rabowano 
mienie. Po wysiedlonych narodach nie miał pozostać żaden ślad. Sym-
bolicznym zwieńczeniem polityki Stalina było wzniesienie w 1949 roku 
w Groznym pomnika generała Jermołowa84. Imperium sowieckie w bez-
pośredni sposób nawiązało do polityki przedrewolucyjnego imperium 
rosyjskiego. Tylko stosowane metody, wsparte ideologią komunistyczną, 
były jeszcze bardziej bezlitosne. 

83 Ibidem.
84 S. Ciesielski, Tragedia narodów Kaukazu. Deportacje z Północnego Kaukazu w okresie 

II wojny światowej, http://www.sciesielski.republika.pl/sov-dep/kaukaz1.html (dostęp: 
1.04.2017).
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Tabela 4. Straty ludnościowe dziesięciu narodów ZSRS skazanych na całkowitą 
deportację po zakończeniu okupacji niemieckiej
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Koreańczycy 172,5 28,2 17,3 45,5 26,4
Finowie 105,0 18,8 22,1 40,9 39,0
Niemcy 1276,9 228,8 269,3 498,1 39,0
Karaczajowie 71,9 13,1 18,8 31,9 44,4
Kałmucy 104,1 12,6 27,1 39,7 38,1
Czeczeni 412,5 125,5 98,5 224,0 54,3
Ingusze 96,3 20,3 21,8 42,1 43,7
Bałkarzy 39,4 7,6 11,3 18,9 48,0
Tatarzy 
krymscy 200,0 34,2 55,2 89,4 44,7

Turcy 
meschetyńscy 102,1 12,9 23,6 36,5 35,7

Razem 2580,8 501,9 565,0 1066,9 41,3

Źródło: Д. Эдиев, Демографические потери депортированных народов СССР, Ставро-
поль 2003, http://www.polit.ru/article/2004/02/27/demoscope147/ (dostęp: 1.04.2017).

Wśród kaukazoznawców powszechny jest pogląd, że zbrodnicza de-
cyzja Stalina o  deportacji całych narodów północnokaukaskich miała 
długotrwałe i nieprzewidziane konsekwencje: zrodziła u górskich na-
cji bardzo głęboko wrodzoną i wręcz nieprzezwyciężalną nienawiść do 
imperialnego, sowiecko-rosyjskiego centrum. Poczucie krzywdy, jakiej 
doznali niewinni ludzie, „przeżyło” Związek Radziecki i po 1991 roku 
pchnęło Czeczenów do odważnej walki o odseparowanie się od Rosji85. 

Koniec przymusowego osiedlenia w Azji Centralnej nastąpił w okre-
sie odwilży po śmierci Stalina. Chruszczow na XX zjeździe KPZR potę-
pił deportacje Bałkarów, Czeczenów, Inguszy i Karaczajów. W 1957 roku 
wydano oficjalne pozwolenie na powrót wysiedlonych mieszkańców do 

85 В.А. Авксентьев и др., Конфликтный регион…, op. cit., s. 16.
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rodzinnych krajów. Reaktywowano Czeczeńsko-Inguską oraz Kabardy-
no-Bałkarską Autonomiczne Socjalistyczne Republiki Radzieckie. Po-
wrót rodzimej ludności wywołał napięcia społeczne na Kaukazie, gdyż 
dawne siedziby górskich rodzin zostały już zagospodarowane przez 
ludność rosyjskojęzyczną. Ludność powracająca z deportacji była dys-
kryminowana. „Repatrianci” z kolei odpowiadali szykanami skierowa-
nymi wobec rosyjskich osadników. W 1958 roku w Groznym doszło do 
zamieszek86. 

Następne dekady (1960–1990) okazały się stosunkowo spokojne. Re-
presje stalinowskie ogromnie osłabiły narody północnokaukaskie. Aż do 
końca istnienia sowieckiego imperium region, w wyniku świadomej po-
lityki władz centralnych, należał do najbiedniejszych obszarów ZSRS87. 
Muzułmańskie społeczności Kaukazu należały jednocześnie do najbar-
dziej odpornych na wpływy i infiltracje organów komunistycznych. Jak 
pisze współczesny polski dyplomata, „czasami można było odnieść wra-
żenie, iż instytucje państwa sowieckiego są zaledwie dekoracją, za którą 
kryje się jakaś inna, niewidzialna rzeczywistość. Więzi rodzinne, rodo-
we, plemienne czy klanowe niejednokrotnie brały górę nad lojalnością 
wobec partii i  Związku Sowieckiego”88. Północnokaukaskie kołchozy 
działały w oparciu o wspólnotę rodową, część konfliktów między wspól-
notami rozstrzygano, kierując się prawem zwyczajowym (adat). Nastąpi-
ło gwałtowne odrodzenie bractw sufickich. Służby bezpieczeństwa ZSRS 
były bezradne: w szeregach KGB w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych nie było praktycznie ludzi znających język czeczeński czy ingu-
ski. Później, gdy tacy już się pojawili, odmawiali wykonywania rozkazów 
na „odcinkach” wymagających rozpracowania własnych pobratymców89. 

Ruchy narodowe zaktywizowały się w okresie reform Gorbaczowa. 
Wolnościowe aspiracje były jednak w brutalny sposób dławione przez 
sowieckie władze. Nawet tam, gdzie możliwe było rozwiązanie kom-
promisowe, Moskwa stosowała środki siłowe. Jak zauważa amerykański 

86 S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit. [dostęp internetowy].
87 P. Grochmalski, Rosja i Czeczenia – stulecia nienawiści, [w:] Czeczenia – Rosja. Mity 

i rzeczywistość, op. cit., s. 12.
88 W. Zajączkowski, Rosja i narody: ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, bmw, 2009, 

s. 231.
89 Ibidem.
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historyk, system radziecki sam w sobie sankcjonował przemoc jako uza-
sadnione narzędzie prowadzenia polityki90. Na Kaukazie Południowym 
sowieckie wojska zaatakowały pokojowe demonstracje w Tbilisi (1989) 
i Baku (1990), zabijając dziesiątki osób. Konflikty terytorialne na Zakau-
kaziu doprowadziły do otwartych wojen w Górskim Karabachu, Abcha-
zji i Osetii Południowej. Na Kaukazie Północnym – który zawsze trzeba 
postrzegać w związku z Kaukazem Południowym – w bardzo krótkim 
czasie eskalowała sekwencja konfliktów etnopolitycznych91. W najbar-
dziej zróżnicowanym etnicznie Dagestanie rozpoczęła się wówczas wal-
ka o władzę między klanem dargijskim i pozostającymi w sojuszu z nim 
niektórymi klanami kumyckimi i awarskimi a opozycyjnymi Awarami, 
Lezginami i Lakami. Osobny problem stanowi do dziś w Dagestanie 
kwestia lezgińska, tj. dążenie narodu lezgińskiego do utworzenia włas-
nego podmiotu politycznego. 

Największy z konfliktów wybuchł w Czeczenii i szybko przeszedł 
w fazę zbrojnego starcia z Rosją. Konflikt w Czeczenii92 można za Macie-
jem Falkowskim93 podzielić na kilka etapów:

1. Tzw. czeczeńska rewolucja i rządy Dudajewa, czyli lata 1991–1994, 
to czas w  którym na nowo uformował się czeczeński ruch narodowy. 
Powołany w drugiej połowie 1990 roku Ogólnonarodowy Zjazd Narodu 
Czeczeńskiego obalił komunistyczne władze czeczeńsko-inguskiej 
Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Proklamowano 
niepodległość Czeczenii, a prezydentem kraju ogłoszony został gen. 
Dżochar Dudajew. Republika nie podpisała układu federacyjnego z Ro-
sją. Kreml po krótkiej próbie interwencji zbrojnej wycofał swoje wojska 

90 Por. Ch. King, Widmo wolności…, op. cit., passim. 
91 M. Falkowski, Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski. Najważniejsze problemy 

i konflikty w regionie i ich wpływ na przyszłość Rosji, „Prace OSW”, Warszawa 2004; 
E. Matuszek, Narody Północnego Kaukazu. Historia – Kultura – Konflikty, Toruń 2007, 
s. 159–171.

92 Szczegółowo na temat wojen w Czeczenii zob. S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. 
cit.; P. Grochmalski, Czeczenia: rys prawdziwy, op. cit.; Z. Czarnotta, Z. Moszumański, 
Czeczenia 94–95, Warszawa 1995; W.A. Michałowski, Płonący Kaukaz, Wrocław 2000; 
poszczególne artykuły w zbiorze pod red. M. Smolenia i  J.  Brodowskiego: Czecze-
nia – Rosja. Mity i rzeczywistość…, op. cit.; A. Politkowska, Druga wojna czeczeńska, 
Kraków 2006; a także liczne opracowania M. Falkowskiego w publikacjach Ośrodka 
Studiów Wschodnich w Warszawie.

93 M. Falkowski, Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski…, op. cit., s. 7–10.
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z Czeczenii. Następnie Moskwa starała się zmusić republikę do uległości 
za pomocą środków ekonomicznych, aktywizowała także lokalną opo-
zycję antydudajewowską. Wysiłki te okazały się bezskuteczne. Czeczenia 
nie podporządkowała się Rosji, a naród czeczeński cieszył się – swoistą – 
niepodległością. Z drugiej strony konsekwencje nieokreślonego statusu 
politycznego republiki destabilizowały sytuację w  całym  regionie. Ro-
syjscy historycy chętnie zwracają uwagę na wszystkie patologie, które 
zrodziły się w tamtych latach w Czeczenii, ale przyznają też uczciwie, 
że najróżniejsze przestępcze procedery nie byłyby możliwe, gdyby Cze-
czeni nie znaleźli kooperantów w Rosji. Ówczesny moskiewski biznes 
kryminalny oraz  skorumpowani urzędnicy szybko nawiązali łączność 
z kierownictwem separatystów i nauczyli się wykorzystywać w swoich 
interesach niedookreślony status prawny Czeczenii. Warto przytoczyć 
kilka przykładów. 

Aż do początku 1994 roku do zakładów naftowych w Czeczenii płynę-
ła ropa z Syberii i Kraju Stawropolskiego, pomimo że nikt nie regulował 
opłat za te dostawy. W warunkach rosyjskich wydobycie ropy w Czecze-
nii (do 1990 r. – 3 mln ton rocznie) nie miało większego znaczenia, gdyż 
pola naftowe republiki dawały surowiec wysokiej jakości, ale daleko im 
było nawet do zaspokojenia zapotrzebowania rafinerii położonych w sa-
mym Groznym. Czeczeńscy „siłowicy” oczywiście bezkarnie rozkradali 
także ropę wydobywaną w samej Czeczenii. Produkty naftowe były eks-
portowane przez porty czarnomorskie jako własność bezpaństwowa, bez 
jakichkolwiek podatków. Grupy uzbrojonych bandytów grabiły rosyjskie 
pociągi na trasie Moskwa – Rostów – Machaczkała – Baku i szybko po-
łączenie zostało zerwane. Z tych samych przyczyn przestał pracować ro-
pociąg Baku–Noworosyjsk. 

Czeczenia Dudajewa nigdy nie miała zamiaru płacić za płynącą 
z Rosji energię elektryczną, a środki z budżetu państwowego przezna-
czone na wypłatę emerytur wydawano według własnego uznania cze-
czeńskich władz. Wielki rozgłos zyskały afery z czeczeńskimi awizo, za 
pomocą których rozkradziono setki milionów dolarów (nieistniejące 
środki były przelewane do rosyjskich banków i tam oprocentowywane). 
Poprzez rosyjską przestrzeń powietrzną separatyści bez przeszkód utrzy-
mywali łączność z innymi krajami, a groźnieńskie lotnisko zamieniło się 
w wielkie centrum przemytu, w tym broni i narkotyków. Przez Czeczenię 
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do Rosji wwożono fałszywe dolary i sowieckie ruble, wycofane z użycia 
w byłych republikach związkowych. 

Jak wspomniano, wiele z tych przestępstw nie byłoby możliwych bez 
udziału wysoko postawionych moskiewskich wspólników. Byli oni zain-
teresowani w tym, aby Czeczenia jak najdłużej pozostawała pozbawioną 
kontroli ze strony struktur państwowych „czarną dziurą”. 

Z więzień i aresztów czeczeńskie władze wypuściły wszystkich kry-
minalistów, którzy nawet nie próbowali nigdzie wyjeżdżać, tylko zajęli 
się grabieżami, zabójstwami, gwałtami, zapełniając szeregi nowo po-
wstałych grup przestępczych. Zresztą nawet jeśli chcieliby wyjechać, to 
i tak nie byli w stanie tego zrobić, ponieważ przy uwolnieniu nie wysta-
wiono im żadnych dokumentów. Dla przykładu z naurskiej kolonii pod-
wyższonego reżimu, gdzie trzymani byli szczególnie niebezpieczni prze-
stępcy z wyrokami pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, tylko w jednym 
dniu października 1991 roku wypuszczono ponad tysiąc osób. Łącznie, 
bez dokumentów i środków do życia, po Czeczenii krążyło wówczas po-
nad dwa tysiące niebezpiecznych przestępców W Czeczenii ukrywali się 
terroryści, kryminaliści i aferzyści. Coraz bardziej intratnym biznesem 
stawało się porywanie ludzi i handel niewolnikami. Bojownicy wkraczali 
do domów ludności rosyjskojęzycznej, rabowali i gwałcili kobiety. Lu-
dzie znikali bez śladu94.

2. Pierwsza wojna czeczeńska (1994–1996) rozpoczęła się od wkro-
czenia armii rosyjskiej na teren republiki 11 grudnia 1994 roku pod ha-
słem „przywrócenia konstytucyjnego porządku”. W rzeczywistości za 
decyzją o wybuchu wojny stały osobiste ambicje prezydenta Jelcyna, któ-
ry chciał poprawić swój wizerunek w kraju i w świecie, jak również inte-
resy sfer wojskowych, które parły do wojny, by powstrzymać likwidację 
etatów generalskich oraz przykryć różne machinacje finansowe. Inter-
wencja miała natomiast obiektywne uzasadnienie geopolityczne: zbun-
towana republika była katalizatorem dla rozwoju przestępczości (także 
międzynarodowej), a tolerowanie jej istnienia w takiej formie godziło 
w międzynarodowy prestiż Rosji. Wojska federalne poniosły ogromne 
straty w czasie szturmu Groznego. Nawet zdobycie miasta nie zakończy-
ło wojny, gdyż wojska czeczeńskie z powodzeniem zastosowały taktykę 
działań partyzanckich, by w końcu odbić swoją stolicę. Siły federalne 

94 История России. ХХ век: 1939–2007, ред. А.Б. Зубов, Москва 2010, s. 663–664.
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mimo miażdżącej przewagi liczebnej poniosły w tej wojnie sromotną po-
rażkę, a kolejne zbrodnie wojenne okryły najgorszą sławą rosyjską armię 
i jednostki specjalne95. Do makabrycznych zbrodni dochodziło także po 
stronie czeczeńskiej96. Oczekiwanych korzyści politycznych nie przyniosło 

95 W relacjach z wojny nietrudno odnaleźć przykłady zbrodni: „Niepojęty dla ludzkie-
go umysłu przypadek miał miejsce w rejonie wsi Szaami-Jurt i Katar-Jurt. Na oczach 
wielu ludzi z rosyjskiego śmigłowca z wysokości dwustu–trzystu metrów zrzucono 
sześciu 10–12 letnich chłopców. Czy można czymkolwiek to wyjaśnić? To niczym 
nieusprawiedliwione bestialstwo! Po mieście Groznym na czołgach i transporterach 
opancerzonych jeździli żołnierze, a ich szyje ozdabiały naszyjniki z wysuszonych 
uszu zabitych Czeczenów… W czasie jednej z wojennych operacji żołnierze kontrak-
towi (najemnicy) wdarli się do domu starszego człowieka, zagrabili, wzięli, co było 
w domu, i na oczach ojca zgwałcili córkę. Nikt nie zwróciłby szczególnej uwagi na 
dokonany rozbój i kradzież wartościowych przedmiotów: w czasie wojny wszyscy 
do tego przywykli, normalna sprawa. Ale zgwałcenie dziewczyny, do tego na oczach 
ojca, pozostawić bez odpłaty było niemożliwością. Żyjący w pokoju i do niczego się 
niemieszający ojciec dziewczyny zebrał krewnych, uzbroił ich, sprzedając całe posia-
dane w swoim gospodarstwie bydło, i z oddziałem 25 ludzi poszedł walczyć. Według 
opowieści świadków zdziałali oni niemało: niszczyli czołgi, transportery opancerzone 
i nie brali przy tym nikogo do niewoli. A teraz pomyślcie, ilu niewinnym rosyjskim 
chłopakom przyszło zapłacić za nikczemność kilku swoich rodaków?”, У. Умалатов, 
Чечня глазами Чеченца, Москва 2001, s. 124–125, cyt. za: История России. ХХ век: 
1939–2007, op. cit., s. 668–669.

96 „Dudajewowscy bojownicy wyglądali nie lepiej, aniżeli przestępcy z rosyjskiej armii. 
Rosyjskim żołnierzom, którzy wpadli w niewolę, podrzynali gardła, odrzynali głowy, 
żywcem krzyżowali i ściągali skalpy, co rejestrowali na kasetach wideo, które nie raz 
pokazywane były w telewizji po przejęciu tych materiałów wideo przez rosyjskich woj-
skowych. Duży rozgłos, tak w opinii społecznej, jak i w religijnych kręgach, wywołała 
śmierć z rąk bojowników szeregowego Jewgienija Rodionowa i jego towarzyszy. Szcze-
góły tej historii były takie. Jewgienij Rodionow razem z towarzyszami: Aleksandrem 
Żeleznowem, Andriejem Trusowem, Igorem Jakowlewem z rozkazu dowództwa skie-
rowany został na dyżur w punkcie kontrolnym na administracyjnej granicy pomiędzy 
Czeczenią i Inguszetią. Obraz ich porwania przedstawiał się mniej więcej tak: przez 
punkt kontrolny próbowała przejechać karetka, ale została zatrzymana przez pogra-
niczników. Przy próbie zrewidowania samochodu na chłopaków wyskoczyli siedzą-
cy w środku bojownicy. Po krótkim starciu zostali rozbrojeni i związani. Zniknięcie 
czterech żołnierzy na górskiej drodze prowadzącej do Iczkerii zostało zinterpretowane 
przez obojętnych dowódców jako akt dezercji. Alarmu nie ogłoszono, pogoni nie było. 
Wysłano tylko telegram matce: «Wasz syn samowolnie opuścił jednostkę…». W nie-
woli Jewgienij i jego towarzysze spędzili sto dni. Zostali zawiezieni do miejscowości 
Bamut i wrzuceni do betonowego bunkra, w którym kiedyś znajdował się obiekt so-
wieckiego kompleksu rakietowego. Jeńców regularnie bito, torturowano i agitowano, 
by przyjęli islam i przeszli na stronę bojowników. 23 maja 1996 r. pograniczników 
wyprowadzono do lasu, gdzie jeszcze raz zaproponowano im, aby stali się «żołnie-
rzami Allaha». Jewgienijowi Rodionowowi proponowano, aby zdjął krzyż i tym sa-
mym odżegnał się od wiary, przyjął islam i zachował dzięki temu życie. Żołnierze 
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Rosjanom zabójstwo gen. Dudajewa. W tej trudnej dla siebie sytuacji 
Kreml zdecydował się na podpisanie pokoju ze zbuntowaną republiką. 
Układ zawarty 11 sierpnia 1996 roku w Chasawjurcie uznawał de facto 
niepodległość Czeczenii.

3. Okres quasi-niepodległości Czeczenii (1996–1999) charakteryzo-
wał się w dużej mierze rozprzężeniem wewnętrznym republiki. Nowy 
prezydent Asłan Maschadow starał się uwzględniać interesy wszystkich 
grup społecznych, ale przyniosło to skutki odwrotne do zamierzonych: 
wzmagał się chaos, narastały wewnętrzne konflikty społeczno-religijne, 
nie udało się też ograniczyć przestępczości zorganizowanej. 

W czeczeńskim kierownictwie rozgorzała walka o władzę, kłótnie 
o stosunek do Moskwy i drogi państwowego rozwoju. Główny podział 
przebiegał pomiędzy tymi, którzy razem z Maschadowem i muftim Ka-
dyrowem opowiadali się za świeckim państwem, a zwolennikami stwo-
rzenia niepodległego państwa na islamskiej podstawie z Jandarbijewem 
i Basajewem. Dwaj ostatni w islamskim fundamentalizmie widzieli spo-
sób na dalszą mobilizację Czeczenów do walki z Rosją. Od 1998 roku ra-
dykalne skrzydło separatystów faktycznie straciło zainteresowanie roz-
wojem gospodarczym. Postawiło na rozprzestrzenienie dżihadu (świętej 
wojny) przeciw Rosji na sąsiednie republiki i w głębi jej terytoriów, stwo-
rzenie islamskiego emiratu „od Morza Kaspijskiego do Morza Czarne-
go”. Szczególne miejsce w tych planach zajmował Dagestan, gdzie w tym 
czasie w górskich rejonach powstało kilka enklaw kontrolowanych przez 
muzułmańskich ekstremistów – wahhabitów97. Pod presją tej grupy oraz 
części ludności Maschadow wprowadzał do prawodawstwa Czeczenii 
elementy szariatu, a kilka lat później ogłosił ją republiką islamską (2002). 

odmówili. Dwóch zostało rozstrzelanych a Jewgienijowi i jeszcze jednemu żołnierzo-
wi poderżnięto gardło, a następnie odcięto głowy. Straszne były udręki i błądzenie po 
ogarniętej wojną Czeczenii matki Jewgienija – Ljubwi Wasiliewny Rodionowej – która 
próbowała najpierw uratować syna, a potem przynajmniej wykupić od bojowników 
jego ciało. Po zastawieniu mieszkania, zabita nieszczęściem matka zmuszona była 
rozmawiać, prowadzić negocjacje z dręczycielami i zabójcami swojego syna. Ljubow 
Wasiliewna przewiozła ciało Jewgienija do domu jesienią 1996 roku. Głowę syna wio-
zła w zwykłej podróżnej torbie”, za: История России. ХХ век: 1939–2007, op. cit., 
s. 669–670.

97 „Wahhabici” (spotykany także zapis: „wahabici”) to mało precyzyjna, ale szeroko przy-
jęta nazwa radykalnych islamistów motywowanych ideologią religijną salafickiego ru-
chu globalnego dżihadu.
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Już około 1995 roku sąsiedni Dagestan stał się ideologicznym centrum 
radykalnego islamu, a Czeczenia przekształciła się w jego swoisty poligon. 
Jeszcze w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej grupa arabskich bojowników 
stworzyła oddział pod dowództwem emira Chattaba, który z sukcesami wal-
czył przeciwko Rosjanom. Po wojnie Chattab zorganizował kilka obozów 
wojskowo-treningowych, w których muzułmańscy przedstawiciele różnych 
narodów Kaukazu przechodzili szkolenie. Według niektórych przekazów 
był on również współorganizatorem komórki Al-Kaidy na Kaukazie98. 

Latem 1999 roku oddział Basajewa wtargnął do Dagestanu, licząc na 
wsparcie radykalnych islamistów, wahhabitów i akkińskich Czeczenów ży-
jących na graniczących z Czeczenią terytoriach. Jednak mieszkańcy Dage-
stanu zdecydowanie opowiedzieli się po stronie sił federalnych, odpierają-
cych agresję. Maschadow potępił działania Basajewa i jego towarzyszy, ale 
nie zrobił niczego, aby im zapobiec. Walki w górach na północy Dagestanu 
trwały trzy tygodnie. Atak na Dagestan był wyzwaniem rzuconym Rosji 
i jasnym sygnałem ze strony islamistów, że ich celem jest wyrwanie dla sie-
bie całego Kaukazu Płn. i stworzenie tam państwa islamskiego. Choć Rosja 
w tym czasie zajęta była innymi problemami: trudnościami prezydentury 
Jelcyna, kryzysem gospodarczym i napiętymi stosunkami z Zachodem, to 
stałą tendencją było wzmacnianie potencjału wojskowego w regionie. Ko-
lejna wojna z punktu widzenia Kremla była nieuchronna, tym bardziej, 
że prowadzenie procesu negocjacyjnego między Moskwą a Groznym sta-
ło się skrajnie trudne, ponieważ nie było wiadomo, jaki są realne wpływy 
konkretnych liderów. Między separatystami wybuchały krwawe zatargi 
wewnętrzne. Czeczenia faktycznie się rozpadła na terytoria, kontrolowa-
ne przez dowódców polowych, którzy łączyli się w nietrwałe koalicje albo 
prowadzili walkę „wszystkich przeciw wszystkim”. Miejscowe bandy ot-
warcie się bogaciły poprzez porwania ludzi, napady na sąsiednie terytoria, 
przemyt narkotyków, drukowanie fałszywych pieniędzy. Z Czeczenii orga-
nizowano ataki terrorystyczne w Piatigorsku, Władykaukazie, Armawirze 
i innych miastach na południu Rosji. Ratując się od wojny i zatargów, set-
ki tysięcy mieszkańców Czeczenii, w tym Czeczenów, opuściło republikę 
i zatrzymało się w Moskwie oraz innych miastach i regionach Rosji. Wielu 
z nich zostało później znanymi przedsiębiorcami99. 

98 K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, op. cit., s. 384–385.
99 История России. ХХ век: 1939–2007, op. cit., s. 673–674.
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Próbując podsumować ten okres, trudno nie stwierdzić, że Czecze-
ni nie poradzili sobie z niepodległością. Ich wolny kraj posiadał wiele 
cech państwa upadłego i stał się źródłem poważnych zagrożeń dla całego 
regionu. 

4. Druga wojna czeczeńska rozpoczęła się we wrześniu 1999 roku od 
rosyjskich nalotów na republikę. Za pretekst do jej wybuchu Rosjanom 
posłużyło wspomniane wkroczenie wahhabitów do Dagestanu oraz eks-
plozje w budynkach mieszkalnych w Moskwie, Bujnaksku i Wołgodoń-
sku. O przygotowanie zamachów oskarżono Czeczenów, a nowy premier 
Władimir Putin zapowiedział bezwzględną rozprawę z terrorystami. 
Według wiarygodnych informacji i ustaleń, zamachy te w rzeczywistości 
przygotowane zostały przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, aby dać 
Kremlowi społeczną legitymację do zdecydowanej rozprawy ze zbunto-
waną republiką100. 

Po atakach lotniczych, 1 października 1999 roku do Czeczenii wkro-
czyły siły lądowe. Główne oddziały czeczeńskie zostały zlikwidowane 
w ciągu kilku miesięcy. Rozpoczęły się działania nieregularne. W czerw-
cu 2000 roku Rosjanie ogłosili koniec tzw. militarnej fazy „operacji 
antyterrorystycznej”101. Władzę nad republiką Kreml przekazał w ręce 
Achmeda Kadyrowa, pokojowo nastawionego sufickiego muftiego Cze-
czenii, który główne zagrożenie dla pokoju w regionie postrzegał w is-
lamistach napływających na Kaukaz z zewnątrz. Wojna spowodowała 
katastrofę humanitarną  – tysiące ludzi musiało uciekać do Inguszetii 
i innych regionów. Stałym zjawiskiem były okrutne zbrodnie wojenne, 
które mocno podzieliły obie strony konfliktu.

Konsekwencje wojen czeczeńskich wykroczyły daleko poza teryto-
rialne granice tej jednej republiki kaukaskiej, wywarły wpływ na całą 
Rosję, jej kształt ustrojowy, proces transformacji, wewnętrzne życie 
społeczne i polityczne kraju oraz pozycję międzynarodową102. Odpowie-
dzialność za tragiczny rozwój sytuacji spoczywa w znacznej mierze na 
przywódcach rosyjskich. Reakcja Rosji na „czeczeńskie wyzwanie” długo 

100 A. Litwinienko, J. Felsztyński, Wysadzić Rosję, Poznań 2007.
101 M. Piekarski, Przebieg i następstwa drugiej wojny czeczeńskiej, [w:] Kaukaz w dobie 

globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005, s. 115–117.
102 M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, 

„Prace OSW”, Warszawa 2003, s. 25.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Uwarunkowania historyczne terroryzmu północnokaukaskiego 53

była niejednoznaczna, niekonsekwentna, wewnętrznie sprzeczna i nie-
skuteczna103. Kreml nie posiadał spójnej wizji rozwiązania problemów 
na północnym Kaukazie. Borys Jelcyn, w zależności od sytuacji na we-
wnętrznej scenie politycznej i od nastrojów społecznych, kilkakrotnie 
zmieniał taktykę, preferował albo rozwiązanie siłowe, albo rozmowy po-
kojowe. Jeśli za prawdziwe uznać doniesienia w rodzaju tego, że decyzja 
o szturmie Groznego zapadła podczas urodzinowej libacji alkoholowej 
u ministra obrony Pawła Graczowa, który chciał w ten sposób sprawić 
prezent prezydentowi104 – to obraz chaosu i niekompetencji staje się tak 
wyraźny, że nie wymaga formułowania dodatkowych ocen. „Twarda” 
polityka Władimira Putina obarczona jest z  kolei piętnem prowokacji 
służb specjalnych, przypominających najgorsze metody czasów totalitar-
nych. Wygrana wojna wcale nie przyniosła pełnej stabilizacji Kaukazu, 
a państwo policyjne stworzone przez nowego prezydenta w żadnym ra-
zie nie uchroniło kraju przed strasznymi zamachami terrorystycznymi 
(Dubrowka, Biesłan i in.). 

Jak ocenia M. Falkowski, wojny czeczeńskie dowiodły, że Rosja nie 
ma sprecyzowanej wizji własnej „postimperialnej” państwowości. Od-
daliły ją od modelu demokratycznego, zwróciły zaś ku znanym z prze-
szłości wzorcom autokratycznym. Stałe zagrożenie kraju nie tylko 
dało pretekst do zatrzymania reform, ale też obiektywnie je utrudniło, 
gdyż skupienie uwagi wszystkich agend państwowych na problemach 
tej jednej republiki musiało się odbić na reszcie kraju. Wojna zdege-
nerowała rosyjskie instytucje państwowe i przyczyniła się do wzrostu 
znaczenia struktur siłowych. Elity polityczne powróciły do wielkomo-
carstwowej i neoimperialnej retoryki, a społeczeństwo pogrążyło się 
w szowinizmie, islamofobii i kaukazofobii. Wojna w Czeczenii miała 
ogromny wpływ na cały Kaukaz Płn., który stał się de facto strefą przy-
frontową, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami ekonomicznymi, 
społecznymi czy komunikacyjnymi. Ekstremizm rozlał się na sąsied-
nie republiki. Plagą stała się przestępczość zorganizowana. Dekada 
wojen zatrzymała proces modernizacji i pogrążyła północny Kaukaz 

103 Por. P. Grochmalski, Rosja i Czeczenia – stulecia nienawiści…, op. cit., s. 12.
104 Taką informację podał Siergiej Juszczenkow, przewodniczący komitetu obrony Dumy 

Państwowej: ibidem, s. 14.
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ekonomicznie. Podziałała jednak „dyscyplinująco” na inne podmioty 
regionu, które porzuciły śmiałe wizje niezależności od Rosji105. 

Tabela 5. Populacja i liczba ofiar wojen w Czeczenii

Naród Czeczeński w 1989 r.  957 000

Naród Czeczeński w 2002 r. 1 080 000

Czeczeni w Czeczenii w 2003 r.  416 000 

Liczba Czeczenów wypędzonych z powodu walk w 1999 r.  371 000

Liczba czeczeńskich bojowników zabitych w drugiej wojnie 
czeczeńskiej wg oficjalnych źródeł rosyjskich 15 000

Liczba Rosjan w Czeczenii przed wojnami  293 770 

Liczba Rosjan w Czeczenii w 2003 r. 17 000

Liczba rosyjskich żołnierzy zabitych w pierwszej wojnie czeczeńskiej 
wg źródeł oficjalnych 5 000

Liczba rosyjskich żołnierzy zabitych w pierwszej wojnie czeczeńskiej 
wg Komitetu Matek Żołnierzy Rosji 14 000

Liczba rosyjskich żołnierzy zabitych w ciągu trzech lat drugiej wojny 
czeczeńskiej wg źródeł oficjalnych 4 700

Liczba rosyjskich żołnierzy zabitych w ciągu trzech lat drugiej wojny 
czeczeńskiej wg Komitetu Matek Żołnierzy Rosji 12 000

Źródło: J. Wilhelmsen, When Separatists Become Islamists: The Case Of Chechnya, 
„FFI Rapport”, 2004, s. 70. 

Zwycięstwo Rosji w regularnej wojnie nie powstrzymało ekspansji 
ideologii islamistycznej. Wahhabickie oddziały bojowników stały się 
trwałym elementem krajobrazu wojskowo-politycznego nie tylko w Cze-
czenii, ale też w Dagestanie i w Inguszetii. Ani środki siłowe stosowane 
przez jednostki specjalne, ani polityka ekonomiczna Moskwy w regionie 
nie przerwały napływu ochotników do tych formacji. Radykalna islam-
ska ideologia salafizmu zdominowała ruch czeczeński i zyskiwała coraz 
więcej wyznawców na całym Kaukazie Płn. W 2002 roku Szura (wyż-
sza rada religijna) istniejącej już tylko Czeczeńskiej Republiki Iczkeria 
(CzRI) podporządkowała konstytucję republiki prawu szariatu i uznała 
strategię rozprzestrzenienia dżihadu na cały Kaukaz Płn. W 2007 roku 

105 M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej…, op. cit., passim.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Terroryzm północnokaukaski na tle procesów globalnych 55

ostatni prezydent CzRI Doku Umarow ogłosił rozwiązanie tej republiki 
i powołanie w jej miejsce Emiratu Kaukaskiego obejmującego teoretycz-
nie nie tylko Czeczenię, ale cały region północnego Kaukazu. Procesy 
dżihadyzacji i salafizacji przybrały z tą chwilą oficjalny charakter.

1.3. Terroryzm północnokaukaski na tle procesów 
globalnych

Kaukaz jest jednym z regionów, w którym bardzo wyraźnie odbijają się 
problemy współczesności. Przez ostatnie dwa stulecia znajdował się on 
pod trwałą dominacją Rosji, która świadoma jego strategicznej wagi 
nie szczędziła wysiłków dla utrzymania swojej pozycji na tym obszarze. 
Powstanie niepodległych państw na Kaukazie Południowym oraz wol-
nościowe aspiracje narodów Kaukazu Płn. z punktu widzenia Moskwy 
zdestabilizowały i  rozszczelniły ten system. Koniec ostrej rywalizacji 
ideologicznej oznaczał oddanie pierwszeństwa interesom ekonomicz-
nym. Po 1991 roku zwiększeniu uległa też liczba państw rywalizujących 
w regionie. Poza tradycyjnymi graczami państwowymi, takimi jak Ro-
sja, Turcja, Iran, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, do rozgrywki o swoje 
interesy dołączyły się Stany Zjednoczone, szereg państw Unii Europej-
skiej oraz kraje bliskowschodnie106. Dodać do tego należy organizacje 
międzynarodowe, podmioty niepaństwowe, organizacje pozarządowe, 
korporacje, a także narody, ideologie i religie. 

Czynniki geopolityczne warunkujące sytuację na Kaukazie podzie-
lić można na g lobalne  oraz reg ionalne. Pierwsze dotyczą tendencji 
obecnych na całym świecie. Ich analiza przekonuje, że wydarzenia na 
Kaukazie są elementem, a czasem tylko odpryskiem, znacznie szerszych 
procesów o zasięgu światowym. Druga grupa czynników dotyczy z kolei 
konkretnych przejawów rywalizacji w najbliższym otoczeniu masywu 
kaukaskiego, które destabilizują sytuację w regionie. 

Rozpatrując globalne przemiany w sferze bezpieczeństwa, trudno 
nie dostrzec wagi zasadniczych przeobrażeń w układzie światowym za-
początkowanych zakończeniem zimnej wojny. Kres ostrej rywalizacji 

106 В. Панин, Современное состояние геополитического процесса на Кавказе, 
„Россия и Мусульманский Мир”, 4/2009, s. 65–66.
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ideologiczno-wojskowej pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą obiektyw-
nie obniżył ryzyko wybuchu w świecie wojen o dużym zasięgu, w szcze-
gólności zaś wojny jądrowej. Zakres i natężenie tradycyjnych form agresji 
zbrojnej uległy ograniczeniu, szczególnie w obszarze transatlantyckim. 
Paradoksalnie, spadek ryzyka wybuchu starych, tradycyjnych w swo-
jej formie wojen wywołał wzrost zagrożenia konfliktami nowego typu, 
w których pierwszorzędną rolę odgrywają czynniki wcześniej postrze-
gane jako drugorzędne, a czasem w ogóle nieuznawane za zjawiska ze 
sfery bezpieczeństwa. Deideologizacja stosunków międzynarodowych 
pozwoliła dostrzec wagę procesów społeczno-ekonomicznych oraz cy-
wilizacyjno-kulturowych, które stały się podstawowym źródłem nowych 
napięć i konfliktów. Inną konsekwencją zakończenia zimnej wojny jest 
uzyskanie szczególnego statusu przez Stany Zjednoczone. USA, dzięki 
wygranej konfrontacji z blokiem komunistycznym, a także nieporówny-
walnie szybszemu tempu rozwoju wewnętrznego, mają dziś decydujący 
(choć oczywiście nie nieograniczony) wpływ na kształt stosunków mię-
dzynarodowych w sferze bezpieczeństwa107. 

Zakończenie zimnej wojny zbiegło się w czasie z nasileniem proce-
sów globalizacyjnych, o których głośno się stało od lat 90. XX w., a które 
w znaczący sposób zmieniły oblicze świata. Jak wskazują prekursorzy 
badań nad tym zjawiskiem, istota globalizacji polega na „kurczeniu się 
czasu, przestrzeni oraz zanikaniu granic” (shrinking time, shrinking spa-
ce, disappearing borders), co ma wpływ na stosunki międzynarodowe 
oraz relacje pomiędzy społeczeństwami i ludźmi108.

Najważniejsze wyzwania, jakie stanęły przed społecznością między-
narodową, dotyczą generalnie trzech dziedzin: po pierwsze rozwoju lub 
jego braku (społeczny, gospodarczy, kulturowy, inny), po drugie bezpie-
czeństwa (pokój, stabilność, ład międzynarodowy); po trzecie zmiany 
środowiska naturalnego (ekologia, zmiany klimatyczne)109. 

107 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, 
Warszawa 2007, s. 72–74.

108 R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne, zarys problematyki, Warszawa 2006, 
s. 265. Cytat pochodzi z wydanego przez ONZ Human Development Report 1999.

109 J. Gryz, Globalne czynniki destabilizacji ładu międzynarodowego, [w:] Czynniki sta-
bilizacji i destabilizacji w  stosunkach międzynarodowych na początku XXI w. Księga 
pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, red. I. Stawowy-
-Kawka, Kraków 2009, s. 77.
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W dziedzinie rozwoju nastąpiło bardzo wyraźne rozwarstwienie 
społeczno-ekonomiczne. Powstały nowe podziały, zaktualizowały się 
też w nowej formie niektóre spośród starych. Rozpad systemu bipo-
larnego unaocznił skalę problemu. Podział na bogatą Północ i biedne 
Południe, choć w dużej mierze płynny i umowy, właściwie oddaje zróż-
nicowanie potencjału ekonomicznego oraz sytuacji społecznej państw 
w różnych regionach świata. Rozwarstwienie to narasta. Pod koniec lat 
90. na najbardziej zamożne 20% ludzkości (zamieszkującej głównie Pół-
noc) przypadało 86% produktu światowego, podczas gdy na pozostałe 
80% (osiedlonych na Południu) tylko 14%. Równie drastyczne są dys-
proporcje w przeciętnym dochodzie per capita oraz wskaźniku rozwoju 
społeczno-ekonomicznego państw (tzw. Human Development Index  – 
HDI). Zagadnienie to nie zamyka się w prostym podziale półkul na bo-
gatą i biedną, gdyż podobna hierarchizacja występuje wewnątrz państw. 
W krajach bogatej Północy funkcjonuje „wewnętrzne Południe” (często 
złożone imigrantów z geograficznego Południa), zaś w krajach biedne-
go Południa „wewnętrzna Północ” (najczęściej niewielki odsetek społe-
czeństwa sprawujący władzę i kontrolujący sektor gospodarczy kraju). 
Dochodzą do tego niepokojące procesy demograficzne: kraje zamożne 
cechuje niski lub wręcz ujemny przyrost naturalny, a dla krajów nieza-
możnych charakterystyczne są wysokie wartości tego wskaźnika110. Ja-
skrawe różnice w poziomie życia, zarobkach i poczuciu bezpieczeństwa 
są powodem międzynarodowych migracji ludności. Legalne i nielegalne 
migracje są powodem stałych napięć społecznych, politycznych i gospo-
darczych. Wertykalizacja porządku międzynarodowego, hierarchizacja 
i  rozwarstwienie społeczeństw, a także migracje międzynarodowe  – 
wszystko to są zjawiska, które w wyniku niewłaściwej polityki stają się 
źródłem nowych napięć i konfliktów. 

Wymienione procesy w pełnym wymiarze dotyczą także regionu 
Kaukazu dotkniętego na przełomie tysiącleci kilkoma konfliktami zbroj-
nymi i nieprzerwanie cierpiącego z powodu rozwiniętej przestępczości 
zorganizowanej. W konsekwencji dochodzi do ruchów ludności – albo 
uciekającej przed bezpośrednim zagrożeniem, albo poszukującej bez-
pieczniejszego miejsca do życia. Skala tego zjawiska jest ogromna. Jak 
pisze znawca tej części świata, „wygląda na to, że ruchy ludności w latach 

110 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa…, op. cit., s. 76–80.
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dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku XXI wieku – fale migra-
cji ekonomicznej, azylantów, migracji tranzytowej i uchodźców – mogą 
zmienić strukturę demograficzną regionu nawet w większym stopniu 
niż wielkie czystki etniczne przeprowadzane od lat sześćdziesiątych XIX 
wieku do dwudziestych XX wieku”111.

Wyzwaniem w dziedzinie bezpieczeństwa jest stworzenie efektyw-
nego systemu bezpieczeństwa, zdolnego do eliminacji zagrożeń i za-
pewniającego trwały pokój. Generalną tendencją po zimnej wojnie jest 
regionalizacja bezpieczeństwa, czyli odchodzenie od systemu bezpie-
czeństwa globalnego na rzecz struktur bezpieczeństwa regionalnego, 
które w zależności od położenia geograficznego, doświadczeń historycz-
nych, potencjału demograficznego, obiektywnego poczucia bezpieczeń-
stwa oraz możliwości oddziaływania – przybierają różne formy. Znawcy 
stosunków międzynarodowych wymieniają takie przykładowe formy 
współpracy w  dziedzinie bezpieczeństwa, jak: wspólnota bezpieczeń-
stwa (obejmująca zainteresowane państwa, które deklarują gotowość do 
przestrzegania i dostosowania się do fundamentalnych wartości, norm 
i zasad funkcjonowania instytucji mających zapewnić pokój i  bezpie-
czeństwo), hegemonistyczne przywództwo oparte na porozumieniu (jeden 
z uczestników dysponujący odpowiednim potencjałem i motywacją do 
zachowania pokoju obejmuje za wspólną zgodą przywództwo i podej-
muje działania w celu ochrony wspólnego bezpieczeństwa), pluralistycz-
na wspólnota bezpieczeństwa (współpraca na rzecz bezpieczeństwa mię-
dzy państwami, które dzielą różnice w innych sferach), koncert państw 
(formalne uznanie równości państw przy zachowaniu szczególnych 
uprawnień niektórych uczestników z tytułu różnych atutów uprawnia-
jących do odgrywania szczególnej roli), strefa wpływów i równowaga sił 
(dążenie do odzyskania lub utrzymania hegemonicznej roli na określo-
nym obszarze, niezależnie od zachodzących zmian w układzie global-
nym, regionalnym i lokalnym)112. 

W tej perspektywie Kaukaz ma nieszczęście znajdować się na swoistym 
pograniczu regionalnych systemów bezpieczeństwa: europejskiej wspólnoty 
bezpieczeństwa, systemu natowskiego z hegemonistycznym przywództwem 

111 Ch. King, Dzieje Morza Czarnego, op. cit., s. 256.
112 E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, War-

szawa 2005, s. 164.
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Stanów Zjednoczonych, struktur poradzieckich (Wspólnota Niepodległych 
Państw, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), które w du-
żej mierze służą Rosji w odbudowie jej strefy wpływów, a  także systemu 
bliskowschodniego, w którym występuje silna rywalizacja o przywództwo 
i  hegemonię regionalną oraz żywiołowe konflikty społeczno-polityczne 
i religijne. Negatywne trendy w rozwoju sytuacji na Kaukazie, zwłaszcza 
w jego północnej części, skłaniają niektórych obserwatorów do uznania 
tego regionu za niestabilną peryferię Wielkiego Bliskiego Wschodu113.

Opinii międzynarodowej nie przestają zajmować kontrowersje zwią-
zane z takimi zagadnieniami, jak wojna prewencyjna czy interwencja hu-
manitarna114. Niekonsekwentne stosowanie tych narzędzi wiąże się zwy-
kle z tragedią konkretnych ludzi i brakiem odpowiedzialności ze strony 
państw winnych eskalacji konfliktu (wojna w Czeczenii jest tu jaskrawym 
przykładem). Ewolucji wyzwań i zagrożeń współczesnego świata nie od-
powiada efektywność takich podmiotów, jak Organizacja Narodów Zjed-
noczonych, która w zgodnej opinii wymaga głębokich reform.

Zjawiskiem działającym destabilizująco w obszarze bezpieczeństwa 
w wymiarze globalnym jest erozja suwerenności państwowej oraz prob-
lemy wynikające z rozpadu i rozkładu państw, którym towarzyszą spory 
terytorialne, etniczne, narodowościowe i  religijne (np. ZSRS, Jugosła-
wia, Zair, Demokratyczna Republika Kongo). Tradycyjne, westfalskie 
rozumienie suwerenności państwowej wraz z narastaniem procesów 
globalizacji odeszło w przeszłość. Państwa utraciły nieograniczoną moż-
liwość egzekwowania własnej suwerenności w takich dziedzinach, jak 
kontrola zasobów, przepływ dóbr, osób, kapitału czy idei. Oddały część 
swojej autonomii w zakresie definiowania własnych interesów oraz kon-
troli procesów społecznych na własnym terytorium. Nowymi ośrodka-
mi współkierującymi stały się organizacje międzynarodowe, korporacje 
transnarodowe i innego rodzaju podmioty pozapaństwowe. Często osła-
bienie władzy i nadzoru państwowego nad procesami społecznymi rodzi 

113 Zob. А. Арешев, Современный Кавказ: нестабильная периферия «большого 
ближнего востока» как закономерный итог постсоветского развития?, „Россия 
и Мусульманский Мир”, 7/2012, s. 57–64.

114 Zob. Th. Farrel, Interwencje humanitarne i operacje pokojowe, [w:] Strategia we współ-
czesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009, s. 343–366; 
J.S. jr Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 
2009, s. 223–283.
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wzrost żywiołowości, chaotyczność i nieprzewidywalność pewnych ele-
mentów rzeczywistości międzynarodowej. Rezygnacja (częściowa lub 
całkowita) państw z kontroli nad pewnymi procesami społecznymi od-
daje pole aktorom niepaństwowym, które rozbudowują swoje struktury 
na nowe obszary, formy i rodzaje aktywności. Ograniczanie zdolności 
państwa w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom często 
ułatwia nielegalnym grupom prowadzenie takich praktyk, jak nielegalny 
przemyt ludzi i towarów, co stanowi źródło dochodów organizacji terro-
rystycznych i przestępczych, czy też handel bronią115. 

Podobne patologie związane z erozją suwerenności z całą mocą do-
tknęły Kaukaz Płn. a szczególnie Czeczenię w latach 90. XX wieku. Fe-
deralne centrum utraciło wówczas kontrolę nad zbuntowaną republiką, 
a jej terytorium, jak to już opisano w poprzednim podrozdziale, stało się 
polem wielu przestępstw, także na międzynarodową skalę (handel bronią, 
porwania dla okupu, handel ludźmi, nielegalny eksport surowców, trans-
fer środków finansowych za granicę). Należy podkreślić, iż w procederach 
tego rodzaju brali udział i czerpali z nich zyski zarówno Czeczeni, jak i ko-
operujący z nimi, usytuowani w moskiewskich kręgach władzy i dużym 
biznesie Rosjanie. Erozja rosyjskiej suwerenności i ogólny niedowład 
struktur państwa osiągały zadziwiające często skrajności. Trudno wyjaśnić 
np. fakt, iż w czasie pierwszej wojny czeczeńskiej z rosyjskich zakładów 
zbrojeniowych nielegalnie sprzedawano i dostarczano broń… stronie cze-
czeńskiej116. Państwo rosyjskie nawet w warunkach prowadzenia wojny 

115 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa…, op. cit., s. 91–92.
116 Poniższą relację można znaleźć w jednej z nowszych syntez najnowszej historii Rosji: „Je-

sienią 1995 roku łączony oddział SOBR złożony z funkcjonariuszy saratowskiego, penzeń-
skiego, wołgogradzkiego i szeregu innych oddziałów, prowadził „zaczystki” miejscowości 
od bojowników w pogranicznym regionie Czeczenii. Nagle żołnierze zauważyli lecący na 
wysokości około 100 metrów samolot Ił-76. W zgodzie z wszelkimi zasadami desanto-
wania zrzucono z niego na systemie spadochronowym platformę z samochodem Kamaz, 
która powinna wylądować w lokalizacji separatystów wzdłuż pobliskiego lasu. Bojowni-
cy już wyskoczyli z niego na spotkanie z ładunkiem, ale w tym momencie z gór powiał 
silny wiatr: zmiana pogody jest stosunkowo częsta na Kaukazie i bywa bardzo szybka. 
Samochód wylądował na stanowisku łączonego oddziału SOBR. Jakie było zdziwienie 
specnazowców, gdy zobaczyli, że wszystkie numery na samochodzie i jego silniku zostały 
zbite, a ciężarówka jest wypełniona materiałami wybuchowymi i najnowszym uzbroje-
niem, dopiero co wyprodukowanym w rosyjskich zakładach, którego nie było jeszcze na-
wet w wojskach specjalnego przeznaczenia, nie mówiąc już o zwykłych żołnierzach wojsk 
zmechanizowanych. Przeprowadzone czynności śledcze wykazały, że samolot przyleciał 
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nie było w stanie kontrolować obrotu własnym uzbrojeniem. Tym bardziej 
Czeczenia w latach 90. XX wieku nie potrafiła ani zbudować, ani w prak-
tyce uzasadnić swojej suwerenności. Kraj stał się po pierwsze ofiarą po-
spolitej przestępczości, rabunków, wypędzeń i gwałtów, które często były 
tolerowane, o ile wymierzone były w ludność rosyjską, a po drugie poligo-
nem dla międzynarodowego terroryzmu islamskiego, którego wpływów 
po części nie potrafiono, a po części nie chciano zatrzymać. 

Patologiczną formą erozji suwerenności państwowej jest zjawisko 
tzw. państw upadłych (ang. failed states), czyli państw, których władze 
centralne całkowicie lub w znacznej mierze utraciły zdolność do sprawo-
wania swych funkcji i utrzymania porządku we własnych granicach117. 
Dla terrorystów, zorganizowanych grup przestępczych lub innych struk-
tur stanowiących zagrożenia asymetryczne jest to idealne pole działa-
nia. Wynikające stąd zagrożenia najlepiej obrazuje przykład Afganista-
nu i Al-Kaidy – państwo upadłe stało się wówczas terenem, na którym 
organizacja terrorystyczna łatwo mogła umiejscowić swoje punkty 
szkoleniowe, rekrutacyjne, przerzutowe i w ogóle stworzyć bezpieczne 
centrum dowodzenia dla przeprowadzania ataków terrorystycznych 
w innych krajach i na innych kontynentach118.

Wszystkie cechy państwa upadłego miała Czeczenia z lat 1996–1999. 
Władze w Groznym w tamtym okresie miały bardzo ograniczony au-
torytet i możliwości egzekwowania własnej polityki. W warunkach 
słabości czeczeńskich struktur państwowych, wycieńczona wojną lud-
ność zaczęła na powrót organizować się na podstawie klanów – bardzo 
starej instytucji społecznej opartej na patrylinearnym pokrewieństwie. 
To właśnie w ramach klanów można było odnaleźć schronienie, dostać 

z Azerbejdżanu, ale czyja była załoga i jak z rosyjskich zakładów broń trafiła na Zakauka-
zie – ustalić się nie udało”, za: История России. ХХ век: 1939–2007, op. cit., s. 672–673.

117 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa..., op. cit., s. 92–94; autor dokonuje 
ciekawego rozróżnienia na państwa upadłe (failed states) oraz państwa słabe (weak states) 
i państwa chylące się ku upadkowi (failing states), które są zdolne do zachowania minimum 
kontroli na swoim terytorium. Z kolei w przypadku państw w stanie całkowitego rozkładu 
(collapsed countries) poziom chaosu jest tak głęboki, że nawet podmioty pozapaństwowe 
mają trudności z rozwinięciem trwałych struktur zdolnych do prowadzenia bardziej złożo-
nych operacji. Szczegółowo na temat zagadnienia państw upadłych zob. Problem upadku 
państw w stosunkach międzynarodowych, red. A. Mania i R. Kłosowicz, Kraków 2012.

118 R. Kłosowicz, Państwa upadłe i ich wpływ na stosunki międzynarodowe, [w:] Czynniki 
stabilizacji i destabilizacji…, op. cit., 387–388.
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żywność i wszelką inną pomoc. Na Kaukazie doszło wówczas do rene-
sansu trybalizmu, co było możliwe i zrozumiałe w warunkach rozkładu 
państwa. Szybko dały o sobie znać międzyklanowe animozje i party-
kularyzmy, z którymi władze w Groznym oczywiście nie potrafiły so-
bie poradzić. Dotyczyły one najczęściej rywalizacji o różnego rodzaju 
zasoby. Czeczenia była zniszczona wojną, trudno było więc prowadzić 
jakąkolwiek spójną politykę gospodarczą. Część ludności zajmowała się 
przestępczością (wg niektórych szacunków same porwania dla okupu 
przyniosły w ciągu 3 lat ok. 200 mln dolarów zysku119), reszta uloko-
wała się w szarej strefie. Wszystkie wymienione problemy – klanowość, 
kryminalizacja i ogromnych rozmiarów szara strefa – do dziś stanowią 
fundamentalne problemy Kaukazu Płn.

Znajdujący się wcześniej w drugiej linii problemów globalnych ter-
roryzm stał się w ostatniej dekadzie jedną z najbardziej palących kwestii 
w dziedzinie bezpieczeństwa. Terroryzm jest formą prywatyzacji prze-
mocy. Jest substytutem wojny, w której dąży się do zniszczenia prze-
ciwnika bez prób porozumienia. W działalności terrorystycznej nie 
obowiązuje prawo humanitarne ani żadne konwencje120. Szczególnie 
spektakularne są zamachy samobójcze, wywierające silny wpływ psy-
chologiczny na społeczeństwo121. Rozwój terroryzmu był możliwy dzięki 
postępowi w dziedzinie technologii i komunikacji. Poziom zagrożenia, 
jaki ze sobą niesie, zmusza nawet państwa o ugruntowanym systemie 
demokratyczno-liberalnym do stosowania „nieliberalnych” metod jego 
zwalczania. Zwolennicy realistycznej teorii stosunków międzynarodo-
wych traktują terroryzm jako nieodłączny element anarchii międzyna-
rodowej i są zwolennikami stanowczych działań antyterrorystycznych ze 
strony państwa. Zwolennicy teorii liberalnej akcentują znaczenie ideologii 

119 H. Aliyev, E.A. Souleimanov, Why de facto states fail? Lessons from the Chechen Re-
public of Ichkeria, https://www.academia.edu/33891276/Aliyev_Huseyn_and_Sou-
leimanov_Emil_A._Why_de_facto_states_fail_Lessons_from_the_Chechen_Repub-
lic_of_Ichkeria_Problems_of_Post-Communism_forthcoming (dostęp: 1.04.2017). 

120 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 
2012, s. 77–81. Szczegółowo na temat źródeł terroryzmu zob. S. Wojciechowski, Terro-
ryzm na początku XXI w. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska, Bydgoszcz–Poznań 2011; 
A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie 
salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań 2010; P. Guła, Terroryzm międzynaro-
dowy w tym islamski, Szczytno 2009.

121 Zob. M. Zimny, Terroryzm samobójczy, Warszawa 2006.
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i religii będących źródłem poczucia niesprawiedliwości i wrogości. Ich 
zdaniem działania antyterrorystyczne nie mogą prowadzić do dalszego 
łamania praw człowieka i wykluczania określonych grup ludności122.

Przykładem prywatyzacji przemocy mogą być stosunki panujące 
w Czeczenii w okresie faktycznej niepodległości w latach 1996–1999. 
Jednym z największych problemów republiki stał się wówczas warlory-
dyzm (ang. warlordism), czyli zjawisko, w którym do brutalnej rywa-
lizacji o władzę i zasoby stają różni watażkowie czy dowódcy polowi. 
Istotnym motywem były też niespełnione ambicje i oczekiwania, jakie 
żywili oni na początku faktycznej niepodległości Czeczenii. Do podzia-
łów dochodziło również na gruncie polityki (stosunek do Rosji) czy 
strategii wojskowej. To właśnie konsekwencją warlordyzmu, czyli rywa-
lizacji i samowoli niektórych dowódców polowych, było zainstalowanie 
na Kaukazie przyczułków salafickiego ruchu globalnego dżihadu (m.in. 
wskutek działań Basajewa). 

W bliższej przeszłości dokuczliwą formą prywatyzacji przemocy na 
Kaukazie Płn. w wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego jest działal-
ność nielegalnych formacji zbrojnych, przez które należy rozumieć nie 
tylko zbrojne podziemie islamskie, ale też np. oddziały wpływowych po-
lityków czy bogatych biznesmenów. 

Z zagadnieniem państw upadłych oraz motywowanego religijnie 
terroryzmu łączy się zjawisko „nowych wojen”, w których udział biorą 
podmioty pozapaństwowe. Wśród ekspertów popularna jest opinia o ja-
kościowej zmianie samej natury wojny. Rozwój technologiczny umożli-
wiający produkcję broni masowej zagłady uczynił konflikty znane z prze-
szłości mniej prawdopodobnymi, gdyż szkody wynikające z użycia broni 
nuklearnej zdecydowanie przekraczają ewentualne korzyści osiągnięte 
w wypadku zwycięstwa. Ich miejsce zajęły tzw. wojny asymetryczne. Jak 
pisze ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, „pojęcie 
asymetrii odnosi się do sytuacji, w której słabsza strona konfliktu stosuje 
odmienne techniki i metody walki, nieprzystające do sposobu rywali-
zacji i prowadzenia walki przez silniejszego przeciwnika. Strona ta jest 
niepodatna na odstraszanie i groźbę zastosowania środków przymusu123”. 
Istnieje szereg różnic między „starymi” a „nowymi” wojnami (zob. tab. 6). 

122 J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe…, op. cit., s. 84.
123 Ibidem, s. 58.
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Tabela 6. „Stare” i „nowe” wojny

Kryterium „Stare” wojny „Nowe” wojny

Aktorzy

Państwa, armie narodowe 
i sojusze blokowe, rozróżnienie 
między publicznymi i prywatnymi 
stronami konfliktu

Aktorzy niepaństwowi, grupy 
paramilitarne, kryminalne, 
najemnicy, zatarcie rozróżnienia 
między publicznymi i prywatnymi 
stronami konfliktu

Motywy Polityczne, obrona terytorium Religijne i materialne

Sposób 
prowadzenia

Działania wojskowe o dużej skali 
i intensywności

Operacje o niewielkiej skali 
i intensywności, interwencje 
humanitarne, zarządzanie 
kryzysowe

Cele
Realizacja interesów narodowych 
i blokowych, motywy 
geopolityczne

Kontrola państwa i surowców, 
budowanie tożsamości, 
wyłączanie etniczne

Struktura 
armii

Hierarchiczne dowodzenia, 
znaczenie bitew, wysoka 
liczebność wojsk, straty wojska

Rozproszenie, przemoc 
skierowana przeciwko ludności 
cywilnej, użycie broni lekkiej, 
straty cywilne

Poparcie 
zewnętrzne Sojusze, mocarstwa Diaspora, mafia transnarodowa, 

najemnicy, siły interwencyjne

Źródło: J. Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe…, op. cit., s. 61.

Szczególnie charakterystyczną cechą nowych wojen jest ich regionalny 
i lokalny, a nade wszystko wewnętrzny (w granicach jednego podmiotu 
państwowego) wymiar. Na motywacje uczestników konfliktu wpływają 
czynniki etniczne, narodowe, kulturowe i religijne – a więc poglądy i war-
tości konstytuujące samą tożsamość ludzi. W konsekwencji konflikty 
tego rodzaju są długotrwałe i przewlekłe, trudne do rozwiązania i bardzo 
często dochodzi do ich cyklicznego odnawiania. Starcia zbrojne nowego 
typu mają naturę tzw. wojen wspólnotowych (ang. communal wars)124 czy 
też, jak wolą inni eksperci, wojen wśród społeczeństw (war amongst the 
people)125. Struktury państwowe odgrywają w nich ograniczoną lub ni-
kłą rolę z powodu ich obiektywnego osłabienia stałymi konfliktami spo-
łecznymi. „Nowe” wojny są zdeinstytucjanalizowane. To znaczy, że nie 

124 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa…, op. cit., s. 116–117.
125 R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, War-

szawa 2010, s. 319–437.
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istnieje w nich centralna kontrola ani żaden zespół reguł prowadzenia 
walki. Wynika stąd daleko idąca brutalizacja metod działania126. Szcze-
gólnie okrutny charakter mają tzw. dzikie wojny, najczęściej prowadzone 
w państwach upadłych przez ugrupowania pozbawione ideałów. Nie są 
one motywowane czynnikami ideologicznymi czy religijnymi, lecz po-
woduje nimi walka o władzę bądź kontrolę nad określonym terytorium. 
Ugrupowania te są zainteresowane podtrzymaniem konfliktu, a stan per-
manentnej wojny daje im możliwości zdobywania finansowania niezbęd-
nego dla ich działalności i czerpania niemałych dochodów. Od tradycyj-
nych wojen partyzanckich dzikie wojny odróżnia stosunek walczących 
stron do ludności cywilnej. Zbrojne ugrupowania w tym wypadku nie 
dążą do zjednania sobie mieszkańców, ale do ich sterroryzowania i bez-
względnego podporządkowania. Dlatego też zabiegają o  podtrzymanie 
stanu niestabilności i szerzą strach. Dla tego typu oddziałów nie ma świę-
tości. Postępują bezlitośnie z jeńcami, personelem szpitali i świątyń127.

Warto podkreślić, że wojny wśród społeczeństw są w dużej mierze 
możliwe wskutek istnienia niekontrolowanego handlu bronią konwen-
cjonalną, zwłaszcza lekką. Jest to jeszcze jedno z następstw zimnej wojny, 
w czasie której wyprodukowano i rozprzestrzeniono ogromne ilości tej 
kategorii uzbrojenia (karabin automatyczny AK-47 „Kałasznikow” jest 
tu symbolicznym i nader „praktycznym” przykładem). Mimo wielu dys-
kusji i starań na różnych szczeblach społeczności międzynarodowej nie 
udało się objąć trwałą i skuteczną kontrolą handlu bronią, a nienadzo-
rowane opróżnienie magazynów Armii Radzieckiej dostarczyło nowym 
ugrupowaniom i podmiotom parapaństwowym arsenałów, które nie tyl-
ko wystarczyły do przeprowadzenia kilku regularnych wojen na obsza-
rze poradzieckim w latach 90., ale i do dziś są podstawą funkcjonowania 
zbrojnego podziemia, np. na Kaukazie Płn.128

Zjawisko nowych wojen czy też wojen wśród społeczeństw można 
zauważyć także na Kaukazie Płn. Jak wspomniano, jedną z cech tego 

126 M. Madej, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa…, op. cit., s. 118.
127 R. Kłosowicz, Państwa upadłe i ich wpływ…, op. cit., s. 388–389; H. Münkler, Wojny 

naszych czasów, Kraków 2004, s. 37–38.
128 Na temat kontroli zbrojeń szczegółowo zob. P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo 

międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2012, s. 299–391; na temat handlu bro-
nią zob. Studia bezpieczeństwa, red. P. Williams, Kraków 2012, s. 345–361.
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regionu jest stosunkowo szeroki dostęp ludności do broni palnej. Wyni-
ka to chociażby z kultury, gdyż kaukascy mężczyźni są niezwykle przy-
wiązani do broni. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której zaciera 
się granica między sferą cywilną a wojskową. Jedną z cech terrorystycz-
nego podziemia islamskiego na Kaukazie było np. to, że część bojow-
ników mogła tylko przez pewien okres walczyć „w lesie”, w szeregach 
oddziałów Emiratu Kaukaskiego, aby potem wrócić do swego cywilnego 
życia. Ogniwem pośrednim między bojownikami są też członkowie ich 
rodzin – niezaangażowani w bezpośrednią walkę, ale świadczący kon-
kretną pomoc. W praktyce do gwałtownych konfliktów „wśród społe-
czeństw” dochodzi na Kaukazie na bazie najróżniejszych podziałów. Są 
to oczywiście podziały etniczne, ale też np. religijne (sekciarska przemoc 
pomiędzy mieszkańcami wsi wyznających suficki bądź slaficki nurt isla-
mu) czy społeczne (wrogość między mieszkańcami górskich/wiejskich 
a równinnych/miejskich obszarów). 

Swoistą odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia, jakie niesie globa-
lizacja, jest zjawisko lokalizacji. Jest to inna, po globalizacji, tendencja 
w formowaniu się współczesnego porządku światowego. Anatolij Lub-
skij przez lokalizację rozumie „integrację cywilizacyjnych, religijnych, 
terytorialnych, kulturowych i etnicznych społeczności”. Tak rozumia-
na lokalizacja przejawia się w „dążeniu tych społeczności do autarkii, 
wzmożeniu poczucia własnej wyjątkowości i samowystarczalności, 
a także rozszerzenia granic między nimi”129. 

Lokalizacja jest specyficzną tendencją dośrodkową i mechanizmem 
obronnym. W  warunkach dynamicznych zmian form życia zbiorowe-
go jest ona sposobem na zabezpieczenie i podtrzymanie wyjątkowych, 
niepowtarzalnych norm własnego życia społecznego. Lokalizacja chroni 
społeczną wyjątkowość, wartości i świętości danej wspólnoty, pozwala 
zabezpieczyć się przed ingerencjami i atakami ze strony „obcych”, odgra-
dza społeczności od masowego przenikania nowych form i technologii 
życia społecznego. W szerszym socjokulturowym ujęciu lokalizacja jako 
zjawisko społeczne jest potwierdzeniem, iż typową dla ludzkości formą 
życia społeczno-kulturowego jest różnorodność oraz że nie wszystko 
w tej sferze można zunifikować i zestandaryzować130. 

129 А.В. Лубский, Конфликтогенные факторы, op. cit., s. 35.
130 Ibidem.
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Na przełomie XX i XXI wieku procesy lokalizacji aktywizowały się 
jednocześnie na trzech poziomach.

 — Na makropoziomie lokalizacja przejawia się w tym, iż najważniejsze 
cywilizacje, pochłaniając stosunkowo neutralne otoczenie społecz-
ne, stopniowo zarysowują sobie granice stref konfliktowych, swoje-
go rodzaju tektonicznych rozłamów w miejscach, gdzie ścierają się 
tektoniczne „płyty”. Jednym z takich rejonów jest południe Rosji. 
Co ciekawe, Moskwa od dawna wyraźnie oddziela („lokalizuje”) ten 
region od reszty federacji. Istnieje tu nie tylko Północnokaukaski 
Okręg Federalny, stworzony niedawno z wyraźnie określonym celem 
podwyższenia efektywności polityki antykryzysowej, ale też np. Po-
łudniowy (dawniej: Północnokaukaski) Okręg Wojskowy, wyraźnie 
różniący się pod względem potencjału i stawianych zadań od innych 
okręgów wojskowych.

 — Na mezopoziomie lokalizacja ma charakter pozapaństwowy (czy na-
wet antypaństwowy). Przejawia się w tym przypadku w dążeniu do 
politycznej integracji oddzielnych terytoriów wchodzących dotąd w 
skład różnych państw. Na południu Rosji przybiera to formę poli-
tycznych projektów stworzenia w regionie nowego bytu państwowe-
go, łączącego wszystkie górskie narody żyjące obecnie na terytoriach 
różnych państw. Jedną z propozycji jest tu Emirat Kaukaski – islami-
styczny projekt integracji Kaukazu drogą zbrojnego, terrorystyczne-
go wystąpienia przeciw Rosji.

 — Na mikropoziomie procesy lokalizacji zachodzą wewnątrz poszcze-
gólnych państw. W tym przypadku lokalizacja jest związana z nasile-
niem ekonomicznego lub politycznego zachowania poszczególnych 
społeczności terytorialnych, ich dążeniem do kulturowej autarkii 
oraz nieraz do separatyzmu. W tym ujęciu lokalizacja, towarzysząca 
ekonomicznej i etnokulturowej dyferencjacji, geopolitycznej suwe-
renizacji, prowadzi do politycznego rozdrobnienia, do konfliktów 
i niestabilności wewnątrz wcześniej integralnych państw. Dokładnie 
takim wewnętrznym regionem niestabilności jest w chwili obecnej 
północny Kaukaz131.

131 Por. ibidem, s. 4–6.
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1.4. Geopolityczne uwarunkowania występowania 
terroryzmu północnokaukaskiego

Przechodząc do analizy geopolitycznych, regionalnych uwarunkowań 
niestabilności na Kaukazie Płn., należy podkreślić, że ani sam Kaukaz 
Płn., ani nawet cały masyw Kaukazu, czy jeszcze szerzej: obszar czar-
nomorsko-kaspijski, nie jest zupełnie autonomicznym terytorium pod 
względem procesów politycznych, społecznych czy kulturowo-religij-
nych. Jest to tylko część większego „makroregionu”, nazywanego przez 
niektórych „globalnymi Bałkanami”, obejmującego obszar rozciągają-
cy się od południowo-wschodniej Europy i Afryki Północnej, poprzez 
Kaukaz i Azję Centralną, do północno-zachodnich obszarów Indii oraz 
zachodnich obszarów Chin. Krzyżują się tu różne kontynenty, cywiliza-
cje, społeczności oraz konkretne interesy polityczne, gospodarcze, kul-
turowe i militarne132. Szerokie otoczenie Kaukazu Płn. stanowi geostra-
tegiczną szachownicę, o konstrukcji przypominającej delikatny system 
naczyń połączonych, w którym działania jednego z aktorów (obojętnie: 
państwowego czy pozapaństwowego) ma przełożenie na jakość bezpie-
czeństwa pozostałych uczestników geostrategicznej gry133. Globalne Bał-
kany współcześnie ogniskują uwagę całego świata ze względu na:

 — występujące tu źródła terroryzmu międzynarodowego często sym-
biotycznie związanego z przestępczością zorganizowaną (przede 
wszystkim w Afganistanie, pakistańskim Hindukuszu), produkcję 
i handel narkotykami (należą do głównych miejsc ich produkcji na 
świecie),

 — znajdujące się tu źródła surowców energetycznych (państwa Azji 
Środkowej, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, państwa Za-
toki Perskiej), o które rywalizują z sobą największe potęgi gospo-
darcze: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, państwa skupione w Unii 
Europejskiej,

132 J. Gryz, Globalne czynniki destabilizacji…, op. cit. s. 82.
133 D. Jankowski, Geostrategia obszaru czarnomorskiego, [w:] Obszar czarnomorsko-ka-

spijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Bojarczyk, T. Kapuśniak, Lublin 2011, 
s. 12. Na fakt, że Kaukaz Północny i Południowy zawsze należy rozpatrywać łącznie 
z powodu bardzo licznych powiązań między obiema stronami łańcucha górskiego, 
zwraca uwagę A. Furier w artykule Kaukaz Północny – spojrzenie z Polski, op. cit, s. 95.
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 — zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, a szczególnie państw euro-
pejskich w konflikty: afgański i iracki, a także próby kierowania bie-
giem spraw środkowoazjatyckich przez stymulowanie współpracy 
i jej ograniczanie (Iran i jego próby uzyskania broni jądrowej),

 — występowanie licznych konfliktów: kaukaskiego (z udziałem Fede-
racji Rosyjskiej w  Gruzji, Czeczenii), tureckiego (z udziałem Gre-
cji, Cypru, Iraku), izraelskiego (z  Palestyńczykami, społecznością 
państw arabskich), sunnicko-szyickiego (Irak), indyjskiego (z Paki-
stanem, Chinami), chińskiego (w prowincji Xinjang i w Tybecie),

 — położone tu centra cywilizacyjno-kulturowe (muzułmanów, hindu-
sów, buddystów) i religijne (chrześcijan i muzułmanów: Mekka, Me-
dyna, Meszched, Karbala, Nedżef, Kumm; buddyzmu: Bodhegaja; 
hinduizmu: Allahabad), 

 — niezwykle zróżnicowaną, liczną populację ludzi zamieszkujących ten 
obszar świata134.
Upadek Związku Radzieckiego, zakończenie zimnej wojny, powsta-

nie nowych państw na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej 
w zasadniczy sposób przekształciły sytuację geopolityczną w obszarze 
czarnomorsko-kaspijskim. Region stał się „geopolityczną próżnią”, co 
oznaczało początek ostrej rywalizacji o wpływy.

Geoekonomiczna r ywal izac ja  w regionie  o kontrolę nad 
złożami kaspijskimi jest stymulowana rosnącym zapotrzebowaniem świa-
ta na surowce energetyczne. Ich posiadanie stało się wyznacznikiem siły, 
a rozwój technologii wydobycia i transportu ropy i gazu ułatwił czerpanie 
z tego sektora ogromnych zysków135. Towarzyszy temu ekonomizacja sto-
sunków międzynarodowych po rozpadzie świata bipolarnego. Pierwszy 
problem stanowi już delimitacja granic na Morzu Kaspijskim. Kwestia ta 
jest przedmiotem długoletnich sporów. Wcześniej akwen był podzielony 
tylko między dwa państwa, ZSRS i Iran, ale uzyskanie niepodległości przez 
Azerbejdżan, Kazachstan i Turkmenistan postawiło problem ponownego 
podziału „gazowo-naftowego tortu”. Równie gorące spory dotyczą budowy 
gazo- i ropociągów przesyłających surowce na dalsze rynki zbytu. Po 1991 
roku stara sieć przesyłowa pozostała pod kontrolą Rosji. Kazachstan był 

134 J. Gryz, Globalne czynniki destabilizacji…, op. cit. s. 82–83.
135 J. Potulski, Surowce energetyczne i linie przesyłowe jako przedmiot geopolityki Morza 

Kaspijskiego, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski …, op. cit., s. 21.
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zmuszony do dzierżawy rosyjskich rurociągów, a nawet wykorzystywania 
do eksportu ropy kosztownego transportu kolejowego i samochodowego. 
Turkmenistan, posiadający drugie po Rosji zasoby gazu, był natomiast 
niemal zupełnie odcięty od rynków zbytu. W nieco lepszej sytuacji znalazł 
się Azerbejdżan, położony bliżej Turcji i Europy136. Po 1991 roku kaspij-
skimi złożami aktywnie zainteresowały się podmioty zewnętrzne (USA, 
Unia Europejska, Chiny, międzynarodowe kampanie naftowe), a kwestia 
budowy nowych rurociągów stała się w przypadku konkretnych państw 
fundamentalną decyzją polityczną, określającą ich status i orientację geo-
polityczną. Istotne znaczenie ma przy tym stabilność i bezpieczeństwo 
proponowanych projektów. W  tym kontekście stan najpierw regularnej 
wojny, a potem konfliktu niskiej intensywności na Kaukazie Płn. nie tylko 
wyraźnie obniża pozycję przetargową Rosji na arenie międzynarodowej, 
ale i wpływa na ekonomiczną dezintegrację Federacji. Rosyjscy analitycy 
przekonują, że prowadzenie właściwej polityki geoekonomicznej i dyplo-
macji energetycznej w regionie jest kluczowym warunkiem utrzymania 
Kaukazu Płn. w granicach państwa. Przez Czeczenię przebiegają strate-
gicznie ważne linie przesyłowe między Morzem Kaspijskim a  Morzem 
Czarnym. W pierwszej kolejności chodzi o ropociąg Baku–Machaczka-
ła–Grozny–Noworosyjsk. Zabezpieczenie nieprzerwanego tranzytu na tej 
trasie, a także na drugim rurociągu z Morza Kaspijskiego do czarnomor-
skiego terminalu (Tengiz–Astrachań–Noworosyjsk), jest istotną przesłan-
ką trwałego pokoju w republikach północnokaukaskich137.

Drugą oś rywalizacji w regionie kaukaskim stanowi bezpieczeń-
stwo mi l itarne. Jak wyżej wspomniano, jest to obszar graniczny kil-
ku regionalnych systemów bezpieczeństwa. Swoje interesy mają tu nie 
tylko państwa regionu, ale i podmioty zewnętrzne (USA, NATO, UE, 
Chiny). Jest to też jeden z bardziej zmilitaryzowanych obszarów na 
świecie. Sama Rosja dysponuje na południu swojego terytorium zgru-
powaniem wojskowym liczącym około 300 tys. ludzi138. Swoje interesy 
mają tu Stany Zjednoczone, które pragną związać ze sobą republiki za-

136 C.C Жильцов., И.C. Зонн, Каспийская трубопроводная геополитика, Москва 
2011, s. 52–54.

137 Р. Герман, Российская геополитика на Северном Кавказе: политизация неполи-
тического, „Россия и Мусульманский Мир”, 4/2010, s. 44–47.

138 В. Панин, Современное состояние геополитического процесса…, op. cit., s. 66.
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kaukaskie, aby ułatwić sobie realizację własnych interesów w regionie 
blisko- i środkowowschodnim (Afganistan, Irak, Iran, tarcza antyrakie-
towa…)139. Znaczące interesy ma w regionie Iran, którego politycznym 
celem po 1991 roku jest niedopuszczenie do wykształcenia się na Kauka-
zie wrogich wobec niego reżimów (oznaczałoby to całkowite okrążenie 
Teheranu przez nieprzyjazne mu państwa). Kluczową rolę z punktu wi-
dzenia Teheranu odgrywa Azerbejdżan, w którym nie brakuje polityków 
głoszących hasła połączenia południowych regionów ich kraju z pół-
nocnymi prowincjami Iranu, zamieszkiwanymi przez wielomilionową 
społeczność azerską140. Stosunki zaostrzają spory terytorialne o akwen 
Morza Kaspijskiego oraz oskarżenia Baku o wspieranie przez Teheran 
radykalnych islamistów w  Azerbejdżanie. Północny Kaukaz odgrywa 
może nie decydującą, ale znaczącą rolę w stosunkach Iranu z Rosją. Is-
lamska Republika Iranu sprzeciwia się wszelkim formom separatyzmu, 
w tym czeczeńskiego, na północnym Kaukazie, ponieważ wyrwanie tego 
obszaru spod wpływów Moskwy oznaczałoby początek dominacji ture-
ckiej. Politycy irańscy często też odżegnują się od północnokaukaskich 
islamistów, wskazując, że ideologia tych ugrupowań nie jest związana 
z szyizmem, ale z salafizmem, czyli tym nurtem, który wspiera historycz-
ny oponent Iranu – Arabia Saudyjska. Istnieje też współpraca regionalna 
między krajami: kilka prowincji Iranu współpracuje z Dagestanem i pół-
nocną Osetią. Nie brak jednak sprzeczności i kontrowersji w tej materii. 
Pomiędzy północnokaukaskimi islamistami a  organizacjami wspiera-
nymi przez Teheran (Hamas, Hezbollah) istnieje nieukrywana sympa-
tia i poczucie solidarności. Lider Emiratu Kaukaskiego Doku Umarow 
niejednokrotnie wzywał wszystkich muzułmanów do wspólnej walki 
przeciw niewiernym. Z kolei islamiści spod „skrzydeł” Iranu deklarowali 
poparcie dla kaukaskiego dżihadu. Tak więc mimo że Iran nie angażuje 
się w rozgrywanie wewnętrznych problemów Rosji, to wspierane przez 
niego organizacje współpracują z przeciwnikami Federacji Rosyjskiej141.

139 Zob. В. Захаров, Политика НАТО в государствах Закавказья и проблемы безо-
пасности России, „Россия и Мусульманский Мир”, 4/2009, s. 73–85.

140 Tylko wg oficjalnych danych Iran zamieszkuje trzykrotnie więcej Azerów, niż liczy 
cała ludność Republiki Azerbejdżanu. Zob. А. Драганов, Иран и Кавказ в структу-
ре современных региональных геополитических процессов на Ближнем Востоке, 
„Россия и Мусульманский Мир”, 9/2012, s. 47.

141 Ibidem, s. 50–51.
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O wiele bardziej niepokojące z punktu widzenia Moskwy są działania 
Turcji w regionie. Chociaż stosunki rosyjsko-tureckie długo przeżywały 
dynamiczny rozkwit (przynajmniej do kryzysu w 2015 r.), wsparty do-
datkowo doskonałymi relacjami przywódców obu krajów, Kreml bar-
dzo podejrzliwie spogląda na ideologiczne wpływy Ankary na obszarze 
poradzieckim. Nacje tureckie stanowią jedną z trzech rodzin narodów 
zamieszkujących północny Kaukaz (obok rdzennie kaukaskiej i  indo-
europejskiej). Zaliczają się do nich: Azerowie, Bałkarzy, Karaczajowie, 
Kumycy, Nogajowie, Truchmeni i Turcy meschetyńscy (razem ok. 1 mln 
ludzi). Na obszarze tureckich republik byłego ZSRS Turcja stworzyła 
doskonale funkcjonującą sieć organizacji kulturalno-oświatowych, sta-
nowiących świetną bazę dla rozszerzania wpływów wśród miejscowych 
elit, które odgrywają rolę lobby interesów Ankary142. Czynnikiem wa-
runkującym politykę turecką jest też bardzo liczna (nawet 7 mln ludzi) 
diaspora ludów północnokaukaskich (głównie Czerkiesów), zamiesz-
kująca wewnątrz Turcji. Przykładem znaczącego oddziaływania Tur-
cji może być Dagestan. Na  Dagestańskim Uniwersytecie Państwowym 
w Machaczkale otworzono Centrum Języka Tureckiego, w dagestańskich 
miastach (Machaczkała, Derbent, Botlich) działają szkoły średnie ture-
ckiej organizacji dobroczynnej „Toros”, w Derbencie funkcjonuje Mię-
dzynarodowy Dagestańsko-Turecki Instytut Humanistyczny, poza tym 
wiele placówek w  obu krajach współpracuje w ramach szczegółowych 
projektów naukowo-kulturalnych. Ścisłe kontakty istnieją między in-
stytucjami religijnymi. Z pomocą Turcji zbudowany został centralny 
meczet w Machaczkale (1997). W Stambule funkcjonuje przedstawiciel-
stwo Duchowego Kierownictwa Muzułmanów Dagestanu, a w szeregu 
rejonów Dagestanu działają muzułmańskie szkoły, w których wykładają 
duchowni z Turcji. Silną podstawę relacji buduje półmilionowa diaspora 
dagestańska w Turcji, która tworzy instytucje kulturalne w bardzo wielu 
tureckich miastach. W sumie tworzy to dobrze funkcjonującą sieć połą-
czeń kulturalnych i religijnych143.

142 В. Аватков, А. Солодовникова, Сценарии и тренды развития российско-турец-
ких отношений, „Россия и Мусульманский Мир”, 6/2012, s. 119–120.

143 А. Курбаналиев, Турецко-дагестанские отношения в ХХI в., „Россия и Мусуль-
манский Мир”, 10/2010, s. 118–120.
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Kreml tureckie oddziaływanie na Kaukazie postrzega jako zagrożenie 
dla swoich interesów oraz czynnik destabilizujący sytuację na Kaukazie 
Płn. W lutym 2011 roku prezydent Miedwiediew na wyjazdowym posie-
dzeniu Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego we Władykauka-
zie powiedział: „…Nie będę wymieniać żadnych krajów, ale cały szereg 
państw, z którymi mamy nawet przyjacielskie stosunki, mimo to w pełni 
współuczestniczy w terrorze, który funkcjonuje na Kaukazie”144. Pomi-
mo tak jednoznacznej oceny, sprawa nie była stawiana „na ostrzu noża”, 
prawdopodobnie dlatego, że stosunki z coraz silniejszą gospodarczo 
i militarnie Turcją wymagają dużej dozy ostrożności ze strony polity-
ków rosyjskich145. Polityka turecka czasów rządu Partii Sprawiedliwości 
i Rozwoju długo oparta była na haśle „zero politycznych konfliktów z są-
siadami” i dążyła do tego, by rywalizację w regionie Kaukazu zamienić 
w „grę o sumie dodatniej”, w której wszyscy się cieszą zyskami ze współ-
pracy (bez interwencji aktorów spoza regionu)146. 

Sytuacja zaczęła się dynamicznie zmieniać wraz z tzw. Arabską Wios-
ną i wojną domową w Syrii. Turcja jest jednym z krajów, które zaczęły 
otwarcie deklarować niezadowolenie z zasięgu własnych granic. W 2016 
roku prezydent Erdogan publicznie podważył Traktat z Lozanny z 1923 
roku. Ale to nie Rosja jest obiektem tureckiego „rewizjonizmu graniczne-
go”, tylko państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Armenia), Irak, Sy-
ria oraz Cypr. Z pewnością jednak Rosja wszelkim tego rodzaju próbom 
będzie się gwałtownie przeciwstawiać, czego dowiodła już stanowcza 
polityka Moskwy wobec działań Ankary w konflikcie syryjskim w okre-
sie sprzed porozumienia obu krajów latem 2016 roku. Natomiast Anka-
ra, tylko z powodu aktualnego zbliżenia z Moskwą, z pewnością nie bę-
dzie rezygnować ze swoich „aktywów” na rosyjskim Kaukazie – na które 
składają się głównie wpływy społeczno-kulturalne i religijne (poprzez 
finansowanie organizacji) oraz rozbudowane kontakty ekonomiczne.

144 Cyt. za: В. Аватков, А. Солодовникова, Сценарии и тренды развития россий-
ско-турецких…, op. cit., s. 121.

145 Szczegółowo o stosunkach rosyjsko-tureckich na pocz. XXI w. i ich kaukaskim kon-
tekście zob.: В. Ягья, Российско-турецкие отношения и Кавказ в XXI в., „Россия 
и Мусульманский Мир”, 2/2012.

146 Н. Федулова, Борьба за влияние в зоне Болшого Кавказа, „Россия и Мусульман-
ский Мир”, 1/2011, s. 65.
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Tym, co ogranicza możliwości działania Turcji na kierunku kauka-
skim (i węziej: północnokaukaskim) jest natomiast konieczność zaan-
gażowania uwagi, sił i środków na innych kierunkach, priorytetowych 
obecnie z punktu widzenia władz urzędujących w  Ankarze: (1) we-
wnętrznym, ponieważ kraj pogrążony jest w silnym kryzysie wewnątrz-
politycznym oraz (2) syryjsko-irackim, gdzie w bezpośrednim sąsiedz-
twie kraju trwa ofensywa przeciwko Państwu Islamskiemu, a reagować 
trzeba też na czynnik kurdyjski. 

Oprócz aktorów państwowych istotny wpływ z zewnątrz na rozwój 
sytuacji na Kaukazie Płn. mają organizacje pozarządowe. Tworzą one ka-
nały dla przesyłu środków finansowych, dóbr materialnych oraz rozpo-
wszechniania informacji i idei. Najstarszą siatkę powiązań skupiających 
się na Kaukazie Płn. stworzyła diaspora czerkieska. O wiele groźniejsze 
dla państwa rosyjskiego są fundamentalistyczne organizacje islamskie. 
Zdaniem rosyjskich ekspertów, na Bliskim Wschodzie działa ponad 90 
organizacji zajmujących się finansowaniem północnokaukaskiego terro-
ryzmu147. Z półwyspu Arabskiego czeczeński separatyzm wspierają takie 
organizacje, jak Muslim World League, Faisal Islamic Bank, Internatio-
nal Islamic Relief Organization czy Al-Haramain Foundation. Przelewa-
mi pieniędzy czeczeński ekstremizm wspierają też podstawione firmy 
tureckie, które stale się pojawiają na fali rozwijających się stosunków 
gospodarczych między Rosją a Turcją, po czym równie szybko znikają. 
W tego rodzaju transakcjach pośredniczą szczególnie często trzy tureckie 
banki, a więcej niż 16 tureckich organizacji miałoby udzielać regularnej 
pomocy czeczeńskim separatystom (chodzi o organizacje typu: Komitet 
Solidarności z Czeczenami Płn. Kaukazu, Instytut Przyjaźni i Braterstwa 
Państw i Społeczności Tureckich, Instytut Kultury Turańskiej, Instytut 
Kształcenia Kulturalnego i  Społecznej Pomocy Kaukazowi itp.). Zda-
niem rosyjskich analityków działalność na Kaukazie prowadziło też pięć 
wpływowych międzynarodowych struktur z centralą w Egipcie: Brygady 
Islambouli, al-Jihad al-Islami („Święta wojna”), al-Gama’a al-Islamiyya 
(„Islamska Grupa”), Daawa Wa Igasa oraz religijny uniwersytet Al Azhar 
w Kairze. W konsekwencji z Bliskiego Wschodu wyrasta trudna do 
uchwycenia sieć organizacji różnego typu (finansowych, charytatywnych, 

147 Е. Горюшина, Влияние Ближнего Востока на кавказский экстремизм, „Россия 
и Мусульманский Мир”, 11/2011, s. 47.
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oświatowych, kulturalnych), które przy wykorzystaniu podstawionych 
firm i rajów podatkowych przelewają środki przeznaczone ostatecznie 
na wsparcie północnokaukaskiego podziemia islamistycznego148. Tego 
rodzaju zagrożenia i aktywność grup fundamentalistycznych są zmorą 
całego współczesnego świata, skutecznie musi się im przeciwstawić rów-
nież Rosja.

Ze szczególnie stanowczym sprzeciwem Rosji spotyka się polityka 
amerykańska w regionie Kaukazu. Moskwa obszar poradziecki traktuje 
jako strefę swoich wyłącznych wpływów, których jest gotowa bronić na-
wet przy użyciu siły zbrojnej (dowiodła tego wojna z Gruzją w 2008 r.)149. 
Sytuację komplikuje istnienie takich parapaństw, jak Abchazja i Osetia 
Południowa, funkcjonujących pod protektoratem Rosji na terytorium 
państwowym Gruzji, czy też Górski Karabach, który był areną krwawego 
konfliktu na początku lat 90. XX wieku i który do dziś pozostaje jednym 
z najbardziej zapalnych punktów w regionie oraz miejscem, gdzie nowa 
eskalacja przemocy jest najbardziej prawdopodobna150.

Zdaniem niektórych badaczy polityka Rosji w regionie kaukaskim, 
tak jak i w całej przestrzeni postsowieckiej, jest z założenia nastawiona 
na destabilizację, ponieważ tylko w warunkach konfliktu pozycja Mos-
kwy w relacjach międzynarodowych zyskuje na znaczeniu. Zachód, ry-
walizując o wpływy w republikach poradzieckich, posługuje się mocnym 
argumentem w postaci pieniądza i otwiera perspektywy dynamicznego 
rozwoju finansowego. Innymi słowy, oferuje konkretne zyski i daje moż-
liwości długofalowego podniesienia cywilizacyjnego. Dysponuje przy 
tym potężnym instrumentem realizowania swoich wpływów w postaci 
atrakcyjności finansowej i  skuteczności organizacyjnej. Z drugiej stro-
ny znajduje się Rosja, która nie posiada tak atrakcyjnej oferty, nie jest 
ani interesującym ośrodkiem integracyjnym, ani dobrym partnerem 

148 Ibidem, s. 44–47.
149 A. Bryc, Strategia międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w regionie czarnomorsko-ka-

spijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski …, op. cit., s. 88. Temat rywalizacji mo-
carstw światowych i aktorów lokalnych w regionie czarnomorskim porusza T. Stęp-
niewski w książce Geopolityka Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin–
Warszawa 2011.

150 A. Jarosiewicz, K. Strachota, Górski Karabach – rozmrażanie konfliktu, „Komentarze 
OSW”, 65/2011. Zob. A. Włodkowska-Bagan, Obszary niestabilności w regionie czar-
nomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski…, op. cit., s. 37–47.
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gospodarczym. Wykorzystując monopolistyczną pozycję, dąży wyłącz-
nie do maksymalizacji swoich zysków. Aby zachować wpływy bez jed-
noczesnego podjęcia współpracy z Zachodem, Moskwa musi się uciekać 
do działań destabilizacyjnych, które skutecznie zniechęcają zachodnich 
konkurentów do zaangażowania gospodarczego. „Dla Zachodu rozwią-
zywanie lokalnych konfliktów i  łagodzenie napięć jest podstawowym 
środkiem przygotowania terenu pod ekspansję gospodarczą. W związku 
z tym, aby do tego nie dopuścić, Rosja podejmuje skuteczne działania 
destabilizacyjne. Jest to w istocie jedyny sposób, aby Moskwa mogła się 
przeciwstawić ekspansji szeroko pojętego Zachodu na obszarze pora-
dzieckim” – przekonuje Marek Czajkowski151.

Polityka destabilizacji w obszarze „bliskiej zagranicy” oddziałuje po-
średnio na sytuację wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Konsekwencją pod-
trzymywania „kontrolowanych konfliktów” w sąsiednich krajach jest 
podniesienie napięcia wewnątrz własnych granic, a forsowanie rozwiązań 
siłowych w polityce zagranicznej powoduje brutalizację stosunków we-
wnętrznych. Jak już wspomniano, między południowym a północnym 
Kaukazem istnieje ścisła współzależność i zawsze trzeba rozpatrywać te 
regiony łącznie. Konflikt między Gruzją a południową Osetią w latach 90. 
zrodził falę uchodźców w prigorodnym rejonie Osetii Płn., co z kolei za-
ostrzyło stosunki między Osetyjczykami a Inguszami, w rezultacie czego 
wybuchły zbrojne starcia i znacząca liczba Inguszy musiała opuścić swoje 
dotychczasowe siedziby. Gruzińsko-abchaski konflikt zainicjował w swo-
im czasie wstrząsy wśród adygejskich narodów północnego Kaukazu, 
stymulując wśród nich nastroje separatystyczne. Konflikt armeńsko-azer-
bejdżański spowodował ucieczkę uchodźców do południowej Rosji, gdzie 
w konsekwencji wystąpiły napięcia międzyetniczne. Zaś prowadzona 
z drugiej strony kaukaskiego pasma górskiego wojna w Czeczenii, poprzez 
wywołanie silnej kaukazofobii w Rosji, odbiła się pośrednio na Azerach 
i Gruzinach zamieszkujących Rosję oraz ich państwach oskarżanych przez 
Moskwę o niewystarczającą pomoc w walce z separatystami152.

151 M. Czajkowski, Destabilizująca rola Federacji Rosyjskiej w przestrzeni poradzieckiej ze 
szczególnym uwzględnieniem konfliktu gruzińsko-rosyjskiego, [w:] Czynniki stabilizacji 
i destabilizacji…, op. cit., 282–283.

152 Д. Малышева, Кавказский узел мировой политики, „Россия и Мусульманский 
Мир”, 3/2009, s. 72–73.
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Rosyjscy analitycy mają gotową odpowiedź na zarzuty o destabilizu-
jący charakter polityki ich państwa w „bliskiej zagranicy”. Ich zdaniem 
to projekty Zachodu, ONZ, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 
a przede wszystkim działania Stanów Zjednoczonych są źródłem prob-
lemów. Na Kaukazie po 1991 roku powstała ideologiczna próżnia, którą 
próbuje się wypełnić poprzez narzucenie politycznego, ekonomicznego, 
społecznego i kulturowo-ideologicznego modelu rozwojowego, który 
jest organicznie różny i  historycznie nieodpowiadający warunkom re-
gionu. Prowadzi to do ekonomicznej degradacji oraz wzrostu społeczne-
go i międzyetnicznego napięcia. Tego rodzaju działania, zdaniem wielu 
Rosjan, prowadzą do rozszerzenia się na Kaukaz problemów znanych 
z Bliskiego Wschodu153. Podejście to zawiera duży ładunek ideologiczny 
w postaci antyamerykańskich i antyzachodnich uprzedzeń. Lekceważy 
też wolę niepodległych narodów kaukaskich, które mają prawo samo-
dzielnie wybierać swoje drogi rozwojowe i orientacje geopolityczne. In-
terpretacja ta przemilcza również niedostatki polityki rosyjskiej, często 
nastawionej na maksymalizację własnych zysków i bezceremonialnie 
blokującej projekty i aspiracje swoich sąsiadów.

Jeszcze jednym źródłem napięć w regionie jest brak zgody pomiędzy 
centrum Federacji Rosyjskiej a jej podmiotami w zakresie prowadzonej 
polityki zagranicznej państwa. Problem dotyczy zwłaszcza sfery ekono-
micznej: strategiczne interesy państwa rosyjskiego widziane z Moskwy 
często nie pokrywają się z interesami republik związkowych, które mają 
swoje własne, lokalne wizje rozwojowe. 

1.5. Terroryzm północnokaukaski w paradygmacie 
zderzenia cywilizacji 

Zakończenie zimnej wojny postawiło świat przed koniecznością budowy 
nowego ładu międzynarodowego. Szybko pojawiło się szereg koncepcji, 
z których żadna nie stała się tak głośna, tak kontrowersyjna, a także tak 
nieraz odmiennie interpretowana, jak teor ia  zderzenia  c ywi l iza-
c j i  Samuela  Hunt ingtona. Jej atrakcyjność wynika paradoksalnie 

153 А. Арешев, Современный Кавказ: нестабильная периферия…, op. cit., s. 61.
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z prostoty założeń i łatwości poszukiwania dowodów potwierdzających 
jej słuszność. Stała się ona jednym z najważniejszych kluczy interpreta-
cyjnych sytuacji światowej na przełomie tysiącleci, tłumaczy szereg zja-
wisk międzynarodowych oraz wskazuje na źródła konfliktów w każdym 
miejscu planety. Spojrzenie przez „cywilizacyjny” pryzmat daje też inte-
resujące wnioski w przypadku badań nad konfliktami na Kaukazie Płn. 

Samuel Huntington (1927–2008) nie był oczywiście prekursorem ba-
dań nad cywilizacjami. Pionierskie prace w tej dziedzinie publikowali 
dużo wcześniej tak oryginalni myśliciele, jak Nikołaj Danilewski, Kon-
stanty Leontjew, Oswald Spengler, Feliks Koneczny, Arnold Toynbee czy 
Lew Gumilow154. Nigdy chyba jednak problem stosunków międzycywi-
lizacyjnych nie był tak aktualny jak współcześnie. 

Termin „cywilizacja” ewoluował w historii nauki, różni badacze 
przyjmowali różne perspektywy, metodologie i  obszary szczególnych 
zainteresowań155. Dla Huntingtona „cywilizacja jest największą jednost-
ką kulturową (…). Najwyższym kulturowym stopniem ugrupowania 
ludzi i najszerszą płaszczyzną kulturowej tożsamości, ponad którą jest 
już tylko to, co odróżnia człowieka od innych gatunków”156. Najwybit-
niejszy z polskich teoretyków w tej dziedzinie, Feliks Koneczny, określa 
cywilizację o wiele prościej – jako „metodę ustroju życia zbiorowego”157. 
W konsekwencji wyodrębnione przez Konecznego cywilizacje mają cha-
rakter typologiczny i nie muszą odpowiadać konkretnym historycznym 
bytom społeczno-kulturowym.

Huntington na początku swojej pracy rozprawia się z czterema błęd-
nymi jego zdaniem sposobami interpretacji ładu międzynarodowego po 
upadku systemu bipolarnego: 1) koncepcją uniwersalnego ładu (np. te-
oria końca historii Fukuyamy), 2) dualistycznym podziałem globu (Pół-
noc–Południe lub Wschód–Zachód), 3) teorią realistyczną zakładającą, 
iż głównymi graczami są państwa, a w relacjach między nimi panuje stan 

154 Zob. J. Diec, Cywilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncep-
cje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002.

155 Zob. np. M. Jabłoński, S. Obirek, Cywilizacja, [w:] Słownik społeczny, Kraków 2004, 
s. 101–107; J. Mazur, Cywilizacja, [w:] Encyklopedia Białych Plam, t. IV, Radom 2000, 
s. 162–164.

156 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007, 
s. 50–51.

157 F. Koneczny, O wielości cywilizacyj, Kraków 1935, s. 154.
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anarchii, 4) wizją chaosu światowego (wieszczoną np. w książce Zbignie-
wa Brzezińskiego: Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st 
Century (1993))158.

Huntington stwierdza natomiast: „to kultura i tożsamość kulturowa, 
będąca w  szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, kształtują wzor-
ce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej 
wojnie”159. Po czym rozwija swoją diagnozę współczesności w pięciu 
punktach:
1) Po raz pierwszy w dziejach świata polityka globalna jest zarówno 

wielobiegunowa, jak i wielocywilizacyjna. Modernizacja nie jest rów-
noznaczna z westernizacją i nie prowadzi ani do powstania cywiliza-
cji uniwersalnej w żadnym możliwym do przyjęcia znaczeniu, ani do 
westernizacji społeczeństw niezachodnich.

2) Następuje zmiana układu sił między cywilizacjami: wpływy Zacho-
du słabną, cywilizacje azjatyckie rosną w siłę ekonomiczną, militarną 
i polityczną, w świecie islamu ma miejsce demograficzna eksplozja, 
destabilizująca kraje muzułmańskie i sąsiednie, cywilizacje nieza-
chodnie potwierdzają na nowo wartość swoich kultur.

3) Wyłania się ład światowy oparty na cywilizacjach: kraje o zbliżonych 
cechach kulturowych współpracują ze sobą, próby przenoszenia spo-
łeczeństw z jednej cywilizacji do drugiej kończą się niepowodzeniem, 
kraje grupują się wokół państw będących ośrodkami ich cywilizacji.

4) Uniwersalistyczne aspiracje Zachodu prowadzą do nasilających się 
konfliktów z innymi cywilizacjami. Najpoważniejsze są konflikty z is-
lamem i Chinami. Na szczeblu lokalnym wojny pograniczne, głównie 
między muzułmanami i niemuzułmanami, powodują „zwoływanie 
się krajów pokrewnych”, grożą dalszą eskalacją, co z kolei skłania 
państwa-ośrodki cywilizacji do podejmowania wysiłków na rzecz 
powstrzymania tych wojen.

5) Przetrwanie Zachodu zależy od tego, czy Amerykanie potwierdzą 
na nowo swoją zachodnią tożsamość, ludzie Zachodu pogodzą się 
z tym, że ich cywilizacja jest jedyna w swoim rodzaju, ale nie uni-
wersalna, i zjednoczą się, by tchnąć w nią nowego ducha i uchronić 
przed wyzwaniami ze strony niezachodnich społeczeństw. Od tego, 

158 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji…, op. cit., s. 27–36.
159 Ibidem, s. 15.
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czy przywódcom świata uda się zaakceptować wielocywilizacyjny 
charakter polityki globalnej i podjąć współdziałanie, by go utrzymać, 
zależy uniknięcie globalnego konfliktu160.
Według Huntingtona konflikty między cywilizacjami przybierają 

dwojaką postać. W  mikroskali, na płaszczyźnie lokalnej, dochodzi do 
starć na liniach granicznych (uskokach). Są to tak zwane wojny kreso-
we: między sąsiadującymi państwami należącymi do różnych cywiliza-
cji, między grupami z różnych kręgów kulturowych w obrębie jednego 
państwa, a  także między grupami, które po rozpadzie starych państw 
próbują stworzyć nowe. Z kolei w makroskali, na płaszczyźnie globalnej, 
mają miejsce konflikty między państwami-ośrodkami poszczególnych 
cywilizacji. Ich źródła są podobne do tych znanych od dawna (rywali-
zacja polityczna, zbrojenia, interesy ekonomiczne, czynnik ludzki), róż-
nią się natomiast tym, że państwa-ośrodki zwołują na pomoc sprzymie-
rzeńców ze swojego kręgu kulturowego, starają się o uzyskanie poparcia 
państw i cywilizacji trzecich oraz pogłębiają podziały w obrębie innych 
cywilizacji161.

W zakończeniu swojej słynnej pracy Huntington wskazuje na drogi, 
które mogą pomóc uniknąć zderzenia cywilizacji oraz eskalacji konflik-
tów o podłożu kulturowym. Ujmuje je w formie trzech zasad:
1) Zasada powstrzymania od interwencji w konflikty w obrębie innych 

kręgów kulturowych (absention rule).
2) Zasada wspólnej mediacji, tj. negocjacji państw w kwestii ogranicze-

nia lub wstrzymania wojen kresowych między państwami i społecz-
nościami (joint mediation rule).

3) Zasada poszukiwania i rozwijania między cywilizacjami wspólnych 
cech, wartości, instytucji i zwyczajów (commonalities rule)162.
Jak słusznie zauważa polski badacz, w powszechnej opinii koncepcja 

Huntingtona została raczej niewłaściwie zrozumiana co do intencji. Jest 
ona próbą znalezienia nowego ładu i stabilizacji w stosunkach między-
narodowych, a nie poszukiwaniem pretekstu do wywoływania kolejnych 

160 Ibidem, s. 15–16.
161 Ibidem, s. 354–355.
162 Ibidem, s. 560, 566.
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wojen163. Innymi słowy, „diagnoza” Huntingtona (często wykorzystywa-
na jako argument propagandowy dla usprawiedliwienia konkretnych 
akcji polityczno-wojskowych) przesłoniła jego „receptę”.

Pierwszy rzut oka na położenie i rozwój wypadków na Kaukazie Płn. 
pozwala na dokonanie z pozoru oczywistej oceny: dochodzi tam do zde-
rzenia cywilizacji rosyjskiej (prawosławnej) z cywilizacją islamską; trwa 
wojna kresowa między państwem-ośrodkiem jednej cywilizacji a grupą 
społeczną przynależącą do innej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak 
bardziej złożona. 

Cywilizacyjna przynależność Kaukazu Płn. budzi w środowisku na-
ukowym dość mocne kontrowersje. Wpływy prawosławnej Rosji oraz 
islamu są dziś niepodważalne, ale w historycznym rozwoju regionu 
istniały długie okresy dominacji innych ośrodków. Przez wieki (aż do 
XVIII w.) rdzenna ludność górska żyła w sąsiedztwie nomadów – ludów 
stepowych (m.in. Scytów, Sarmatów, Połowców i kolejnych) tworzących 
unikalną w dziejach cywilizację Wielkiego Stepu164. Na wybrzeżu czarno-
morskim swoje kolonie mieli starożytni Grecy (np. Dioskurias – dzisiej-
sze Suchumi) reprezentujący cywilizację klasyczną, region był też jedną 
z aren ich starć z imperium perskim, które też można uznać za osobny 
ośrodek cywilizacji. W średniowieczu potęgą w regionie był Kaganat 
Chazarski  – z judaizmem jako religią państwową (a więc cywilizacja 
żydowska). Od południa swoje wpływy roztaczało Bizancjum, a także 
kalifat arabski165. Dopiero w późniejszym okresie nasilają się kontakty ze 
wschodnią Słowiańszczyzną. 

Mieszkańcy regionu nie musieli zdawać sobie sprawy ze swojego 
usytuowania na cywilizacyjnym „skrzyżowaniu”, ale, co ważne, mimo 

163 J. Diec, Stabilizacja w ramach paradygmatu wielocywilizacyjnego?, [w:] Czynniki stabi-
lizacji i destabilizacji…, op. cit., s. 58.

164 Zob. L. Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Warszawa 1973; Ujmowa-
nie wielkiego eurazjatyckiego pasa roślinności stepowej wraz z jego nomadycznymi 
mieszkańcami jako osobnego kręgu cywilizacyjnego przyjęte jest także w nauce pol-
skiej, zob. Świat Wielkiego Stepu, [w:] Encyklopedia historyczna świata, Tom III (Staro-
żytność, część 2), Kraków 2000, s. 191–216.

165 В.В. Черноус, Россия и народы Северного Кавказа: проблемы культурно-циви-
лизационного диалога, „Научная мысль Кавказа: Научный и общественно-тео-
ретический журнал – Ростов н/Д.: Северо-Кавказский научный центр высшей 
школы”, 3(19)/1999, wersja online: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/19905/ (do-
stęp: 1.04.2017).
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wszechstronnych obcych wpływów, zachowali odrębność. Kaukaz – co 
potwierdzają badania naukowe  – od zamierzchłych czasów stanowił 
osobny obszar etnokulturowy, zamieszkały przez bardzo stare grupy 
etniczne, których pierwsze trwałe struktury wykształciły się jeszcze 
w wiekach IV–X. Wschodnie tereny (rejon na południe od rzeki Kubań) 
już w pierwszym tysiącleciu naszej ery zamieszkała adygejska grupa et-
niczna (późniejsi Adygejczycy, Czerkiesi, Kabardyjczycy). Obszar środ-
kowokaukaski zajmowali Alanowie i autochtoniczne plemiona wyższej 
strefy górskiej (późniejsi Karaczajowie, Bałkarzy, Osetyjczycy). Wschod-
ni Kaukaz zaś zasiedlali Awarowie i Lakowie, czyli ludy stanowiące trzon 
późniejszej dagestańskiej grupy narodów166. 

Jak podkreśla znawca historii Kaukazu, w okresie wczesnego średnio-
wiecza Kaukaz Płn. nie wyróżniał się szczególnie na społeczno-politycz-
nej i kulturowej mapie Europy Wschodniej. Tak jak w innych miejscach 
zachodziły tu procesy kształtowania wczesnofeudalnych państw i społe-
czeństw. Jednak na przełomie tysiącleci doszło do wyraźnego rozejścia się 
cywilizacyjnych dróg północnego Kaukazu i otaczającego go świata. Wie-
ki X–XV to epoka, kiedy w Europie ostatecznie rozwinęła się cywilizacja 
zachodniochrześcijańska, pojawiły się narodowe monarchie, a kontynent 
zaczął wchodzić w epokę nowożytną. Na Rusi wykształciła się cywilizacja 
wschodniochrześcijańska (najpierw Ruś Kijowska, potem Moskiewska) 
oraz powstało scentralizowane państwo. Na wschodzie i południu – świat 
muzułmański stworzył stabilne struktury państwowo-polityczne, które 
przetrwały w zasadniczym kształcie całą epokę nowożytną. Z kolei pół-
nocny Kaukaz nie wszedł w orbitę ani jednej z dominujących cywilizacji 
rozkwitłych w wiekach XV–XVI. Żadna z wielkich, światowych religii nie 
umocniła się tu w trwałym i przeważającym wymiarze, nie powstał ża-
den szerszy, scentralizowany podmiot polityczny, nie rozwinęły się także 
miasta, nie rozkwitła kultura mieszczańska. Północny Kaukaz pozostał 
samoistny, samodzielny i  niezależny, ale przy tym jakby się zatrzymał 
w  poprzedniej epoce. Nadzwyczajna trwałość tradycyjnych instytucji 
społecznych, norm i wartości zablokowała uruchomienie mechanizmów 
cywilizacyjnego samorozwoju miejscowych grup etnicznych167. 

166 А.Х. Боров, Северный Кавказ в российском цивилизационном прецессе (Проблема 
социально-культурного синтеза), Нальчик 2007, с. 13–18.

167 Ibidem, s. 19–20.
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W tym stadium północny Kaukaz zetknął się bezpośrednio z Rusią 
Moskiewską. Zagrożenie z innych kierunków geograficznych sprawiło, 
że wśród elit kaukaskich pojawiła się orientacja promoskiewska. Rozpo-
czął się także napływ ludności wschodniosłowiańskiej, w tym Kozaków. 
Począwszy od XVIII w., cywilizacja kaukaska zaczęła odczuwać bardzo 
silne wpływy zewnętrzne oraz uległa gruntownej transformacji. 

Górskie plemiona zostały dotknięte kryzysem samoidentyfikacji. Za-
grożone utratą niezależności i postawione przed koniecznością pokona-
nia etnicznej, klanowej i społecznej dezintegracji – wybrały islamizację 
jako czynnik integrujący. Osman Szamil stworzył z  Czeczenii i  Dage-
stanu państwo islamskie, które weszło we współpracę z Adygejczykami 
z  Kaukazu Północno-Zachodniego. Działania Szamila podjęte w celu 
przebudowy społeczno-klanowej struktury góralskiej społeczności, zli-
kwidowanie adatów (praw zwyczajowych) i wprowadzenie szariatu mia-
ły głębokie konsekwencje cywilizacyjno-kulturowe i społeczne. Mimo to 
islamizacja nie zniszczyła tradycjonalistycznego „jądra” samoidentyfika-
cji górskich plemion. Nieporównywalnie większe straty przyniosło star-
cie z Imperium Rosyjskim: klęska w wojnie kaukaskiej oraz przymuso-
wa emigracja po jej zakończeniu. Była to dla adygejskich i wajnachskich 
grup narodowościowych demograficzna i etnokulturowa katastrofa. Jak 
pisze rosyjski naukowiec, „cywilizacja górska jako samodzielny feno-
men praktycznie przestała istnieć, ocalawszy tyko w postaci oddzielnych 
segmentów”168.

W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku doszło do przeszcze-
piania na północnokaukaski grunt kulturowy rosyjskiego oświecenia 
i ruskiej kultury narodowej, która w poprzednich epokach dotarła tyl-
ko do części elity góralskiej. W ten sposób, obok elementów tradycyj-
nych, pojawiły się w kulturze Północnego Kaukazu elementy rosyjskie. 
Powstała w pewnym zakresie nowa, synkretyczna kultura rosyjsko-
-kaukaska, obejmująca u plemion góralskich warstwy wyższe i częścio-
wo średnie. Masa autochtonicznej ludności pozostawała jednak głucha 
na atrakcyjność rosyjskiej kultury złotego wieku. Większe znaczenie dla 
integracji miały czynniki ekonomiczne, np. budowa kolei Władykau-
kaz–Rostow, która zintegrowała ekonomicznie region z Rosją i stała się 

168 В.В. Черноус, Россия и народы Северного Кавказа…, op. cit. [dostęp online].
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podstawą rodzącego się południowo-wschodniego obszaru gospodar-
czego Cesarstwa169. 

Kres tym procesom położyła rewolucja bolszewicka, która zapocząt-
kowała nowy, gigantyczny, trwający kolejne dekady eksperyment two-
rzenia „narodu sowieckiego”, czyli „superwspólnoty etnicznej, powstałej 
w wyniku połączenia się i przemieszania wszystkich narodowości oraz 
wchłonięcia przez nie ideologii komunistycznej. (…) Konstytucyjnymi 
dla ‘narodu sowieckiego’ doświadczeniami historycznymi miały być re-
wolucja, II wojna światowa, obrona ‘zdobyczy socjalizmu’ oraz wielkie 
budowy, na których miał się narodzić pozbawiony pamięci historycznej 
oraz przywiązania do jakiejkolwiek tradycji i  zawdzięczający wszystko 
partii człowiek sowiecki – homo sovieticus”170. 

Narody północnokaukaskie należały do najciężej doświadczonych 
przez państwo komunistyczne grup ludności. Przeszły prześladowa-
nia, deportacje, eksterminacje oraz próby wyniszczenia ich dziedzi-
ctwa historyczno-kulturowego (zob. rozdz. 1.2.). Próbowano pozbawić 
je podmiotowości i włączyć do „superwspólnoty” sowieckiej. Stałym 
zjawiskiem była rusyfikacja oświaty, nauki i kultury. Wskutek ujednoli-
cenia systemu szkolnictwa wyrównał się poziom wykształcenia między 
mieszkańcami imperialnych centrów a wcześniej zacofanymi grupami 
ludności z peryferii. Na północnym Kaukazie wykształciła się miejscowa 
inteligencja (jako część inteligencji sowieckiej), jednak prowincja pozo-
stawała mocno przywiązana do swojej etnicznej kultury. Rzeczywistym 
zwornikiem sowieckiego imperium był aparat przemocy, wsparty przy-
musową rusyfikacją i dominacją języka rosyjskiego w sferze publicznej. 

Północny Kaukaz jako osobny obszar etnokulturowy przeszedł więc 
cały szereg silnych oddziaływań zewnętrznych, a nawet katastrof dziejo-
wych – od islamizacji przez carską rusyfikację, po XX-wieczną sowiety-
zację. Czy wobec tego można mówić o istnieniu osobnej cywilizacji kau-
kaskiej dziś? Naukowcy są w tej sprawie podzieleni171, a twierdząca bądź 
negująca odpowiedź na to pytanie często zależy od przyjętej definicji cy-

169 Ibidem.
170 W. Zajączkowski, Rosja i narody…, op. cit., s. 219–220.
171 Omówienie poszczególnych stanowisk zob. В. Манатова, Можно ли говорить о су-

ществовании локальных цивилизаций на Кавказе?, „Россия и Мусульманский 
Мир”, 6/2011, s. 61–68.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Terroryzm północnokaukaski w paradygmacie zderzenia cywilizacji 85

wilizacji. Co więcej – ci naukowcy, którzy uznają istnienie osobnego bytu 
cywilizacyjno-kulturowego na Kaukazie, sami są podzieleni i reprezen-
tują co najmniej trzy podejścia: jedni mówią o cywilizacji obejmującej 
cały (czyli południowy i północny) Kaukaz, drudzy dowodzą istnienia 
górskiej cywilizacji północnokaukaskiej, trzeci wreszcie wykazują, że na 
Kaukazie istniało kilka samodzielnych cywilizacji172.

O całym Kaukazie jako osobnej cywilizacji pisze na przykład Wsie-
wołod E. Dawidowicz173. W  pierwszym rzędzie zwraca on uwagę na 
górskie  warunki  natura lne, które stworzyły jednakowe u wszyst-
kich etnosów formy życia i gospodarowania. Z naturalnego otoczenia 
źródła swe biorą podobne, przedchrześcijańskie i przedislamskie, formy 
pogańskich wierzeń religijnych, te same elementy mitologii, identycz-
na specyfika zwyczajów i tradycji. Wszystkich mieszkańców regionu 
łączy swoista mentalność i emocjonalność. Dotyczy to nie tylko górali, 
ale w równym stopniu Adygejczyków z wybrzeża czarnomorskiego czy 
Kumyków z wybrzeża kaspijskiego. Wspólne formy gospodarowa-
nia: uprawa roślin i  hodowla, produkcja rzemieślnicza w górach albo 
rejonach podgórskich – które przełożyły się na podobne wzory odzieży, 
formy architektury a nawet zamiłowania gastronomiczne. Łączy miesz-
kańców Kaukazu również wspólna pamięć  histor yczna, stulecia 
stosunków między etnosami (autochtonicznymi i zasiedlającymi region 
z zewnątrz przez kolejne stulecia), wspólnota losów, przeciwstawianie 
się tureckiej i perskiej ekspansji, walka z Rosją w wojnie kaukaskiej XIX 
wieku – wszystko to łączy Kaukaz, którego osobny status geopolityczny 
nie ulega wątpliwości. Dalej podkreślić trzeba bliskie wszystkim wspól-
notom oraz bardzo żywotne rodowe i  feudalne  stosunki  spo-
łeczne. Łączy także Kaukaz wiele wieków życia w epoce przedprzemy-
słowej, w gospodarce agrarnej. Analogiczne są liczne cechy kultur y 
duchowej. Jak przekonuje rosyjski kulturolog, północnokaukaski Epos 
o Nartach łączy wiele z gruzińskim eposem narodowym Witeź w tygry-
siej skórze, bez trudu można znaleźć też wspólne treści w dziełach poe-
tów współczesnych: Bałkara Kajsyna Kulijewa czy dagestańskiego twór-

172 Ibidem.
173 В.Е. Давидович, Существует ли кавказская цивилизация, [в:] Ю.Г. Волков и др., 

Кавказский регион: проблемы культурного развития и взаимодействия. Сборник 
Статей, 1999, http://sbiblio.com/biblio/archive/volkov_akt/ (dostęp: 1.04.2017).
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cy Rasuła Gamzatowa. Nawet pobieżna obserwacja pozwala zauważyć 
wspólną psychologię  narodów kaukaskich: lekkoduszność i zapal-
czywość, uznanie dla autorytetu starszych i skrupulatne przestrzega-
nie zewnętrznych norm. Ostatnią wreszcie cechą obszaru Kaukazu jest 
ostre  zróżnicowanie  wewnętrzne, które w naszych czasach przy-
biera postać stosunkowo licznych konfliktów międzyetnicznych. Trze-
ba pamiętać, że wojny oraz mniejsze konflikty, starcia i najazdy, a także 
krwawe porachunki międzyludzkie nigdy nie należały do rzadkości na 
wieloetnicznym Kaukazie174. Pewne zróżnicowanie oraz wewnętrzny 
ferment jest natomiast jedną z konstytutywnych cech każdej cywilizacji. 

Z kolei cytowany już wyżej Wiktor Czernous dowodzi istnienia „gór-
skiej cywilizacji kaukaskiej” i osobnego północnokaukaskiego typu kultu-
rowego. Jako jej cechy wymienia: synkretyzm religijny (synteza pogaństwa 
z elementami chrześcijaństwa oraz różnymi nurtami islamu); przewagę nie-
państwowych form organizacji; utrwalone w psychologii zwyczajowe gór-
skie kodeksy etyczne, które wykształciły swoistą mentalność oraz typowe 
formy gospodarowania w terenach górskich i podgórskich („tarasy rolne”, 
górska hodowla bydła, konne najazdy rabunkowe). Zdaniem Czernousa 
cywilizacja ta, wskutek silnych ingerencji ze strony Rosji i świata islamu, 
już w XIX wieku uległa osłabieniu i przetrwała tylko w osobnych sferach175.

Istnieje także pogląd,  że  na  Kaukazie  współ istnie je  k i lka 
miejscowych c ywi l izac j i. Historyk Ali Biżew dowodził istnienia sa-
moistnej, przedindustrialnej cywilizacji adygejskiej. Dagestański filozof 
Ahed Agajew zauważa z kolei istnienie oryginalnej cywilizacji Dagesta-
nu. Analizując tradycyjną architekturę, dżamaat jako instytucję społecz-
ną, wpływy z jednej strony kultury arabsko-muzułmańskiej, a z drugiej 
kultury rosyjskiej, doszedł on do wniosku, że Dagestan jest samodzielną, 
zarazem otwartą i konserwatywną cywilizacją. Dagestańska kultura nie 
rozmyła się jego zdaniem pod naciskiem silniejszych cywilizacji: lud-
ność przyjęła co prawda dogmaty islamu, ale zachowała własne prawo 
zwyczajowe (adat). Inny przykład symbiozy islamskiej dogmatyki i da-
gestańskiej mentalności to murydyzm176.

174 Ibidem.
175 В.В. Черноус, Россия и народы Северного Кавказа, op. cit. (dostęp online).
176 Za: В. Манатова, Можно ли говорить…, op. cit., s. 64–65.
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Przedstawione stanowiska nie wyczerpują tematu cywilizacyj-
nej przynależności Kaukazu. Wymienić można jeszcze następujące 
koncepcje:

 — Kaukaz jako subc ywi l izac ja: każda cywilizacja jest określoną 
całością, ale nigdy nie jest jednorodna, w jej granicach można wy-
dzielić oddzielne formacje (subcywilizacje), między którymi docho-
dzi do interakcji. Subcywilizacja jest więc odrębnym podmiotem we-
wnątrz cywilizacji, posiadającym własne wartości, normy i tradycje. 
Jeśli uznamy Kaukaz za subcywilizację, to wyjaśnić trzeba naturę jego 
relacji z innymi subcywilizacjami, sąsiednimi cywilizacjami, a także 
tę cywilizację, której stanowi część składową. Stwarza to problem, 
ponieważ trudno przypisać Kaukazowi trwałe podporządkowanie 
którejkolwiek z wielkich cywilizacji.

 — Kaukaz jako c ywi l izac ja  pograniczna: tego rodzaju cywili-
zacje powstają jak rezultat wielowiekowej symbiozy i syntezy róż-
norodnych kultur, ich konstytutywne cechy to: heterogeniczność, 
wielokulturowość, labilność, otwartość, elastyczność, umiejętność 
szybkiego przyswojenia cudzych doświadczeń i osiągnięć. 

 — Kaukaz jako rubież  rozdzielająca  c ywi l izac je: strefa kon-
taktu i zderzenia cywilizacji, obszar kresowy cywilizacji chrześci-
jańskiej i islamskiej, obszar występowania wojen kresowych w myśl 
koncepcji S. Huntingtona.

 — Bałkańsko-kaukaski  typ c ywi l izac yjny: wspólnota kulturo-
wa ludów bałkańskich i kaukaskich, wspólne cechy psychologiczne, 
podobny stosunek do relacji i problemów społecznych, ten sam sto-
sunek rodziców i dzieci, jednakowy podział ról płciowych177.
Aby dokładniej zobrazować kulturowo-cywilizacyjne realia Kaukazu, 

warto sięgnąć również do dorobku klasyków refleksji nad cywilizacja-
mi. Prekursor badań w tym zakresie, Nikołaj Danilewski (1822–1885) 
wyróżnił trzy stadia ewolucji typów kulturowo-historycznych (inaczej: 
samoistnych cywilizacji): stadium etnograficzne, stadium państwa, sta-
dium cywilizacji178. Opisana wyżej wyraźna odrębność etnokulturowa 
ludów północnokaukaskich pozwala mówić o funkcjonowaniu kauka-
skiego typu kulturowo-historycznego w stadium etnograficznym. Histo-

177 Ibidem, s. 66–68.
178 J. Diec, Cywilizacje bez okien…, op. cit, s. 41.
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ria potwierdza również, że weszły one częściowo w stadium organizacji 
państwowych. Zakwestionować można natomiast przejście kaukaskie-
go typu historyczno-kulturowego w fazę cywilizacji, tak jak rozumie ją 
Danilewski179. Główną przeszkodą, jaka staje na drodze ewolucji typu 
kulturowo-historycznego, jest zdaniem Danilewskiego interwencja 
z zewnątrz. W przypadku typu kaukaskiego była to ekspansja rosyjska 
i islamska (turecka i perska), która uniemożliwiła – by użyć języka Da-
nilewskiego  – „utworzenie, wzmocnienie i odgrodzenie zewnętrznego 
swego istnienia jako samoistnych jednostek politycznych”. Kaukaz nie 
wyszedł więc poza etap „historii średniowiecznej” i nie uzyskał ze-
wnętrznych warunków do pełnego rozwoju działalności duchowej, do 
„urzeczywistnienia ideałów prawdy, wolności, społecznego ładu i osobi-
stego dobrobytu”180. 

Co ciekawe, już w historii nowoczesnej i najnowszej północny Kau-
kaz co najmniej trzykrotnie próbował „wybić się” na fazę organizacji 
państwowej: po raz pierwszy w okresie XIX-wiecznej wojny kaukaskiej, 
kiedy to Szamil próbował zjednoczyć ludność pod sztandarem islamu; 
po raz drugi po rewolucji październikowej i w latach dwudziestych XX 
wieku, kiedy próbowano powołać do życia co najmniej autonomiczny 
organizm państwowy wg kryteriów etniczno-terytorialnych (Północ-
nokaukaską Republikę Radziecką, Górską Autonomiczną Socjalistyczną 
Republikę Radziecką) oraz wreszcie po raz trzeci w latach 90. XX wie-
ku, gdy do walki o własne niepodległe państwo stanął naród czeczeński. 
Wszystkie trzy próby udaremniła interwencja z północy.

Czy interwencja zewnętrza była jedynym ograniczeniem dla powsta-
nia impulsu, który mógłby wznieść ludy kaukaskie na wyższe stadium 
rozwoju społecznego? Wydaje się, że dodać trzeba jeszcze jeden czynnik, 
który trafnie opisał inny z wielkich badaczy cywilizacji – Arnold Toynbee 

179 Danilewski pisał: „Przez okres cywilizacji rozumiem czas, w którym tworzące typ na-
rody, wyszedłszy z nieświadomej, czysto etnograficznej formy bytowania (co w zasa-
dzie powinno odpowiadać tak zwanej historii starożytnej), utworzywszy, wzmocniw-
szy i odgrodziwszy swe zewnętrzne istnienie jako samoistnych jednostek politycznych 
(co w zasadzie stanowi treść wszelkiej historii średniowiecznej), przejawiają głównie 
swą działalność duchową w tych wszystkich kierunkach, dla których istnieją predys-
pozycje w ich duchowej naturze, nie tylko w stosunku do nauki i sztuki, lecz również 
w praktycznym urzeczywistnieniu swych ideałów prawdy, wolności, społecznego ładu 
i osobistego dobrobytu”. Cyt. za: J. Diec, Cywilizacje bez okien…, op. cit., s. 44.

180 Ibidem.
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(1889–1975). Opisał on zjawisko cywilizacji  wstrzymanych w roz-
woju. Zalicza się do nich między innymi te formacje, które przeważają-
cą część swego potencjału musiały skierować na przystosowanie do życia 
w niesprzyjających warunkach geograficzno-klimatycznych. Wymuszało 
to ścisłe dostosowanie się do środowiska (np. do lodów Arktyki w przy-
padku Eskimosów; do Wielkiego Stepu – w przypadku nomadów itp.). 
W takich uwarunkowaniach następuje zniewolenie pierwotnych kultur 
i uniemożliwienie poszerzenia horyzontów myślowych. Społeczność jest 
zmuszona do kastowego sposobu samoorganizacji i konkretnej specjali-
zacji w dziedzinie gospodarki. W konsekwencji, gdy następuje zetknięcie 
cywilizacji wstrzymanej w rozwoju z inną, rozwiniętą w normalnych wa-
runkach cywilizacją – los tej pierwszej jest przesądzony181.

Bez względu na duże zróżnicowanie poglądów w kwestii cywiliza-
cyjnej przynależności Kaukazu, można za rosyjską badaczką wskazać 
punkty wspólne dla wszystkich modeli i podstawowe ustalenia, z który-
mi zgadzają się wszyscy naukowcy: 
1. Kaukaz stanowi wspólną przestrzeń kulturową.
2. Wszystkie grupy etniczne zamieszkujące region charakteryzuje wspól-

ny typ mentalności.
3. Istnieje między nimi wspólnota tradycji.
4. Wspólne są warunki i formy ich bytowania. 
5. Wspólne są także stosunki normatywno-prawne. 

Można więc mówić o określonym, kaukaskim systemie cywiliza-
cyjnym. Na tym obszarze istnieje kilka kultur lokalnych, które łączą 
się w jedną cywilizację182. Najlepiej przy tym kaukaskie uwarunkowa-
nia oddaje model cywilizacji pogranicza, która jest syntezą (i symbiozą) 
składników przeniesionych z cywilizacji sąsiednich oraz pozostałości po 
zatrzymanej w rozwoju górskiej cywilizacji kaukaskiej. 

Bardzo odmiennie na tle kultury ludów Kaukazu przedstawiają się ce-
chy cywilizacji rosyjskiej (prawosławnej). Jedną z najważniejszych z nich 
jest mobilizacyjna forma rozwoju przechodząca w ekspansję. Tworzenie 
instytucji państwowych i budowanie porządku normatywno-aksjologicz-
nego (narodowo-państwowej „idei”) odbywało się w  przedrewolucyjnej 
Rosji w sposób forsowny. W XV wieku państwo moskiewskie określało 

181 Ibidem, s. 184.
182 В. Манатова, Можно ли говорить…, op. cit., s. 68.
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swą podmiotowość przez nieustanne wojny z  zachodnimi, wschodnimi 
i południowymi sąsiadami. W XVI wieku doszło do ukształtowania w nim 
specyficznych stosunków wewnętrznych. Carowie, dysponując ogrom-
ną władzą i prestiżem, byli przekonani, że cały kraj jest ich własnością, 
a wszyscy jego mieszkańcy to carscy słudzy niemający prawa do posiada-
nia własności prywatnej. Reformy Piotra I stworzyły z kolei państwo poli-
cyjne, interwencjonistyczne i skrajnie zbiurokratyzowane, roszczące sobie 
prawo do kontroli nad wszystkimi sferami życia społecznego i narzucania 
swojej wizji organizacji społecznej.

Stosunek rosyjskiego aparatu państwowego do poddanych zamienił 
się wówczas w paternalistyczny etatyzm, w którym wykluczony jest dia-
log poddanego z władzą państwową, a możliwe jest tylko podporządko-
wanie. Etatyzm przyznaje władzy prawo do podejmowania decyzji bez 
uwzględniania opinii społecznej i interesów poddanych/obywateli. Jak 
pisze rosyjski badacz, każda decyzja, poczynając od najdawniejszych 
czasów, podejmowana była w Rosji według tego samego schematu: jed-
noosobowo lub „jednogłośnie” w wąskim kręgu pałacowych faworytów. 
Władza przy tym nie tylko nie kierowała się prawami, ale także nie uwa-
żała za konieczne jakkolwiek wyjaśniać swoje decyzje183. 

W stosunku do środowiska naturalnego Imperium Rosyjskie cecho-
wał nade wszystko ekstensywizm, warunkowany kolonizacją ogromnych 
terytoriów i posiadaniem niezliczonych złóż. Nacisk zawsze kładziono 
na rozszerzanie produkcji i  eksploatacji zamiast na ich udoskonalanie 
jakościowe184. Natomiast w stosunku do świata zewnętrznego, policyjny 
i interwencjonistyczny charakter państwowości rosyjskiej przejawiał się 
w mesjanizmie (przekonanie o wyjątkowej roli w świecie, jako depozyta-
riusza jedynej wiary lub ideologii, którą należy rozprzestrzeniać185) oraz 
monumentalizmie (irracjonalna potrzeba samowyrażania w ogromnych 
formach, dążenie do wielkości i potęgi)186. 

Jednocześnie, jak zauważa cytowany już wielokrotnie rosyjski badacz, 
stosunki Rosji ze światem zewnętrznym przebiegały w  „pulsacyjnym” 

183 А.В. Лубский, Конфликтогенные факторы…, op. cit., s. 60–61.
184 Ibidem, s. 62.
185 Por. P. Rojek, Przekleństwo imperium. Źródła rosyjskiego zachowania, Kraków 2014, 

s. 35–54.
186 А.В. Лубский, Конфликтогенные факторы…, op. cit., s. 62.
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cyklu: ekspansji – kurczenia się terytorium państwowego. Ciągła potrze-
ba obrony i rozszerzania sfer wpływów realizowana była przez zewnętrz-
ną ekspansję i wewnętrzną centralizację, integrującą państwo i  bloku-
jącą tendencje dezintegracyjne. Władza potrzebowała do tego ciągłego 
rozszerzania swojego autorytetu oraz stosowania przemocy, przez którą 
zmuszała ludność do wypełniania kolejnych zadań w ramach mobiliza-
cyjnej formy rozwoju. Wszystko to sprawiało, iż potencjał konfliktowy 
ma w Rosji charakter permanentny. Jak zauważa Anatolij Lubskij, w Ro-
sji stale ma miejsce konflikt między państwowym „uniwersalizmem” 
a różnie pojmowaną „autonomią”: między państwowością a lokalizmem, 
między państwowością a narodowymi tradycjami kulturowymi czy też 
między państwowością a grupami społecznymi. Jednocześnie konflikty 
społeczne mają w Rosji specyficzny charakter, gdyż poróżnione strony 
nie tylko nawzajem odrzucają swoje poglądy, ale dążą do pełnego poko-
nania, a nawet zniszczenia przeciwnika i narzucenia swojej woli187. 

Sfera symboliczna, którą generuje i zagospodarowuje rosyjska pań-
stwowość, opiera się nie tyle na wierze religijnej czy ideologii, ale na eta-
tystyczno-paternalistycznych wyobrażeniach o konieczności zachowania 
politycznej jedności i porządku społecznego – jako antytezy dla regiona-
lizacji i chaosu. Jest to spoiwo łączące w cywilizację rosyjską różnorodne 
narodowe, religijne i kulturowe tradycje. Jego rozpad zawsze prowadził do 
dezintegracji i konfliktów wewnętrznych, w tym etnicznych. Z taką sytu-
acją mamy dziś, zdaniem Lubskiego, do czynienia na południu Rosji188.

Zestawienie cech cywilizacji rosyjskiej z cechami „zatrzymanej w roz-
woju” cywilizacji kaukaskiej (por. tab. 7) wskazuje na liczne odmienno-
ści między nimi, które z pewnością stwarzają potencjał konfliktowy. 

Obraz cywilizacyjno-kulturowego konfliktu na Kaukazie Płn. byłby 
jednak dalece niepełny bez uwzględnienia czynnika islamskiego. S. Hun-
tington wymienia dwie główne przyczyny cywilizacyjnego ciążenia ku 
stosowaniu przemocy przez muzułmanów: militaryzm i „nieprzenikal-
ność” islamu. Jest to tematyka niezwykle rozległa, którą w kontekście 
terroryzmu na Kaukazie można jedynie zasygnalizować. 

Mi l itar yzm is lamu, jak wskazuje Huntington, wynika z tego, że 
jego źródła sięgają wojowniczych plemion beduińskich koczowników, 

187 Ibidem, s. 63.
188 Ibidem, s. 63–64.
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rozwój religii odbywał się w stałym związku z terytorialnymi podbojami 
i starciami wojskowymi, a sam Mahomet jest pamiętany jako wspania-
ły dowódca. Islam od początku był więc „religią miecza”  – przekonu-
je Huntington. Natomiast nieprzenikalność islamu jako cywilizacyjna 
przyczyna stosowania przez muzułmanów przemocy wynika z tego, że 
jest to najbardziej absolutystyczna religia. Łącząc religię i politykę, is-
lam przeprowadza wyraźną granicę między tymi, którzy wchodzą w jego 
świat (dar al-islam), i tymi, którzy przynależą do świata niewiernych 
(dar al-harb). Dlatego wyznawcom wszystkich wielkich religii świata 
poza islamem łatwiej jest żyć w sąsiedztwie niż muzułmanom z kimkol-
wiek innym – przekonuje Huntington189. 

Tabela 7. Cywilizacja rosyjska i cywilizacja kaukaska

Cywilizacja rosyjska „Kaukaska górska 
cywilizacja”

Wartości duchowe
duchowość prawosławna, 
skupienie na wartościach 
egzystencjalnych

synkretyzm religijny 
(synteza pogaństwa 
z elementami 
chrześcijaństwa oraz 
różnymi nurtami islamu)

Warunki naturalne nizinny krajobraz 
i warunki naturalne

połączenie górskich 
i podgórskich warunków 
naturalnych

Forma gospodarowania

wspólnotowe 
i spółdzielcze formy 
działalności gospodarczej, 
mobilizacyjna forma 
aktywności

„tarasy rolne”, górska 
hodowla bydła, konne 
najazdy rabunkowe

Forma państwowości
silne państwo jako 
dominująca forma 
samoorganizacji społecznej

przewaga niepaństwowych 
form samoorganizacji

Normy życia społecznego
kultura prawna, ale bez 
absolutyzacji zapisów 
formalnych

utrwalone w psychologii 
zwyczajowe górskie 
kodeksy etyczne

Źródło: В.В. Черноус, Россия и народы Северного Кавказа, op. cit. [dostęp online].

Postrzeganie  kultur y  jako źródła  konf l iktów zbroj-
nych i  terror yzmu nie jest we współczesnych naukach społecznych 

189 S. Huntington, Zderzenie cywilzacji…, op. cit., passim.
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podejściem odosobnionym. Jeden z najbardziej znanych historyków i te-
oretyków wojskowości John Keegan, analizując w swojej Historii wojen 
zjawiska i instytucje wojskowe ludów pozaeuropejskich, których podej-
ście kłóci się z racjonalną polityką w zachodnim rozumieniu tego poję-
cia, podkreśla nawet, „jak przyczynkowa, zaściankowa i w ogóle błęd-
na jest teza o wojnie jako o kontynuacji polityki”190. W innym miejscu 
Keegan przekonuje, że „logika polityczna nie musi rządzić działaniami 
w  sferze militarnej, że wartości kulturowe, jeśli znajdą wystarczająco 
silnych obrońców, mogą determinować wybór oręża i sposobów walki, 
zwłaszcza jeśli waży się być albo nie być owych wartości”191. W jednym 
z najnowszych polskich opracowań Bolesław Balcerowicz stwierdza, iż 
„trzeba sie zgodzić z tym, że klasyczna formuła wojny jako czynu poli-
tycznego jest zbyt wąska i wymaga pewnego rozszerzenia. Zastrzegając 
przy tym, że ta konstatacja nie odnosi się w zasadzie do euroatlanty-
ckiego kręgu kulturowego”192. Balcerowicz przywołuje przy tym, oprócz 
J. Keegana, licznych teoretyków sztuki i strategii wojskowości, takich jak: 
Chris H. Gray, Mary Kaldor, Wiliam J. Johnsen, Paul Hirst, Jeremy Black, 
Wladimir Sieriebriannikow, a w Polsce Stanisław Koziej, którzy podwa-
żają paradygmat nierozerwalnych związków wojny z polityką, wskazują 
natomiast na jej źródła w sferze kultury193.

Kultura zdaniem wielu badaczy jest też jednym z najważniejszych 
czynników warunkujących pojawienie się zjawiska terroryzmu. Uwagę 
na kulturowe źródła terroryzmu zwracali m.in. Artur Wejkszner194, Bar-
tosz Bolechów195 i Raul A. Kosta196. A. Wejkszner, analizując to zagad-
nienie, przywołuje koncepcję globalizacyjnej rywalizacji kultur, w myśl 
której w świecie ma obecnie miejsce rozłam na trzy konkurujące ze 

190 J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998, s. 36.
191 Ibidem, s. 53.
192 B. Balcerowicz, O pokoju. O wojnie. Między esejem a traktatem, Warszawa 2013, s. 88–89.
193 Ibidem.
194 A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie 

salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań 2010, s. 40.
195 B. Bolechów, Terroryzm. Aktorzy, statyści widownie, Warszawa 2010, s. 64–75.
196 R.A. Kosta, Konflikty – kolonializm – fundamentalizm w przestrzeni bliskowschodniej, 

Toruń 2013; idem, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachod-
niej w XXI w., Toruń 2012.
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sobą typy kultur: tradycyjną, liberalno-demokratyczną i konsumpcyjną. 
Zetknięcie się nieprzygotowanych przedstawicieli kultury tradycyjnej 
z innymi jej typami powoduje „szok kulturowy” i liczne anomalie. „Ter-
roryzm to zawsze uwarunkowana kulturowo ekspresja antymoderni-
zmu czy antyglobalizacji” – podsumowuje cytowany autor197. Zdanie to 
z pewnością trafnie odnosi się do islamskich mieszkańców północnego 
Kaukazu wstępujących w szeregi terrorystycznych organizacji. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy spróbować odnaleźć 
związek między czynnikami kulturowymi a aktywnością terrorystycz-
ną. Szeroko opisane różnice między Kaukazem a Rosją dowodzą, że 
zetknięcie tych kultur musi wywoływać bolesne konflikty, na co nie 
brak dowodów historycznych, opisanych we wcześniejszym podroz-
dziale. Dodatkowe napięcie buduje fakt, że kultura kaukaska (szczegól-
nie w przypadku ludności północnokaukaskiej) jest bardzo tradycyjna, 
a „rosyjskość” (a wcześniej „sowieckość”) jawi się w zetknięciu z nią 
jako liberalna i konsumpcjonistyczna, a więc uderzająca w tradycyjne 
na tym obszarze formy życia. Jednak same różnice kulturowe nie muszą 
prowadzić do aż tak skrajnego zjawiska, jakim jest terroryzm. Wydaje 
się, że trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na specyficznie kaukaskie 
cechy kulturowe związane ze stosunkiem do rozwiązań przemocowych. 
Jak wskazano wyżej, na Kaukazie Płn. istniała długa tradycja napadów 
rabunkowych jako formy „gospodarowania”. Jednocześnie występuje tu 
silne przywiązanie do siły fizycznej, wręcz jej kult, a także obowiązek 
i pochwała walki w obronie swojej grupy społecznej (rodu, klanu itd.). 
Jeśli do tego dodać specyficzne elementy psychologii, takie jak lekko-
duszność i zapalczywość, a także skrupulatne przestrzeganie zewnętrz-
nych norm (np. rygorystyczne pojmowanie własnego honoru), to łatwiej 
zrozumieć, dlaczego na Kaukazie Płn. tak często pojawia się przemoc, 
w tym w tak drastycznej formie jak terroryzm. Dobrym „tropem” hi-
storyczno-kulturowym wydaje się tu abreczestwo, czyli wspomniana 
wcześniej aktywność abreków  – XIX-wiecznych samotnych wojowni-
ków czy skrytobójców, stosujących wobec carskich wojsk i urzędników – 
jak byśmy dziś powiedzieli  – taktykę terroryzmu indywidualnego. Ich 
walka i osobista postawa skupiała w sobie najważniejsze i najsilniejsze 
spośród kaukaskich wartości kulturowych, takie jak: wolność i męstwo, 

197 A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu…, op. cit., s. 41.
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zdolność do poświęcenia, umiejętność znoszenia cierpień, samotności 
i bezdomności, a także, last but not least, konkretne umiejętności walki 
fizycznej198. Wiele z tych elementów można odnaleźć też przecież i dziś 
w narracjach o współczesnych bojownikach. Jest to przykład o tyle war-
tościowy, iż w abreczestwie nie było żadnych motywów religijnych (is-
lamskich) ani czysto materialnych (ekonomicznych199). Dowodzi to, jak 
silny ładunek kulturowy występuje w północnokaukaskim oporze (także 
terrorystycznym) wobec władz rosyjskich i lojalnych wobec nich władz 
regionalnych.

1.6. Konkluzje

Kaukaz Płn. jest regionem dotkniętym permanentną niestabilnością. 
Wpływ na to ma szereg czynników o charakterze trwałym, których neu-
tralizacja nie jest możliwa w pozwalającej się przewidzieć perspektywie 
albo też zupełnie nieprawdopodobna. Region ten leży na pograniczu 
wielkich cywilizacji. Skomplikowany proces historyczny skutkuje wy-
stępowaniem głębokich sporów i wzajemnych resentymentów, głównie 
między narodami północnokaukaskimi a Rosją. Natomiast położenie 
geopolityczne sprawia, że obszar Kaukazu jest ciągłym polem rywalizacji 
między globalnymi i regionalnymi mocarstwami. 

198 Por. R. Gould, The Abrek in Chechen Folklore, “Amirani: Journal of the International 
Caucasological Research Institute”, 14/15/2006.

199 Chociaż w okresie sprzed ekspansji Rosji abrekami nazywano po prostu samotnych 
przestępców, to nie byli to zwykli bandyci z własnego wyboru, ale osoby zmuszone do 
ukrywania się za czyny popełnione w swojej społeczności.
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rozdział 2

Źródła terroryzmu 
północnokaukaskiego 

2.1. Źródła społeczno-ekonomiczne

Procesy społeczne na Kaukazie Płn. mają ogromny wpływ na sytuację 
w regionie. Dotyczy to nie tylko sfery społeczno-ekonomicznej, ale też 
dziedziny bezpieczeństwa. Wszystkie konflikty na Kaukazie Płn. po 1991 
roku mają bezpośrednie podstawy w zachodzących wcześniej (i równo-
cześnie) procesach demograficznych. Kwestie te zasadniczo zawierają się 
w trzech problemach: 1) w naturalnych ruchach ludności, 2) w migra-
cjach oraz 3) w urbanizacji i jej społecznych konsekwencjach. 

Naturalny wzrost demograficzny na północnym Kaukazie osiągnął 
po II wojnie światowej wysokie tempo (zob. tab. 8 oraz wykres 1). Wy-
wołało to silną konkurencję co do  terytorium, miejsc pracy i  innych 
zasobów. 

Niezwykle cenna dla zrozumienia sytuacji ludnościowej na Kaukazie 
Płn. jest analiza cyklu demograficznego i teoria tzw. przejścia demogra-
ficznego. Jak pisze Marek Okólski, przejście demograficzne „polega na 
radykalnym, trwałym i nieodwracalnym spadku umieralności i rozrod-
czości, na zastąpieniu reprodukcji ludzi, charakteryzującej się dużą in-
tensywnością tych zjawisk, przez reprodukcję, której cechą jest ich niska 
intensywność”200. 

200 M. Okólski, Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004, s. 126.
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Źródła społeczno-ekonomiczne 99

W tradycyjnych społecznościach wzrost liczby ludności prowadził 
zazwyczaj do społecznych kataklizmów, a rozwijająca się liczbowo lud-
ność nie odnajdywała zasobów wystarczających do zaspokojenia swoich 
potrzeb. Wskutek ostrej konkurencji o  miejsca pracy spadały zarobki, 
a  rozrost ludności wiejskiej prowadził do rozdrobnienia gospodarstw 
i gruntów uprawnych. Wśród elit nasilała się rywalizacja o stanowiska 
państwowe. Ogniskami niezadowolenia były szybko się poszerzające 
miasta, przepełnione młodymi (i sfrustrowanymi) ludźmi.

W tradycyjnych społecznościach problem przeludnienia regulowany 
był poniekąd naturalnie. Ograniczone i niewystarczające zasoby prowa-
dziły do zwiększenia umieralności. Wynikające z niezadowolenia spo-
łecznego bunty i wojny przynosiły straty ludzkie. W rezultacie spadała 
dzietność, następował powrót do początkowej równowagi, powstawał 
impuls do rozpoczęcia nowego cyklu201.

Wykres 1. Ludność Kaukazu Płn. w latach 1959–2010

Źródło: opracowanie własne.

201 И. Стародубровская, Д. Соколов, Истоки конфликтов на Северном Кавказе, 
Москва 2013, s. 16.
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Źródła terroryzmu północnokaukaskiego100

Powołanie i udoskonalenie systemu opieki zdrowotnej, ulepszenie 
warunków higienicznych oraz ogólny wzrost poziomu życia sprawiły, że 
wcześniej obserwowane naturalne mechanizmy powstrzymywania przy-
rostu ludności uległy marginalizacji. Co prawda zwykle wraz ze spad-
kiem umieralności – stopniowo, ale adekwatnie do nowych warunków – 
spada również dzietność. Jednak – jak podkreślają rosyjscy naukowcy 
w opracowaniu dotyczącym Kaukazu Płn. – „okres w historii każdego 
kraju, kiedy umieralność już się obniżyła, a dzietność jeszcze nie spad-
ła, stwarza najgłębszy potencjał konfliktowy, jaki tylko mogą wywołać 
czynniki demograficzne”202. Mamy wówczas do czynienia z początkową 
fazą opisanego wyżej cyklu (wzrost konkurencji wskutek wzrostu liczby 
ludności) i brakiem – znanych z końcowej fazy – mechanizmów przy-
wracania równowagi.

Na Kaukazie Płn., na przestrzeni stosunkowo długiego czasu miała 
miejsce właśnie taka sytuacja. W latach 1940–1987 ludność całego ZSRS 
wzrosła o 40%. Przyrost na południu Rosji był natomiast istotnie wyższy 
niż ta średnia i wyniósł aż 57% (dane obejmują także obwód rostowski 
oraz kraje Stawropolski i Krasnodarski; wśród narodów górskich przy-
rost był z pewnością jeszcze większy). Spadkowi umieralności nie towa-
rzyszył istotny spadek dzietności. Jednocześnie nie miał miejsca istotny 
wzrost ekonomiczny – nie pojawiły się więc nowe możliwości, nie wy-
produkowano i nie stworzono zasobów, które mogłyby zaspokoić ocze-
kiwania coraz liczniejszych społeczności i w ten sposób „zmiękczyć” 
demograficzny nacisk. Konkurencja co prawda nie obejmowała już, jak 
to miało miejsce we wcześniejszych okresach historycznych, dóbr nie-
zbędnych do przetrwania, ale zasoby wyższego rzędu (własność, praca), 
jednak potencjał konfliktowy nie uległ zmianie. Sytuację dodatkowo za-
ostrzały znaczące ruchy ludności związane przede wszystkim z urbani-
zacją. Wszystkie konflikty na Kaukazie Płn. w okresie od schyłku ZSRS 
do końca stulecia (z wojną w Czeczenii na czele), miały miejsce w sytu-
acji, gdy w dorosłość weszło pokolenie wyżu demograficznego z lat 60. 
i 70. XX wieku. 

Tego rodzaju stan przejściowy (niska umieralność i wysoka dzietność 
jednocześnie) nigdy nie może jednak trwać długo i badacze zajmujący 
się demografią Kaukazu wskazują, iż już teraz współczynnik dzietności 

202 Ibidem, s. 16.
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Źródła społeczno-ekonomiczne 101

w większości republik północnokaukaskich, chociaż przewyższa ogólno-
rosyjską średnią, to zasadniczo nie przekracza wartości niezbędnej dla 
prostej zastępowalności pokoleń, czyli ok. 2,15 dziecka na kobietę w wie-
ku rozrodczym. W  wielu miejscach wskaźnik ten spada, czyli rozrod-
czość traci swą „intensywność”, co jest typowe dla okresu po przejściu 
demograficznym. Wyjątkiem jest Czeczenia, ale jest to republika niety-
powa ze względu na istotne straty wojenne wśród ludności w ostatnich 
dekadach oraz małą wiarygodność pochodzących stamtąd danych.

Zachowując ostrożność w wyciąganiu wniosków z danych statystycz-
nych, można za rosyjskimi badaczami stwierdzić, iż Kaukaz Płn. zbliża 
się do zakończenia wyraźnego cyklu demograficznego. W przyszłości 
czynnik wysokiego przyrostu naturalnego nie powinien odgrywać tak 
istotnej roli w  prowokowaniu konfliktów, jak miało to miejsce do tej 
pory203. 

Nie oznacza to jednak, że czynniki demograficzne zupełnie przesta-
ną przysparzać regionowi zmartwień. Demografowie zauważają (trudne 
do wychwycenia w oficjalnych statystykach) wewnątrzregionalne zróż-
nicowanie w reprodukcji ludności. Może ono mieć miejsce na różnych 
poziomach: odmienna jest sytuacja demograficzna w rejonach miejskich 
i wiejskich (na wsi tradycyjnie rodzi się więcej dzieci), inna dynamika re-
produkcji charakteryzuje oddzielne grupy narodowościowe, poszczegól-
ne terytoria, a nawet w sąsiednie wsie. Zróżnicowanie stadiów demogra-
ficznej reprodukcji odgrywa niemałą rolę w prowokowaniu konfliktów. 
Można wydzielić dwa aspekty tego problemu.

Po pierwsze, zachowanie wysokiego tempa reprodukcji ludności 
podtrzymuje związane z tym zjawiskiem czynniki konfliktogenne, szcze-
gólnie wśród grup zwartych etnicznie i  jednolitych religijnie. Oznacza 
to, że wzmożenie konkurencji o terytorium i zasoby będzie prowokować 
te społeczności do terytorialnej i ekonomicznej ekspansji. 

Po drugie, odmienne stadia cyklu demograficznego odbijają się na 
systemie wartości wspólnot. We wczesnych stadiach procesu demogra-
ficznego za bardziej cenne uważa się życie matki. Im dalej, tym większe 
znaczenie przywiązuje się do życia dzieci. Tak więc społeczności, które 
już dokonały demograficznego przejścia, są coraz mniej gotowe na utratę 
młodych ludzi w starciach zbrojnych. Z kolei stanowisko „jeszcze zdążymy 

203 Ibidem, s. 22.
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Źródła terroryzmu północnokaukaskiego102

narodzić”, zachowujące się wśród wspólnot z dużą liczbą dzieci w rodzi-
nie, w dużym stopniu warunkuje ich bardziej agresywne zachowanie204.

Tabela 9. Współczynnik dzietności w republikach Kaukazu Płn. w latach 1991–
2013

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Czeczenia 2,8 – – – – – – 2,9 3,1 3,4 3,4 3,4

Inguszetia – – 2,7 2,3 2,4 2,2 1,7 1,5 1,8 2,0 2,9 1,9

Dagestan 2,9 2,5 2,4 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0

Płn. Osetia- 
-Alania 2,1 1,7 1,8 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 1,9

Karaczajo- 
-Czerkiesja 2,2 1,7 1,7 1,5 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,5 1,8

Kabardyno- 
-Bałkaria 2,4 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 1,7 1,5

Kraj 
Stawropolski 2,0 1,6 15, 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4

Rosja 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5

Źródło: И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 19. 
Dane za lata 2011 i  2013 (za 2013  – orientacyjne) za: Федеральная Служба Государ-
ственной Статистики, Internet: http://www.gks.ru/ (dostęp: 1.04.2017).

Podsumowując, należy stwierdzić, iż czynniki demograficzne, które 
dotąd istotnie podnosiły poziom napięć społecznych, z biegiem czasu 
będą tracić na znaczeniu. Faza najwyższego wzrostu demograficznego 
należy do przeszłości i mamy do czynienia (z wyjątkami – jak Czecze-
nia) z sytuacją typową dla okresu po przejściu demograficznym (spa-
dek umieralności, stosunkowo niska intensywność urodzeń). Niemniej, 
pewne zagrożenia mogą pochodzić od niektórych społeczności znajdu-
jących się na wcześniejszych fazach cyklu i zachowujących wyższą in-
tensywność urodzeń. To wewnętrzne zróżnicowanie rozładowywane jest 
głównie przez migracje, które stwarzają kolejne zagrożenia.

Wielka fala migracji miała miejsce w okresie upadku sowieckiego 
imperium. Ocenia się, że od 1989 roku do pierwszej dekady XXI wieku 
na obszarze byłego ZSRS przemieściło się ponad 9 mln ludzi. Wynikało 

204 Ibidem, s. 23–24.
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to z faktu, że ok. 54–65 mln mieszkańców ZSRS żyło poza miejscami 
swojego etnicznego pochodzenia (część przemieściła się dobrowolnie, 
część zmieniła miejsce zamieszkania wskutek sowieckiej polityki naro-
dowościowej). Równolegle do procesu rozpadu ZSRS nasilały się ruchy 
nacjonalistyczne, ludność słowiańska w szeregu republik spadła do rangi 
obywateli drugiej kategorii, z kolei deportowane narodowości pragnęły 
powrotu do swojej etnicznej ojczyzny. Dochodziły do tego czynniki eko-
nomiczne (poszukiwanie pracy i lepszych warunków życia) oraz uciecz-
ka ze stref skażonych ekologicznie (Czarnobyl, Jezioro Aralskie, rejony 
prób jądrowych w Kazachstanie i in.)205. 

Następną przyczyną ruchów ludności były wojny. Na Płn. Kaukazie 
były to: konflikt osetyjsko-inguski i wojna w Czeczenii (1992–1993). 
Praktycznie cała inguska ludność Płn. Osetii-Alanii i mniej liczna ose-
tyjska ludność Inguszetii zmuszona została do opuszczenia na długie lata 
swoich domostw. Z kolei w czasie konfliktu w Czeczenii z regionu wyje-
chało około 250 tys. ludzi. Tylko według oficjalnych rosyjskich danych, 
w latach 2000–2001 liczba ludności republiki czeczeńskiej i przylegają-
cych do niej obszarów, która zmuszona została do przemieszczenia, wy-
nosiła ponad 400 tys., a w roku 2002 – 368,4 tys. Sytuacja tych wewnętrz-
nych uchodźców w znacznej mierze nie uległa normalizacji do dziś206.

Współcześnie, tj. po zakończeniu drugiej wojny czeczeńskiej, domi-
nują migracje ekonomiczne. Pozostawiając chwilowo na boku ich naj-
bardziej kontrowersyjny, etniczny wymiar, wymienić należy trzy domi-
nujące formy migracji:

 — migracje z gór na równinę,
 — migracje ze wsi do miast,
 — migracje z republik Płn. Kaukazu do innych regionów Federacji Ro-

syjskiej207.
Konfliktowy potencjał współczesnych migrac j i  z  gór  na  równi-

nę przejawia się głównie tym, że w nowych warunkach, o te same zasoby 

205 M. Ząbek, Migracje na Kaukazie Północnym i Południowym, [w:] Dylematy kaukaskie, 
red. M. Ząbek, Warszawa 2010, s. 147–148.

206 Ж. Зайончковская, Н. Мкртчян, Е. Тюрюканова, Россия перед вызовами им-
миграции, [в:]  Постсоветские трансформации: отражение в миграциях, ред. 
Ж.А. Зайончковская, Г.С. Витковская, Москва 2009, s. 19.

207 И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 25.
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(przede wszystkim: ziemię) zaczynają konkurować dwie grupy ludności: 
„rodzima” i „przyjezdna”. Przemieszczenia ludności z gór na równinę 
rozpoczęły się jeszcze w XVIII wieku. Na przykład w Osetii Płn. w latach 
20. XX wieku górną część kraju zamieszkiwało już tylko 14% ludności. 
Z  kolei w  Dagestanie, gdzie góry zajmują aż 56% powierzchni kraju, 
proces ten rozpoczął się zdecydowanie później. W  latach 20. XX wie-
ku górale stanowili tylko 2% ludności na równinnej części kraju. Jednak 
pół wieku sowieckich porządków, w tym planowych przesiedleń, sprawi-
ło, że – według przybliżonych ocen – do 20% całej ludności Dagestanu 
zmieniło swoje miejsce zamieszkania z warunków górskich na równin-
ne. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych planowe przemieszczenia 
ludności ustały, gdyż na „równinie” zaczęło brakować miejsc pracy. Roz-
poczęły się za to migracje dobrowolne, w głównej mierze młodych ludzi 
z górskich prowincji do miast. Proces ten utrzymał się w okresie poso-
wieckim. Skalę zjawiska unaocznia analiza etnicznego składu ludności 
w poszczególnych regionach administracyjnych Dagestanu. I tak, Awa-
rowie (najliczniejszy górski naród Dagestanu) około roku 1980 stanowili 
66% mieszkańców rejonu kiziljurckiego i 33% rejonu chasawjurckiego. 
Do roku 2000 ich obecność w obu regionach wzrosła odpowiednio do 
80% i 38% ludności208.

Jak wspomniano, głównym przedmiotem konfliktu między miejsco-
wymi a przybyszami była ziemia. Ludność rdzenna z zazdrością patrzyła 
na ułatwione warunki, jakie przesiedleńcom stwarzało państwo. Czę-
sto otrzymywali oni większe udziały ziemi i przez długie lata korzystali 
z ulg podatkowych. Dodatkowe zadrażnienia wywoływała wyrachowa-
na inżynieria społeczna kierownictwa ZSRS. Np. Awarów przesiedlano 
w miejsca zamieszkałe wcześniej przez Kumyków, tych z kolei kierowa-
no na ziemie „zwolnione” przez deportowanych Czeczenów. W okresie 
postsowieckim państwo rosyjskie w kwestii migracji z terenów górskich 
na równinne prowadzi dwutorową politykę. Z jednej strony próbuje 
wpłynąć na umocnienie górali w miejscach ich pierwotnego zamiesz-
kania, udoskonalając w tych rejonach infrastrukturę. Nie przynosi to 
jednak widocznych efektów. Z drugiej strony, władza de facto wspiera 
proces przesiedlenia poprzez administracyjne utrzymywanie tzw. stref 

208 Ibidem, s. 25–26.
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transhumancji209, czyli sezonowego wypasu trzód (ros. земли отгонного 
животноводства). Status tych stref określa specjalne prawo210, ale 
w  praktyce państwo nie kontroluje, czy ziemie te są wykorzystywane 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. Istnieje silna tendencja do lega-
lizacji wyrastających tu nielegalnie miejscowości oraz prawnego równo-
uprawnienia ich mieszkańców z ludnością „rdzenną”211.

Migrac ja  z  Kaukazu Płn.  poza  reg ion również niesie za sobą 
istotne zagrożenia. Podobnie jak przesiedlenia z gór na równinę osiąg-
nęła ona duże rozmiary w okresie sowieckim i od tego czasu stała się 
trwałym zjawiskiem w życiu społecznym kraju. W latach 70.–80. XX 
wieku ludność kaukaska pracowała w wielkich zakładach państwowych, 
kołchozach i sowchozach oraz w budownictwie. Wówczas również utar-
ła się praktyka zmianowych wyjazdów do pracy w syberyjskim sektorze 
naftowo-gazowym. 

Rozpad Związku Sowieckiego spotęgował ten proces i w latach 90. 
w głąb Rosji ruszyła jeszcze większa fala migrantów. Demografowie 
zwracają przy tym uwagę, że oficjalne statystyki są w tej kwestii zupeł-
nie niemiarodajne – liczba niezarejestrowanych migrantów jest znacznie 
wyższa od tych ujętych w statystykach. Ludzie po 1991 roku uciekali od 
kłopotów finansowych, etnicznych i religijnych prześladowań, fizycz-
nych zagrożeń oraz otwartych konfliktów zbrojnych. Ten rodzaj migracji 
obejmował wszystkie grupy etniczne: z północnego Kaukazu wyjeżdżali 
zarówno Rosjanie, jak i narodowości autochtoniczne212.

W przypadku rdzennej ludności Kaukazu Płn. dominowały trzy pod-
stawowe kierunki migracji:

 — duże rosyjskie miasta (przede wszystkim: Moskwa i Sankt-Peters-
burg),

 — terytoria północne, na których funkcjonuje przemysł wydobywczy 
ropy i gazu,

209 Transhumancja (fr. transhumance) – rolnicza forma pasterstwa, polegająca na prze-
pędzaniu trzód ustalonymi szlakami z pastwisk górskich na nizinne i z powrotem lub 
na wędrówkach całej ludności wraz z trzodami. Za: Słownik Wyrazów Obcych, red. 
I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001.

210 Закон РД от 09.10.1996 «О статусе земель отгонного животноводства в Респу-
блике Дагестан», https://www.kavkaz-uzel.ru/articles/12677/ (dostęp: 1.04.2017).

211 И.Стародубровская, Д. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 28.
212 Ibidem, s. 29.
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 — południowe, rolnicze tereny Rosji wzdłuż granic z republikami na-
rodowymi. 
Tego rodzaju przemieszczenia odbijają się na kwestiach bezpieczeń-

stwa w dwojaki sposób. Z jednej strony obniżają potencjał konfliktowy 
na samym Kaukazie, gdyż niwelują demograficzne „ciśnienie” wewnątrz 
regionu. Z drugiej strony są przyczyną nowych konfliktów w innych częś-
ciach Federacji Rosyjskiej, gdzie kaukascy migranci wpadają w nowe dla 
siebie środowisko instytucjonalne i czują się wyzwoleni od norm zacho-
wania typowych dla tradycyjnych społeczności. Dochodzi do tego ostra 
konkurencja o  miejsca pracy. Rywalizacja o stanowiska pracy w Mos-
kwie czy Petersburgu wygląda inaczej niż w rodzimych republikach: czę-
sto jest jawnie niesprawiedliwa i dyskryminująca, nieraz oparta też na 
mechanizmach korupcyjnych. Blokuje to awans społeczny przybyszów 
z Kaukazu i wzmaga ich frustrację213. 

Ta sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu wskutek kryzysu ekono-
micznego. Wywołał on wzrost nastrojów antykaukaskich wśród Rosjan, 
co przejawia się w powtarzających się zamieszkach na tym tle, głównie 
w Moskwie i Petersburgu214. Migrantom z Kaukazu jest się coraz trud-
niej zasymilować z ludnością rosyjską, wracają więc oni do republik 
narodowych. Decydują się na to głównie z przyczyn ekonomicznych, 
ale nierzadko w obawie o własne bezpieczeństwo. Jak podkreślają rosyj-
scy socjologowie, niemożność realizacji obranej strategii życiowej oraz 
osiągnięcia społecznego awansu (porównywalnego do tego, jaki osiągają 
przedstawiciele innych nacji w ogólnorosyjskim społeczeństwie) jest sil-
nym czynnikiem prowokującym konflikty na samym Kaukazie. Ludzie 
zmuszeni do powrotu przenoszą swoje niezadowolenie – a więc i poten-
cjał konfliktowy – z powrotem na Kaukaz215.

Głośne konflikty z Moskwy czy Petersburga oddziałują więc po-
średnio na kaukaskie republiki narodowe. Ograniczenie migracji 

213 Ibidem, s. 29–30.
214 K. Jarzyńska, Zamieszki na tle etnicznym w Moskwie, „Analizy OSW”, http://www.osw.

waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-10-16/zamieszki-na-tle-etnicznym-w-moskwie 
(dostęp: 1.04.2017).

215 Dokładnym potwierdzeniem modelu: „migracja do metropolii – niepowodzenie ży-
ciowe – powrót na Kaukaz – wstąpienie w szeregi islamistów” był np. życiorys Nai-
dy Asijałowej, terrorystki samobójczyni, która wysadziła się 21 października 2013 r. 
w autobusie w Wołgogradzie.
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w  ramach Federacji Rosyjskiej likwiduje mechanizm, który dotąd po-
zwalał zneutralizować negatywne konsekwencje wyżu demograficznego. 
Zaostrza to konkurencję na rynku pracy republik Kaukazu Płn. i  bez 
wątpienia tworzy warunki dla nowych konfliktów społecznych. „Tym 
sposobem, antykaukaska histeria poza regionem może rykoszetem 
istotnie pogorszyć sytuację w samym regionie” – podsumowują rosyjscy 
socjologowie216.

Tabela 10. Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców w Północnokaukaskim 
Okręgu Federalnym (dane na 2013 r.)

Machaczkała 576 194 Kisłowodsk 129 355

Stawropol 412 116 Czekiesk 126 206

Władykaukaz 308 285 Derbent 119 813

Grozny 277 414 Niewinnomyssk 117 663

Nalczyk 239 098 Nazrań 102 471

Piatigorsk 145 427 Jessentuki 102 269

Chasawjurt 133 858 Kaspijsk 103 181

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Численность населения Российской Феде-
рации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 года, Федеральная служба 
государственной статистики Росстат, Москва 2013.

Innym zjawiskiem społecznym mającym bezpośrednie przełożenie 
na kwestie bezpieczeństwa są migrac je  ze  wsi  do miast. Jest to 
konsekwencja urbanizacji, szczególnie dynamicznej w czasach sowie-
ckich. Dla przykładu w Dagestanie w roku 1926 miasta zamieszkiwało 
tylko 11,4% ludności. U schyłku ZSRS ten wskaźnik wynosił już ok. 
40%217. Do dziś w  regionie rozwinęło się dziesięć miast powyżej 100 
tys. mieszkańców (zob. tab. 10). Mimo to, udział mieszkańców miast 
w populacji jest zdecydowanie niższy niż ogólnorosyjska średnia (por. 
tab. 11)

216 И. Стародубровская, Д. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 31.
217 Ibidem, s. 32.
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Tabela 11. Udział mieszkańców miast w populacji republik Kaukazu Północnego 
i Rosji (w procentach)

1989 1995 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2013

Rosja 73,4 73,0 73,2 73,3 73,4 72,9 73,1 73,9 74,00

Dagestan 43,2 43,4 41,0 42,6 42,8 42,7 42,5 42,4 45,10

Inguszetia 41,3 41,8 41,6 42,6 42,5 427 42,9 43,1 39,90

Kabardyno- 
-Bałkaria 61,1 57,2 57,3 56,6 58,8 58,5 58,5 56,0 54,15

Karaczajo- 
-Czerkiesja 48,6 45,7 44,3 43,9 44,1 44,1 43,7 43,4 42,88

Płn. Osetia- 
-Alania 68,6 69,0 68,6 65,7 65,4 64,7 64,3 64,4 63,93

Czeczenia 41,3 38,6 32,8 33,8 33,7 34,3 35,1 36,4 34,81

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: И.В. Стародубровская и др., Северный 
Кавказ, Модернизационный вызов, Москва 2011, s. 266; Оценка численности по-
стоянного населения РФ на 1 января 2013 г., Федеральная служба государственной 
статистики Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/prPopul.
xls (dostęp: 1.04.2017).

W okresie poradzieckim procesy urbanizacji uległy dynamicznym 
przekształceniom. Wśród najbardziej charakterystycznych zjawisk spo-
łecznych socjologowie wymieniają:

 — istotny odpływ z miast ludności rosyjskiej, a także wykształconej 
wcześniej elity kaukaskiej, zastąpienie ich „nowymi kavkazcami”, 
często z przeszłością kryminalną,

 — masowe uzyskanie przez przybyszy z obszarów wiejskich wyższego 
wykształcenia oraz pozostanie istotnej ich części w miastach na stałe,

 — przypływ mieszkańców wsi do miast w celu znalezienia pracy,
 — zakupywanie przez ludność wiejską nieruchomości w mieście w celu 

inwestycji oszczędności, prestiżu, a także stworzenia bazy do dal-
szych migracji,

 — dynamiczny rozwój obszarów podmiejskich i formowanie się aglo-
meracji miejskich218.

218 Ibidem, s. 32.
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Niestety, następująca w okresie posowieckim degradacja działów go-
spodarki wymagających wyższych kwalifikacji i odpływ z miast starej 
elity sprawiły, że tradycyjne zalety środowiska miejskiego – indywidua-
lizm, konkurencja, różnorodność relacji społecznych, możliwość awan-
su społecznego odpowiednio do posiadanych talentów – na północnym 
Kaukazie uległy jeszcze większej deprecjacji niż w pozostałych regionach 
Rosji. Studenci z kaukaskich miast w badaniach ankietowych jako naj-
bardziej skuteczne sposoby znalezienia pracy wskazują łapówki i „znajo-
mości”. Dość masowe zdobywanie wyższego wykształcenia (często nie-
zbyt pogłębionego i nieodpowiadającego wymaganiom pracodawców) 
rodzi u młodych ludzi zawyżone oczekiwania, które nigdy nie zostaną 
spełnione. To właśnie rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistoś-
cią wywołuje poczucie zawodu i stwarza potencjał dla konfliktów. Jak za-
uważają rosyjscy socjologowie, w tych warunkach młodzi ludzie często 
są zmuszeni albo do powrotu na wieś, gdzie zdobyte wykształcenie oka-
zuje się zupełnie niepotrzebne, albo do wyjazdu poza granice republik, 
gdzie również czeka ich rozczarowanie i nowe konflikty219. 

Pobyt w miastach zasadniczo zmienia młodych ludzi z prowincji. 
Zerwanie tradycyjnych stosunków społecznych w związku z przepro-
wadzką do miasta rodzi syndrom miejskich migrantów pierwszego po-
kolenia. Jednostka zostaje wówczas oderwana od swoich społecznych 
korzeni na wsi, a nie potrafi się jeszcze zintegrować z kulturą miejską. 
Często skutkuje to marginalizacją migrantów i ich społeczną dezadap-
tacją. Towarzyszy temu anomia norm i wartości, gdyż w nowych wa-
runkach przestają obowiązywać tradycyjne formy regulacji zachowań. 
Z tego powodu migranci pierwszego pokolenia stanowią podstawową 
bazę dla radykalnych i ekstremistycznych ruchów wykorzystujących 
przemoc jako środek do rozwiązywania problemów społecznych220. Jesz-
cze jedno źródło konfliktów stwarzają rozwijające się aglomeracje i to-
warzyszące im spory o własność i kierunki rozwoju między władzami 
a ludnością. W  nowych warunkach tradycyjne formy samorządności 

219 И. Стародубровская, Д. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 34. Szerzej 
na temat problemów i postaw młodzieży na Północnym Kaukazie zob. И. Старо-
дубровская и др., Северный Кавказ. Модернизационный вызов, Москва 2011, 
s. 267–299.

220 И. Стародубровская, Д. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 38–39.
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ulegają delegitymizacji i jedną z podstawowych form obrony własnych 
interesów staje się przemoc.

Podsumowując, wymienić należy następujące konfliktogenne zjawi-
ska związane z urbanizacją i migracją ze wsi do miast:

 — ograniczenie awansu społecznego i niemożność legalnego znalezie-
nia pracy odpowiadającej kwalifikacjom i talentom,

 — rozdźwięk pomiędzy społecznymi oczekiwaniami absolwentów wyż-
szych uczelni a rzeczywistym poziomem ich kwalifikacji i ofertami 
na rynku pracy,

 — syndrom migrantów pierwszego pokolenia,
 — konflikt interesów i spór o zasoby między władzą a społecznościami 

lokalnymi w powstających aglomeracjach.
Rosyjscy analitycy są sceptyczni co do możliwości rozwiązania tych 

problemów w najbliższej przyszłości. Ograniczeniu negatywnych tenden-
cji mógłby służyć spadek wzrostu demograficznego na obszarach wiej-
skich, ale jak wyżej wspomniano, wieś znajduje się we wcześniejszej fazie 
cyklu demograficznego i na ten etap przyjdzie jeszcze poczekać. Poza tym 
dążenie do zdobycia wyższego wykształcenia jest już właściwie powszech-
ne i władza nie może w tej kwestii stawiać ludności barier. Sprawdzić się 
mogą jedynie kompleksowe rozwiązania uzdrawiające system edukacji 
i gospodarkę, tak aby otworzyć młodym ludziom możliwość uczciwego 
awansu społecznego i realizacji własnych scenariuszy życiowych.

Ważnym czynnikiem niestabilności na Kaukazie Płn. są konflikty et-
niczne. Region ten należy do najbardziej zróżnicowanych etnicznie re-
gionów Rosji, a nawet świata. Równie oczywista i niepodważalna wydaje 
się teza, iż stanowi to jeden z głównych czynników konfliktogennych na 
tym obszarze zarówno w historii, jak i we współczesnych uwarunkowa-
niach. Nie brak jednak w tej tematyce opinii zbyt powierzchownych, 
a nawet mitów służących politycznym ideologiom. Dlatego warto się 
przyjrzeć tej kwestii szczegółowo.

Zaludnienie północnego Kaukazu odbywało się pod wpływem dłu-
gich i trudnych procesów historycznych, związanych z przymusowymi 
i dobrowolnymi migracjami, walką polityczną, konfliktami i pokojową 
współegzystencją. Jak wspomniano już w części poświęconej cywiliza-
cyjno-kulturowej przynależności Kaukazu, region ten zamieszkują bar-
dzo stare grupy etniczne. Kabardyjczycy, Adygejczycy, Czerkiesi, Cze-
czeni, Ingusze, Awarowie, Dargijczycy, Lezgini, Lakowie i in. (a więc 
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adygskie, wajnachskie i dagestańskie grupy narodowościowe, które ra-
zem z grupami gruzińską/kartwelską i abchaską z południa tworzą tzw. 
kaukaską rodzinę narodów) – to potomkowie najstarszych mieszkańców 
tych gór. Swoje piętno na historii Kaukazu odcisnęły też migracje i prze-
siedlenia. Szczególne znaczenie miał w tym wypadku tzw. korytarz der-
bencki – pas ziemi wzdłuż Morza Kaspijskiego, który służył jak droga do 
wypraw wojennych i wymiany handlowej. Prawdopodobnie w VII wie-
ku na przedkaukaskich stepach pojawiły się iranojęzyczne ludy koczow-
nicze, a trwałym „śladem” ich obecności na Kaukazie Płn. jest osiadły 
tu indoeuropejski naród osetyjski. Późniejsze migracje etniczne miały 
już bardziej długotrwały charakter i obejmowały głównie plemiona tu-
reckie. Pozostałością po kilku falach tureckich migracji są na Kaukazie 
Płn.: Karaczajowie, Bałkarzy, Kumycy i Nogajowie. Przenikanie Słowian 
na Kaukaz rozpoczęło się bardzo wcześnie, niektórzy mówią o pierw-
szych wiekach naszej ery, jednak poważny charakter przybrało dopiero 
w czasach nowożytnych, podczas ekspansji państwa moskiewskiego na 
południe i formowania się kozactwa, a skalę masową osiągnęło dopiero 
w XIX wieku w związku z wielką wojną kaukaską (1817–1864)221.

Rosyjski jest oficjalnym językiem urzędowym i powszechnie się go 
stosuje w sferze publicznej i w biznesie. W republikach narodowych uży-
wa się także języków miejscowych. Część z nich należy do grupy nach-
sko-dagestańskiej (północno-wschodni Kaukaz, m.in.: czeczeński, ingu-
ski, awarski, lakisjki i wiele innych), część do grupy abchasko-adygejskiej 
(północno-zachodni Kaukaz, m.in.: adygejski, kabardyjski, abazyński). 
W użyciu są także oczywiście języki tureckie (używają ich: Nogajowie, 
Kumycy, Karaczajowie, Bałkarzy). Osetyjczycy posługują się językiem 
należącym do irańskiej grupy języków indoeuropejskich. Wszystkie na-
rodowości od 1936 roku posługują się cyrylicą, wcześniej w użyciu był 
alfabet arabski i łaciński222.

Analitycy wskazują, iż poziom znajomości języka rosyjskiego stale się 
obniża, szczególnie w republikach jednoetnicznych, ale ciągle pozostaje 
on lingua franca w relacjach z innymi narodami. Co ciekawe, odwrotną 
tendencję można zaobserwować w republikach wieloetnicznych – tam 

221 Этнический состав населения, [в:] Российский Кавказ…, op. cit. s 187.
222 The North Caucasus: The Challenges of Integration (I), Ethnicity and Conflict, “Crisis 

Group Europe Report”, No. 220/19 October 2012, s. 3.
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spada poziom opanowania języków narodowych. Mieszkańcy regionu 
mają szerokie prawa językowe, ojczysta mowa jest przedmiotem naucza-
nia w szkole i jest wykorzystywana w instytucjach państwowych. Akty-
wiści ruchów narodowych wzywają jednak do rozszerzenia i podniesie-
nia jakości nauczania języków ojczystych w miejscowych szkołach223.

Tabela 12. Grupy narodowościowe i najważniejsze narody na Kaukazie Płn

Grupa adygska Adygejczycy, Czerkiesi, Kabardyjczycy

Grupa abchazo- 
-adygska Abazyni

Grupa 
wajnachska Czeczeni, Ingusze

Grupa 
dagestańska

Agułowie, Awarowie, Dargijczycy, Lakowie, Lezgini, Rutulowie, 
Tabasarianie

Grupa ałtajska 
(turecka) Bałkarzy, Karaczajowie, Kumycy, Nogajowie

Narody 
indoeuropejskie Rosjanie, Osetyjczycy

Źródło: opracowanie własne.

W okresie sowieckim na północnym Kaukazie część narodowości 
otrzymała narodowo-terytorialną autonomię  – były to tzw. republiki 
i obwody autonomiczne. Współcześnie część narodów ma w nazwie 
swojego organizmu administracyjno-państwowego wymienioną jedną 
„tytularną” narodowość (np. Osetia Płn.), część dwie (np. Kabardyno-
-Bałkaria), ale np. Dagestan zamieszkuje ponad dziesięć równoupraw-
nionych nacji. W granicach powołanego w 2010 roku Północnokauka-
skiego Okręgu Federalnego żyje 15 narodów liczących powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Prawie 1/3 ludności stanowią Rosjanie, drugą najliczniej-
szą grupą narodowościową są Czeczeni, trzecią  – Awarowie (zob. tab. 
13). Jeszcze w 2002 roku spis powszechny wykazał, że w sumie miesz-
kańcy regionu deklarują przynależność do ponad 80 narodowości224. 

223 Ibidem.
224 Этнический состав населения…, op. cit., s 187.
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Tabela 13. Narodowości Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego w roku 2010

Lp. Liczba 
ludności % Lp. Liczba 

ludności %

1. Rosjanie 2 854 040 30,26 % 15. Bałkarzy 110 215 1,17 %

2. Czeczeni 1 335 857 14,17 % 16. Nogajowie 82 026 0,87 %

3. Awarowie 865 348 9,18 % 17. Czerkiesi 61 409 0,65 %

4. Dargijczycy 541 552 5,74 % 18. Ukraińcy 42 431 0,45 %

5. Kabardyjczycy 502 817 5,33 % 19. Abazyni 41 037 0,44 %

6. Osetyjczycy 481 492 5,11 % 20. Grecy 37 096 0,39 %

7. Kumycy 466 769 4,95 % 21. Cyganie 36 465 0,39 %

8. Ingusze 418 996 4,44 % 22. Turcy 31 040 0,33 %

9. Lezgini 396 408 4,20 % 23. Agułowie 29 979 0,32 %

10. Karaczajowie 211 122 2,39 % 24. Rutulowie 29 413 0,31 %

11. Ormianie 190 825 2,02 % 25. Tatarzy 22 541 0,24 %

12. Lakowie 166 526 1,77 % 26. Gruzini 19 696 0,21 %

13. Azerowie 155 394 1,65 % 27. Inni 170 391 1,81 %

14. Tabasaranie 127 941 1,36 % 28. bez 
narodowości 63 022 0,67 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Всероссийская перепись населения 2010 года. 
Официальные итоги с расширенными перечнями по национальному составу населе-
ния и по регионам, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html 
(dostęp: 1.04.2017).

Do konfliktów etnicznych na Kaukazie dochodzi głównie w sferze 
materialnej: o „terytorium etniczne”, a także w sferze władzy: o podział 
stanowisk i prestiżu. 

Spory terytorialne mają miejsce nawet na poziomie republik. W ostat-
nich latach największy rezonans wywołał konflikt o terytoria pogranicz-
ne między Inguszetią a  Czeczenią. Dochodzą do tego spory między 
narodowościami dominującymi w republikach, a mniejszymi grupami, 
które chciałby terytorialnych zmian. Przykładem takiego separatyzmu 
wewnątrz republik może być zjazd narodu nogajskiego, który w 2012 
roku wezwał Moskwę do stworzenia z terytoriów Dagestanu, Czecze-
nii i Kraju Stawropolskiego nowej nogajskiej republiki autonomicznej 
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(jednym z powodów, jaki podano, była niezdolność władz Dagestanu do 
ochrony Nogajów przed fundamentalizmem islamskim napływającym 
z górskiej części republiki)225. 

W przypadku rywalizacji o władzę oraz dostępu do stanowisk pub-
licznych i prestiżu problemem jest ciągły brak balansu między poszcze-
gólnymi grupami etnicznymi. Zwraca się uwagę na takie zjawiska jak:

 — niemożność podziału władzy w dokładnej proporcji do liczebności 
poszczególnych grup etnicznych,

 — niedostępność lub pełne ignorowanie żądań ze strony mniejszych 
grup,

 — ograniczony dostęp do władzy przedstawicieli społeczności rosyj-
skiej, co jest skorelowane z jej własną samoizolacją,

 — dążenie najbardziej licznej grupy narodowościowej do dominacji, 
a nie parytetu w koalicji. Istotne ograniczenie władzy drugich pod 
względem wielkości i kolejnych grup, 

 — przyznawanie przedstawicielom mniejszych grup etnicznych stano-
wisk o mniejszym znaczeniu, np. poza władzą wykonawczą226.
Bardziej spokojna sytuacja z punktu widzenia rywalizacji między-

etnicznej panuje  – co zrozumiałe  – w homogenicznych republikach: 
Czeczenii, Inguszetii, płn. Osetii-Alanii. Najwyższy zaś poziom napięcia 
międzyetnicznego odnotowywany jest w Karaczajo-Czerkiesji, Kabardy-
no-Bałkarii i Dagestanie. 

Innym problemem z perspektywy interesów Moskwy jest ucieczka 
Rosjan i kulturowa derusyfikacja regionu Północnego Kaukazu227. Staty-
styki wskazują, iż odsetek Rosjan wśród mieszkańców republik narodo-
wych od lat spada i osiągnął w niektórych regionach minimalny poziom 
(zob. tab. 14). Jakie są tego powody? Najpierw (w latach 90. XX w.) bez-
pośrednią przyczyną były krwawe napady, gwałty i wypędzenia ze strony 
Czeczenów. W innych republikach także następowała ogólna krymina-
lizacja życia społecznego. Rosjanie wyjeżdżali z obawy o własne bezpie-

225 Э. Крюков, Юг России. Земельные и территориальные споры, „Суть Времени”, 
22/2013, http://gazeta.eot.su/article/yug-rossii-zemelnye-i-territorialnye-spory (do-
stęp: 1.04.2017).

226 Кремль и Северный Кавказ: новые политические решения и новые вызовы фе-
деральной власти. Аналитический доклад, www.politcom.ru/tables/docl.doc (do-
stęp: 5.01.2015), s. 16.

227 Zob. T. Grabowski, Demograficzne źródła konfliktu, op. cit., s. 98–102.
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czeństwo, nawet jeśli bezpośrednie zagrożenie jeszcze nie występowało 
(„lepiej wyjechać na wszelki wypadek” – mówili wówczas mediom228). 
Duże znaczenie miał także czynnik ekonomiczny – po likwidacji wiel-
kich zakładów wykwalifikowani pracownicy rosyjskiej narodowości nie 
mogli liczyć na jakiekolwiek zatrudnienie. Natomiast wśród narodo-
wości kaukaskich wzajemnie się napędzały: zubożenie, wzrost tenden-
cji nacjonalistycznych (i antyrosyjskich) oraz kryminalizacja. Nastapił 
renesans systemu klanowego, którego nigdy nie zdołała rozbić nawet 
sowiecka władza. Dostęp do wszelkich dóbr został ograniczony nie tyl-
ko dla Rosjan, ale i dla przedstawicieli niektórych miejscowych grup. 
W XXI wieku w zasadzie wszystkie te uwarunkowania (obawa o bezpie-
czeństwo, kryminalizacja, wrogość ze strony miejscowych, klanowość, 
brak perspektyw ekonomicznych) pozostały aktualne i powodują, iż 
Rosjanie opuszczają północny Kaukaz.

Tabela 14. Udział Rosjan w populacji republik północnokaukaskich w latach 
1979–2010 (%).

Republika 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Karaczajo-Czerkiesja 52 47 45 42 34 32

Kabardyno-Bałkaria 39 37 35 32 25 23

Północna Osetia- 
-Alania 39 37 34 30 23 21

Dagestan 20 15 12 9,2 4,7 3,6

Czeczenia
49 34 29

25 3,7 1,9

Inguszetia 13 1,2 0,8

Źródło: А. Дзадзиев, Русское население республик Северного Кавказа: современные 
миграционные установки, „Россия и Мусульманский Мир”, 1/2009, s. 55–56. Dane 
z 2010 r. za: Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской 
переписи населения 2010 года, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/
per-itog/tab7.xls (dostęp: 1.04.2017). 

Derusyfkacja Kaukazu Płn. może mieć w perspektywie długotermi-
nowej duże znaczenie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdyż spo-
łeczno-kulturowy odwrót Rosjan może wzmóc nastroje separatystyczne 

228 В. Терехов, Почему русские бегут с Кавказа. Очень трудно, пожив в XX веке, возвра-
щаться в XIX, http://www.yabloko.ru/Publ/Articles/vek-2.html (dostęp: 1.04.2017).
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w regionie i wywołać sytuację, w której kontrola nad tym obszarem bę-
dzie dla Moskwy coraz trudniejsza.

Analitycy International Crisis Group bardzo trafnie zwracają uwagę, iż 
islamistyczne podziemie żeruje na konfliktach międzyetnicznych. Organi-
zacje islamistów operują w obszarach, gdzie występują napięcia między gru-
pami etnicznymi, starając się jeszcze bardziej zaostrzyć sytuację. Radykalne 
odezwy kierowane są do grup ludności, które straciły coś wskutek rywali-
zacji z innymi narodowościami. Islamistyczna retoryka ma na celu „trans-
formowanie” etnicznych krzywd w nastroje i motywacje o charakterze fun-
damentalistycznie religijnym oraz skłonienie młodzieży do przyłączenia się 
do walki przeciw świeckiemu państwu. Szczególnie podatni na taki wpływ 
są młodzi ludzie, często sfrustrowani tym, że aktywizacja pod hasłami na-
rodowymi nie pomaga im realizować ich życiowych scenariuszy229.

Niezwykle istotny wpływ na bezpieczeństwo Kaukazu Płn. ma niski 
poziom rozwoju gospodarczego regionu. Złożyły się na to: degradacja 
dużych przedsiębiorstw i infrastruktury gospodarczej, deficyt inwestycji, 
wysoki poziom bezrobocia.

Charakterystyczna jest także wzrastająca militaryzacja regionu, 
wspomniane już migracje, a także zorganizowana przestępczość i ta-
kie jej przejawy, jak korupcja, przemyt, handel narkotykami i nielegal-
ny handel bronią. Przestępcze formy aktywności gospodarczej weszły 
w symbiozę z lokalnymi organami władzy, co skutecznie blokuje rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwój regionu blokował przede wszystkim stan permanentnej sy-
tuacji kryzysowej. Miały tu miejsce dwie wojny czeczeńskie, szereg lo-
kalnych konfliktów: w Dagestanie, Inguszetii, płn. Osetii i Kabardyno-
-Bałkarii, a w 2008 roku doszły jeszcze napięcia w stosunkach z Gruzją, 
problemy z Południową Osetią i Abchazją, a także spory z Azerbejdżanem 
w kwestii lezgińskiej. Zwraca także uwagę fakt, że w ciągu niemal dwóch 
dekad obecności Federacji Rosyjskiej na Kaukazie Płn. Moskwa nie wy-
pracowała spójnej strategii rozwoju regionu, co wywołało nawarstwienie 
problemów i doprowadziło do poważnych strat ekonomicznych230. 

229 The North Caucasus: The Challenges of Integration (II). Islam…, op. cit., s. 2.
230 А. Язькова, Социально-экономическая и политическая ситуация на Северном Кавказе: 

стратегические риски развития России, „Россия и Мусульманский Мир”, 2/2012, s. 44.
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Znaczące pogorszenie sytuacji ekonomicznej ludności musiało w nie-
uchronny sposób doprowadzić do wzrostu napięć społecznych i podnie-
sienia poziomu zagrożenia. Wielonarodowe struktury społeczne uległy 
rozwarstwieniu wskutek upadku państwowych podmiotów ekonomicz-
nych, coraz mniejszych możliwości oddziaływania na społeczeństwo, 
masowego bezrobocia, totalnej korupcji i kryminalizacji działalności 
gospodarczej. Dążenia do swobód politycznych i narodowej samodziel-
ności przybrały formę konfliktów międzyetnicznych.

Wskaźniki rozwoju ekonomicznego na Kaukazie Płn. należą do naj-
niższych w Rosji. Tradycyjne gałęzie przemysłu w części nizinnej regionu 
to wydobycie węgla, ropy i gazu, produkcja maszyn, przemysł chemiczny, 
lekki i spożywczy, zaś w części górskiej – wydobycie i przetwarzanie ropy, 
metalurgia metali kolorowych, przemysł spożywczy i lekki. Po 1991 roku 
wskaźniki produkcji we wszystkich tych gałęziach mocno spadły (por. 
tab. 15), w szczególności ograniczono wydobycie ropy, węgla i gazu – po 
2000 roku wydobywano ich trzykrotnie mniej niż w 1980, chociaż jesz-
cze w latach 70. XX wieku północny Kaukaz zabezpieczał 1/5 zapotrze-
bowania na gaz w całym ZSRS.

Tabela 15. Dynamika produkcji przemysłowej w republikach płn. Kaukazu w la-
tach 1990–2011 (poziom z roku 1990 = 100%)

Region 1990 1998 2000 2006 2011

Dagestan 100 17 30 52 81,0

Inguszetia 100 14 15 13 12,0

Kabardyno-Bałkaria 100 26 53 78 106,0

Karaczajo-Czerkiesja 100 22 38 45 70,0

Północna Osetia-Alania 100 32 39 42 55,0

Czeczenia – – – 100 63,4

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 127.

Na kondycji sektora rolnego na Kaukazie Płn. mocno odbiło się ze-
rwanie więzi gospodarczych po rozpadzie ZSRS, niska konkurencyjność 
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Źródła terroryzmu północnokaukaskiego118

produkcji w ramach gospodarki państwowej, a w szczególności – wojna 
w Czeczenii i inne „pełzające” konflikty231. 

Jedną z charakterystycznych cech północnokauskiego „krajobrazu” 
społeczno-ekonomicznego jest szeroko rozwinięta szara  st refa, która 
stanowi swego rodzaju bufor między starymi i nowymi stosunkami eko-
nomicznymi i częściowo neutralizuje negatywne społeczne skutki trans-
formacji. Główne obszary nielegalnej wymiany handlowej wykształciły 
się jeszcze w latach 90. i obejmują: produkcję oraz sprzedaż paliw i ma-
teriałów ropopochodnych (szczególnie w Czeczenii), podrabianie win 
i wódek wraz z wprowadzaniem ich do handlu pod nazwami znanych 
marek oraz przemyt spirytusu, a nawet międzynarodowy „eksport” wy-
robów spirytusowych przez port w Noworosyjsku.

Aktywność w szarej strefie jest w tym regionie typowym „drugim” 
lub „trzecim” zajęciem mieszkańców. Według doniesień urzędników 
państwowych na całym południu Rosji szara strefa obejmuje około 30% 
gospodarki, co oznacza, że statystycznie co trzeci mieszkaniec utrzymu-
je się tego rodzaju procederu. Dla niektórych republik północnokauka-
skich wskaźniki te są horrendalnie wysokie: w Dagestanie wynoszą 75%, 
w płn. Osetii – 80%, w Inguszetii – 87%232. 

Jednocześnie te same republiki północnokaukaskie należą do najbar-
dziej dotowanych podmiotów Federacji Rosyjskiej. Tylko w 2004 roku 
przestępstwa gospodarcze na Kaukazie kosztowały budżet Rosji 50 mld 
rubli, podczas gdy dotacja z budżetu centralnego dla całego ówczesne-
go Południowego Okręgu Federalnego wyniosła w  tym samym czasie 
47 mld rubli. Jednocześnie wykryto ponad 50 tys. przestępstw ekono-
micznych, z czego 13,5 tys. stanowiły przestępstwa określane w Rosji 
jako „dużego” lub „szczególnie dużego rozmiaru”233.

Praktyki tego rodzaju nie byłyby możliwe bez udziału silnego i sprawnie 
funkcjonującego systemu klanowego. We wszystkich północnokaukaskich 
republikach kierownicze stanowiska w organach władzy oraz największych 
przedsiębiorstwach zajmują spokrewnione ze sobą osoby. Klany w pełni 
zmonopolizowały zasoby ekonomiczne i polityczne regionu. Brakuje prze-
ciwwagi i mechanizmów kontroli, które mogłyby powstrzymać korupcję 

231 Ibidem, s. 45.
232 Ibidem, s. 46.
233 Ibidem.
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Źródła społeczno-ekonomiczne 119

i inne przestępstwa finansowe. Szeroka korupcja wśród urzędników pań-
stwowych, w tym nawet w organach ochrony porządku publicznego, niesie 
za sobą ogromne zagrożenie i niweczy wszelkie działania na rzecz przy-
wrócenia stabilności w regionie. Za łapówki terroryści dostają odpowied-
nie dokumenty, mogą przesiąkać do organów władzy, struktur siłowych, 
kupować broń, wymykać się obławom, prowadzić kontrwywiad i otrzymy-
wać informacje o planach i  zamiarach władz. Powszechnie wiadomo, że 
korupcja na Kaukazie ma etniczno-klanowy charakter. Klan „zrzuca się” na 
wykupienie stanowiska państwowego dla jednego ze swoich członków. Ten 
z kolei ma za zadanie skupić w granicach swoich kompetencji współziom-
ków. Oczywiście ani o zawodowym profesjonalizmie, ani o  skuteczności 
organów państwowych w takich warunkach nie może być mowy234.

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania terrorystycznego podzie-
mia na Kaukazie Płn. ma bardzo wysoki poziom bezrobocia w regionie. 
Republiki północnokaukaskie znajdują się na ostatnich miejscach na 
liście rosyjskich regionów pod względem poziomu bezrobocia i kilku-
dziesięcioprocentowe (nawet powyżej 60%!) wskaźniki nie stanowiły tu 
wcale rzadkości (zob. tab. 16). 

Tabela 16. Poziom bezrobocia na Kaukazie Płn. w latach 2002–2013

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagestan 24,1 20,9 27,2 22,1 22,1 20,2 13,2 13,2 14,8 12,7 11,7 11,6
Inguszetia 43,7 55,8 43,5 63,1 57,8 46,6 53,3 53,2 49,7 48,1 47,7 43,7
Kabardyno- 
-Bałkaria 19,1 22,8 24,9 23,9 20,8 18,0 17,8 14,6 12,7 10,5 8,9 10,5

Karaczajo- 
-Czerkiesja 12,1 18,3 17,2 13,8 19,2 18,1 15,9 12,0 10,3 9,8 8,9 9,8

Płn. Osetia 12,6 10,0 11,2 8,8 8,3 9,8 9,8 10,4 9,7 8,3 7,9 8,1
Czeczenia … … … … 67,7 52,5 36,0 35,0 43,3 37,3 29,8 26,9
Kraj 
Stawropolski 9,7 10,5 9,4 6,9 8,8 6,5 7,9 8,7 6,9 6,0 5,4 5,6

17,4 17,2 18,8 17,1 22,6 19,2 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0

Źródło: Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации, в сред-
нем за год (по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости), 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/trud6.xls (dostęp: 1.04.2017).

234 Г. Клочков, Внутренние причины этнополитических конфликтов на юге России, 
„Россия и Мусульманский Мир”, 6/2010, s. 46.
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Zastraszające rozmiary przybrało bezrobocie  wśród młodzie-
ży. Według nieoficjalnych danych, od 70 do 80% ludzi w wieku do 30 
lat w ogóle nie ma stałego zajęcia, co wynika nie tylko z kryzysu w go-
spodarce, ale i z niskiego poziomu przygotowania zawodowego. W re-
jonach dotkniętych konfliktami zbrojnymi znacząco spadły możliwości 
otrzymania wykształcenia zawodowego235. Z drugiej strony, otwarcie 
w ostatnich latach dostępu do wyższej edukacji szerszym masom mło-
dzieży (często migrującym z obszarów wiejskich) również nie rozwiąza-
ło problemu, gdyż przygotowanie zawodowe nowych absolwentów nie 
odpowiada potrzebom pracodawców, a sami absolwenci, posiadając już 
dyplomy, często mają zawyżone oczekiwania, których niezrealizowanie 
bywa pierwszą przyczyną życiowych frustracji, przechodzących następ-
nie w radykalizację236. 

Masowe bezrobocie wśród młodzieży znacząco podwyższa poziom 
napięć w  społeczeństwie, pogłębia kryminalizację życia społecznego 
w regionie oraz daje grupom ekstremistycznym szersze możliwości od-
działywania na młodych ludzi.

2.2. Źródła ideologiczne

Ideologiczne źródła terroryzmu na Kaukazie Płn. nie są stałe i w okre-
sie ostatnich dwóch dekad uległy ewolucji. Można mówić o przejściu od 
terroryzmu separatystycznego, motywowanego dążeniami narodowo-
wyzwoleńczymi, do terroryzmu religijnego, będącego elementem salafi-
ckiego ruchu globalnego dżihadu. 

Transformacja konfliktu na Kaukazie Płn., mimo iż stosunkowo ła-
two dostrzegalna, nie przestaje budzić kontrowersji wśród obserwato-
rów. Wynika to z uwarunkowań politycznych. W świetle współczesnego 
prawa międzynarodowego walka o realizację prawa do samostanowienia 
i uzyskanie niepodległości jest legalna237. Z kolei terroryzm jest przez 
szereg aktów prawa międzynarodowego uznany za działanie przestęp-
cze. Taka lub inna ocena ma więc doniosłe konsekwencje polityczne.

235 А. Язькова, Социально-экономическая…, op. cit., s. 46.
236 И. Стародубровская, Д. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 34.
237 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 93.
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W latach 90. XX wieku wojna prowadzona na Kaukazie miała z pew-
nością charakter narodowowyzwoleńczy i wymiar etniczny był w niej 
najbardziej znaczący. Schyłek Związku Radzieckiego upływał pod zna-
kiem silnej mobilizacji etnicznej na całym obszarze sowieckiego pań-
stwa. Na Kaukazie Północnym, podobnie jak na Kaukazie Południo-
wym, hasła odrodzenia narodowego podejmowane były przez lokalnych 
intelektualistów, następnie obejmowały szersze elity szukające nowej le-
gitymizacji. Na koniec zaczynały żyć nimi szerokie masy. 

Jedną z sił napędowych zmian na tym obszarze był gwałtowny sprzeciw 
wobec imperialnego centrum oraz potrzeba samostanowienia. Znawca 
historii Kaukazu Charles King przekonuje, że występując przeciw radzie-
ckiemu, a później rosyjskiemu ośrodkowi władzy, Czeczeni (i inne narody 
północnokaukaskie) realizowały model obrany przez wszystkie inne czę-
ści byłego Związku Radzieckiego, w tym przez każdą większą jednostkę 
administracyjną po drugiej stronie gór – Armenię, Azerbejdżan, Gruzję. 

„Pytanie o to, dlaczego Czeczeni postanowili przeciwstawić się 
Moskwie, jest pytaniem chybionym: na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych prawie wszyscy przeciwstawiali się władzy central-
nej i kwestionowali dawne formy zależności”238 – pisze King. Jednocześ-
nie historyk z Georgetown University podkreśla, że winę za eskalację 
konfliktu i wywołanie przemocy na ogromną skalę ponosi Rosja. 

Patrząc od strony rosyjskiej, konflikt w Czeczenii może być – w zu-
pełnej zgodzie z  faktami – rozumiany jako przejście od poimperialnej 
dezintegracji do reaktywacji imperialnych dążeń, najpierw za czasów 
Jelcyna, następnie w czasach Putina239. Szukając źródeł północnokauka-
skiej radykalizacji, zawsze należy pamiętać o tym „czynniku rosyjskim”, 
polegającym na dążeniu do reaktywacji imperium wraz z nieproporcjo-
nalnym użyciem przemocy. Kwestia kształtu rosyjskiego federalizmu 
i  sposób integracji kaukaskich „peryferii” z moskiewskim centrum do 
dziś zresztą pozostaje jednym z kluczowych zagadnień dla bezpieczeń-
stwa regionu240.

238 Ch. King, Widmo wolności…, op. cit., s. 203.
239 J. Huges, Chechnya: The Causes of a Protracted Post-Soviet Conflict, “Civil Wars”, 

4/(4)/2001, s. 14.
240 Zob. J. Bugajski, Conflict zones. North Caucasus and Western Balkans Compared, 

Washington 2014, s. 5–22.
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Źródła terroryzmu północnokaukaskiego122

Mobilizacja etniczna przejawiała się nie tylko w walce przeciw Ro-
sjanom, ale również w konfliktach międzygrupowych, a nawet pogro-
mach i czystkach etnicznych. Andrzej Wierzbicki trafnie stwierdza, że 
„podłożem tych konfliktów było przekonanie, że naród jest jakby żywym 
organizmem, którego «obcy» nie powinni zanieczyszczać. Stąd nie do-
puszczano myśli, że naród może się składać z różnorodnych grup et-
nicznych czy religijnych”241. Lista nierozwiązanych konfliktów i sporów 
międzyetnicznych na Kaukazie Płn. do dziś pozostaje bardzo długa242.

Szczyt popularności etniczno-kulturowego nacjonalizmu przypadł 
na połowę lat 90. XX wieku. Ówczesną siłę tego zjawiska naukowcy 
wyjaśniają tym, że rozpadowi każdego bytu ponadnarodowego zwykle 
towarzyszy poszukiwanie nowej tożsamości a poczucie przynależności 
narodowej stanowiło naturalną alternatywę wobec bankrutującego sy-
stemu sowieckiego opartego na ideologii marksistowsko-leninowskiej. 
Co równie istotne, państwo sowieckie przez siedemdziesiąt lat swego 
istnienia tworzyło narodom i grupom etnicznym struktury instytucjo-
nalne. Fakt, że wykoślawione i wykorzystywane do cynicznej polityki 
narodowościowej, ale jednak stawiające wówczas nacjonalizm na pozy-
cji uprzywilejowanej względem kolejnego typu tożsamości – religijnego, 
zwalczanego w ciągu szereg dekad przez ateistyczne państwo243. 

Narodowościowy separatyzm był głównym źródłem najważniejszych 
wydarzeń na Kaukazie Płn. po 1991 roku, w tym konfliktów, regularnych 
i nieregularnych wojen oraz działań o charakterze terrorystycznym. 
Walka Czeczenów w tamtym okresie miała zdecydowanie charakter 
narodowowyzwoleńczy. 

Żywotność nacjonalizmu była jednak ograniczona i z biegiem cza-
su tracił on na popularności. Jedną z  tego przyczyn była jego zbytnia 
konfliktogenność. W tak zróżnicowanym narodowościowo regionie jak 
Kaukaz każdy nacjonalizm otwiera więcej konfliktów, niż jest w stanie 
rozwiązać. Zawiedzione okazały się także elity, które szybko odkryły, że 

241 A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność i polityka, Warszawa 2011, s. 175–176.
242 Szeroko na temat konfliktów etnicznych na Kaukazie Płn. zob. The North Caucasus: 

The Challenges Of Integration (I), Ethnicity And Conflict, Europe Report No. 220/19 
October 2012.

243 З. Думанов, Северный Кавказ: от сепаратизма к радикальному исламу, „Россия 
и Мусульманский Мир”, 10/2011, s. 27.
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Źródła ideologiczne 123

bardziej korzystna od mozolnej budowy narodowych wspólnot politycz-
nych jest dla nich „prywatyzacja” władzy i własności publicznej.

Jeszcze innym powodem osłabienia nastrojów separatystycznych, na 
który wskazują rosyjscy badacze, jest fiasko eksperymentu państwowego 
pod nazwą „Czeczeńska Republika Iczkerii”. Jak pisze Zamir Dumanow, 
niepodległej de facto Czeczenii nie udało się stworzyć państwa porów-
nywalnego choćby z  Abchazją lub Górskim Karabachem. Co więcej, 
„Iczkeria” zachowywała się wobec sąsiadów tak agresywnie, że Rosja była 
dla nich mniejszym złem niż Czeczenia244. Ten sam badacz stwierdza, że 
idee separatyzmu i nacjonalizmu poniosły wówczas historyczną poraż-
kę, choć jednocześnie zauważa, że może być to stan przejściowy. Rozwój 
sytuacji potwierdza to przypuszczenie: motywacje i aspiracje narodowe 
wciąż odgrywają bardzo ważną rolę (także w sferze bezpieczeństwa), 
a względny spokój na Kaukazie został przez Moskwę okupiony ogrom-
nymi dotacjami finansowymi i tolerowaniem lokalnych watażków w ro-
dzaju Ramzana Kadyrowa. O  postępującej alienacji między ludnością 
słowiańską a kaukaskimi grupami narodowościowymi może świadczyć 
językowa derusyfikacja północnego Kaukazu, szeroki odpływ ludności 
słowiańskiej z tego regionu (w latach 1989–2010 odsetek Rosjan w Cze-
czenii spadł z 24,8% do 1,9%, w Inguszetii z 13% do 0,78%, w Dagestanie 
z 9,2% do 3,57%)245, a także cyklicznie wybuchające zamieszki w rosyj-
skich miastach, w których naprzeciw siebie stają migranci z Kaukazu 
i szowinistycznie nastawieni Rosjanie246. 

Wszystko to daje podstawy do twierdzeń, że narodowościowy wy-
miar konfliktu kaukaskiego nie uległ pełnej marginalizacji i mimo iż tego 
rodzaju motywacje nie są głównym czynnikiem w planowaniu i realiza-
cji najbardziej krwawych zamachów terrorystycznych, to jednak pozo-
stają ważnym, a nawet żywotnym, wyznacznikiem bezpieczeństwa Rosji. 
Warto przy tym zauważyć, że zagrożenie w tym zakresie w coraz więk-
szym stopniu stwarza „druga strona”: szowinistyczne i neonazistowskie 
organizacje etnicznych Rosjan247.

244 Ibidem.
245 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz…, op. cit., s. 73.
246 K. Jarzyńska, Zamieszki na tle etnicznym w Moskwie, „Analizy OSW”, 2013.
247 K. Przybyła, Kaukaz Północny a bezpieczeństwo Rosji…, op. cit., s. 158–160.
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Transformacja walki narodowowyzwoleńczej Czeczenów przeciw Ro-
sji w odcinek frontu światowego dżihadu przebiegała w sposób stopnio-
wy. Oprócz wspomnianych wyżej ograniczeń idei narodowowyzwoleń-
czych rolę odegrały jeszcze dwa czynniki. Po pierwsze, była to umiejętna 
polityka Moskwy budowania lojalnego sobie stronnictwa w czeczeńskim 
ruchu separatystycznym w postaci grupy skupionej wokół klanu sufi-
ckiego muftiego Achmata Kadyrowa. Tak zwana czeczenizacja konfliktu, 
czyli obsadzanie stanowisk państwowych w republice wiernymi Mos-
kwie Czeczenami, znacząco osłabiła radykałów (np. Szamila Basajewa), 
którzy musieli szukać innych form mobilizacji oraz źródeł finansowych i 
środków niezbędnych do walki. 

Drugim czynnikiem były wymierne korzyści z akcesu do salafickiego 
ruchu globalnego dżihadu. Wojciech Górecki zauważa, że wybór kie-
runku islamistycznego miał nie tylko wymiar ideologiczny, ale i prag-
matyczny. Zachęcał do udziału w walce przedstawicieli sąsiednich naro-
dów Kaukazu (wcześniej obawiających się czeczeńskiej dominacji) oraz 
muzułmanów z innych państw. Otwierał też dostęp do środków finanso-
wych z państw arabskich248.

Rozwój radykalnych ideologii religijnych na Kaukazie Płn. należy 
postrzegać na tle gwałtownego odrodzenia islamu zapoczątkowanego 
jeszcze w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego. W latach 
1987–1988 miały miejsce masowe wystąpienia ludności, która domagała 
się zgody na budowę meczetów. Odrodzenie islamu, jakie miało miejsce, 
począwszy od pierwszych lat 90. XX wieku, niektórzy badacze określają 
wręcz jako „totalne”249. Rosyjski badacz Kaukazu pisze, że „jak od ruchu 
czarodziejskiej różdżki region z  sowieckiego stał się islamskim. Gwał-
townie zmienił się zewnętrzny wygląd miast i wsi, sam bieg życia pry-
watnego i społecznego. Islam stał się podstawą socjalizacji dzieci i mło-
dzieży. Otworzone zostały islamskie szkoły i uniwersytety. Pojawiły się 
islamskie partie i ruchy różnych orientacji, islamskie czasopisma i nawet 
rosyjskojęzyczny islamski Internet. Z podziemia wyszli suficcy szejko-
wie: na wschodnim Kaukazie znów otworzono sufickie bractwa: Naksz-
bandija, Szadilija, Kadirija. Islam stał się chodliwym atutem politycznym 

248 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz…, op. cit., s. 15.
249 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 218.
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i każdy polityk pragnie przekonać muzułmanów co do tego, jak bardzo 
go kocha i broni”250. 

Skalę islamskiego odrodzenia oddają liczby nowo wybudowanych 
meczetów. Jeszcze w 1985 roku na całym Kaukazie Płn. zarejestrowa-
nych było 47 meczetów (w tym 27 w Dagestanie). Już w roku 1990 ich 
liczba wzrosła do 420. Prawdziwy budowlany „boom” nastąpił w latach 
90. XX wieku. Tylko w Dagestanie zostało wówczas wybudowanych 
około 1400 meczetów, co daje średnią około 130–150 meczetów na rok. 
Na początku XXI wieku tempo budowy nowych świątyń nieco wyhamo-
wało (70–80 budowli rocznie), ale pod względem miejsc kultu Dagestan 
aktualnie zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich regionów w Rosji 
(ok. 2360 meczetów w 2010 r.). Do tego dochodzą tysiące prywatnych 
domów modlitw. W Czeczenii funkcjonuje około 350 meczetów, w In-
guszetii – około 200, w Kabardyno-Bałkarii i Karaczajo-Czerkiesji – po 
około 120 w każdej z tych republik251. 

Islam odcisnął piętno na współczesnej tożsamości mieszkańców pół-
nocnego Kaukazu, mimo iż wiara większości mieszkańców regionu czę-
sto jest płytka, deklaratywna oraz musi stale konkurować z  lokalnymi 
zwyczajami i zachodnim stylem życia. Najsilniejsze wpływy islam ma 
wśród narodów Dagestanu, Czeczenów, Inguszy, Karaczajów i Bałkarów. 
Słabsze  – wśród pozostałych nacji. Zróżnicowane oddziaływanie isla-
mu jeszcze bardziej pogłębiło „mozaikowość” regionu i stworzyło nowe 
podziały. W każdej społeczności narodowej (szczególnie na wschodzie 
regionu) pojawiły się grupy głęboko wierzących ludzi, zwolenników reli-
gijnego fundamentalizmu. Grupy te stanowią bardzo poważny problem 
społeczny252. 

Salaficki radykalizm, zwany też od jednego z prekursorów wahha-
bizmem (od Muhammada Abd a-Wahhaba, 1703–1792), pojawił się 
na północnym Kaukazie po raz pierwszy w Dagestanie w drugiej poło-
wie lat 70. XX wieku253 i – jak zaznaczają naukowcy – nie różnił się spe-
cjalnie od fundamentalizmu islamskiego, który obserwowano w innych 

250 В.О. Бобровников, Исламское возрождение в Дагестане: двадцать лет спустя, 
„Централная Азия и Кавказ”, 2/2007, s. 161.

251 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 219.
252 Ibidem, s. 221–224.
253 Ibidem, s. 224.
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częściach świata254. Pierwsze grupy salafickie były bacznie obserwowane 
i surowo zwalczane przez sowieckie władze. Dopiero okres pieriestroj-
ki przyniósł wzrost popularności tych idei. Duże znaczenie dla rozwoju 
salafizmu miały wyjazdy kaukaskiej młodzieży na studia w  zagranicz-
nych uczelniach, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Po powrocie wy-
rażali oni – często bardzo gwałtownie – sprzeciw wobec tradycyjnych 
sufickich praktyk religijnych, co prowadziło do ostrych konfliktów na tle 
wyznaniowym. 

Należy podkreślić, że nie wszyscy salafici na Kaukazie to od początku 
aktywni terroryści i irredentyści. Znaczna część z nich skupia się na pro-
pagowaniu islamskiej moralności i norm szariatu oraz nie głosi progra-
mu odłączenia się od Rosji255. Na wewnętrzne zróżnicowanie salafitów 
uwagę zwracał np. jeden z najważniejszych rosyjskich islamoznawców 
Aleksander Małaszenko. Jego zdaniem wahhabici stanowią społeczny, 
kulturowy i etniczny konglomerat, w którym „tendencje dośrodkowe 
przeplatają się z odśrodkowymi i w którym czynnik etniczny i cele poli-
tyczne są często sprzeczne z elementami integrującymi”. Tak więc sala-
fizm północnego Kaukazu jest pluralistyczny i różny jest poziom radyka-
lizmu w poszczególnych salafickich frakcjach – „od skrajnych fanatyków 
do tych, którzy gotowi są do dialogu z religijnymi oponentami tradycjo-
nalistami i z bardzo negatywnie nastawionymi władzami”256. 

Pierwsi liderzy ruchu salafickiego na Kaukazie to bardziej umiarko-
wany przewodniczący Islamskiej Partii Odrodzenia Achmat-kadi Ach-
tajew (1942–1998) oraz bardziej radykalny założyciel organizacji „Dża-
maat” Bagautdin Kebedow (ur. 1945). Na terenie rejonu bujnakskiego 
Dagestanu istniało w latach 1997–1999 swoiste, złożone z kilku wsi mi-
kropaństwo, w którym na mocy niepisanej umowy z władzami republiki 
obowiązywały zasady szariatu. Nurt fundamentalistyczny był wówczas 
podzielony i wewnętrznie skłócony w kwestii metod postępowania. Na 
rozwój radykalnego, zbrojnego skrzydła islamu na Kaukazie decydujący 

254 М. Рощин, Из истории ислама на Северном Кавказе: ваххабиты, [w:] Ислам 
на Северном Кавказе: история и современность, ред. И. Текушев, К. Шевченко, 
Прага 2011, s. 23.

255 The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, op. cit., s. 4–5.
256 А.В Малашенко., Исламские ориентиры Северного Кавказа, Москва 2001, s. 137.
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wpływ miał czynnik zewnętrzny – działalność ideologiczno-wojskowa 
Chattaba257. 

Salaficki nurt islamu, częściej w tym regionie nazywany wahhabizmem, 
miał prawo bytu w szeregach czeczeńskich separatystów już od początku 
ich walki, chociaż początkowo nie był dominujący i przejawiał się tylko 
w warstwie symbolicznej, by stanowić jeszcze jeden motyw mobilizacji 
mas. Pozycja przybyłych z zewnątrz dżihadystów stawała się jednak coraz 
silniejsza. Poważni analitycy, jak Gordon Hahn z Center for Strategic and 
International Studies, zwracają uwagę, że więzi między Czeczeńską Repub-
liką Iczkeria a Al-Kaidą były powszechnie znane amerykańskim urzędni-
kom, analitykom i ekspertom od terroryzmu. Odtajniony raport Defense 
Intelligence Agency (DIA) wskazuje nie tylko na rolę emira al-Chattaba 
jako emisariusza światowego dżihadu na Kaukazie, ale i na osobiste zaan-
gażowanie Osamy bin Ladena w sprawę czeczeńską258. Raport ten charakte-
ryzuje zresztą Chattaba jako „osobistego przyjaciela” bin Ladena259. 

Już w 1993 roku w Czeczenii funkcjonował obóz złożony z 80 zagra-
nicznych bojowników260, w 1995 roku, jak twierdzą eksperci, dołączy-
ło do nich 300 „afgańskich” Arabów oraz pewna liczba mudżahedinów 
z Bośni i Azerbejdżanu. W sumie międzynarodowy „zaciąg” do sił wal-
czących z Rosjanami mógł wynosić około 500 bojowników. Z drugiej 
strony przedstawicieli narodowości północnokaukaskich można spotkać 
na wielu frontach dżihadu na całym świecie261. 

Powstały w 2007 roku w miejsce Czeczeńskiej Republiki Iczkeria Emi-
rat Kaukaski nawiązuje do dziewiętnastowiecznego państwa teokratycz-
nego, które zostało stworzone na tym terenie przez imama Szamila. Li-
derzy ruchu wprost podkreślają, że Kaukaz jest częścią ummy (wspólnoty 
wszystkich muzułmanów), a ich akcje wpisują się w światowy dżihad262. 

257 М. Рощин, Из истории ислама…, op. cit., s. 23–27.
258 G.M. Hahn, Getting the Caucasus Emirate Right, Center for Strategic and International 

Studies, 2011, s. 2–3.
259 Defense Intelligence Agency Declassified “Swift Knight Report”, Document No 3095345, 

bez daty, “Judical Watch”, http://www.judicialwatch.org/cases/102/dia.pdf (dostęp: 
1.04.2017).

260 K. Rękawek, Transformation of the Chechen insurgency, “PISM Policy Paper”, 6/2011, s. 2.
261 G.M. Hahn, Getting the Caucasus…, op. cit., s. 3.
262 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz…, op. cit., s. 12.
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Gordon M. Hahn podkreśla, że ideologia Emiratu Kaukaskiego jest 
dokładnie taka sama jak ideologia religijna Al-Kaidy oraz innych ugru-
powań w ramach globalnego ruchu dżihadu263. Terminem „dżihadyzm” 
określa się działalność radykalnych ruchów salafickich, polegającą głów-
nie na ofensywnym użyciu przemocy wobec przeciwników w świecie 
islamu i świecie zewnętrznym. Celem jest stworzenie nowego, globalne-
go projektu cywilizacyjnego. Według doktryny islamu świat podzielony 
jest na dwa obozy: dar al-islam, czyli dom islamu, i dar al-harb, inaczej 
dom nieprzyjaciela. Celem dżihadu jest opanowanie przez islam tego 
drugiego terytorium. Radykałowie islamscy chcą więc stworzyć wiel-
ką panislamską wspólnotę – ummę, skupiającą wszystkich wyznawców 
Mahometa264. 

Leżący u podstaw dżihadyzmu salafizm cechuje bezwzględny mono-
teizm i skrajna nietolerancja wobec innych szkół koranicznych – m.in. 
tradycyjnego na północnym Kaukazie sufizmu265. Kluczowe dla salafi-
zmu terminy to tawhid (jedyność Boga), szirk (grzech oddawania czci 
komuś innemu niż Allach), bida (konieczność pozbycia się wszystkich 
religijnych innowacji), takfir (obowiązek wykluczania ze wspólnoty mu-
zułmańskiej tych, którzy nie wypełniają obowiązków religijnych)266. 

Tawhid (inna pisownia: tauhid) to podstawowy dogmat islamu uzna-
jący jedyność  Boga  – stwórcy świata, źródła dobrobytu i tego, który 
wszystkim kieruje. Człowiek w myśl tej idei jest następcą Boga na Zie-
mi i ma rządzić zgodnie z jego nakazami, będąc posłusznym jego woli. 
Ludzie mają czynić dobro, nie wolno więc czynić podziałów, kierując się 
kolorem skóry, językiem, rasą czy bogactwem. Jak pisze A. Wejkszner, 
„w potocznym rozumieniu chodzi o potrzebę budowania jedności świata 
muzułmańskiego poprzez przezwyciężenie różnic istniejących na różnych 
płaszczyznach relacji międzyludzkich”267. Kierująca się zasadą tawhidu 

263 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists: The Security And Strategic Implications, 
[w:] Russia’s Homegrown Insurgency: Jihad In The North Caucasus, ed. S.J. Blank, Stra-
tegic Studies Institute Monograph, 2012, s. 3–4.

264 H. Ćwięk, O istocie dżihadu, “Res Politicae”, 2007, t. 2, s. 8–9.
265 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny…, op. cit., s. 162; K. Kościelniak, Dżihad. 

Święta wojna w islamie, Kraków 2002, s. 55–57.
266 A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu…, op. cit., s. 135.
267 Ibidem, s. 178.
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wspólnota wiernych powinna powrócić do fundamentów islamu: Koranu, 
hadisów i sunny. Konieczne jest pełne podporządkowanie się wskazaniom 
wiary oraz pewność, że jest ona jedyną i ostateczną prawdą. „Zaakcep-
towanie tego stanu rzeczy prowadzi do całkowitego poddania się woli 
Boga w odniesieniu do wszystkich aspektów życia i stania się de facto jego 
niewolnikiem” – pisze A. Wejkszner268. Tawhid jest więc surowym mono-
teizmem, w myśl którego muzułmanie mają czcić wyłącznie Allacha; za-
kazane są nawet modlitwy do proroka Mahometa. Jak zauważa G. Hahn, 
stawia to ideologię Emiratu Kaukaskiego wewnątrz globalnego ruchu dżi-
hadu i w opozycji do głównego nurtu islamu na Kaukazie Płn. – sufizmu, 
wywyższającego tych, którzy się modlą do sufickich świętych i nauczycie-
li, budują świątynie na ich mogiłach i modlą się do proroka Mahometa. 
Wezwania do „wywyższenia słowa” lub do „wywyższenia religii Allacha 
ponad wszystkie inne” mają ogromny wpływ na dżihadystyczną ideologię, 
w myśl której bluźniercze są wszystkie inne ideologie i tożsamości, takie 
jak demokracja, komunizm, socjalizm, nacjonalizm i przynależność naro-
dowa lub klasowa. Radykalne położenie akcentu na wolę Allacha otwiera 
drogę totalitarnemu monopolowi myśli i władzy269.

Wierność zasadzie tawhidu i podział islamskiego świata na „czystych” 
oraz „błądzących” muzułmanów spowodowały, iż radykalnie zaangażo-
wani ideolodzy salafizmu zaczęli rozwijać kolejną fundamentalną zasadę 
ich nurtu – takfir. Jest to koncepcja obwiniania o niewierność i bezboż-
ność innych wyznawców islamu. Oznacza też praktykę wskazywania, 
iż konkretna jednostka lub grupa wiernych dopuściła się apostazji, 
oraz orzekania, że przestaje być dalej akceptowana w ramach islamskiej 
społeczności270. Tradycyjnie takfir odbywał się w ramach szczegółowej 
islamskiej procedury prawnej, a także wymagał jawnych i udowodnio-
nych argumentów – przede wszystkim otwartej deklaracji oskarżonego. 
Tradycyjnie praktykowanie takfiru obejmowało nade wszystko wyznaw-
ców innych religii (chrześcijan, żydów, buddystów itd.). Przedstawicie-
le ekstremistycznego podejścia rozszerzają „bazę” takfiru, włączając do 
niego i tych muzułmanów, którzy nie podzielają ich radykalnego podej-
ścia oraz nie popierają ich ekstremistycznych odchyleń ideologicznych. 

268 Ibidem.
269 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 8.
270 A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu…, op. cit., s. 179.
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W północnokaukaskiej ummie ogłaszanie takfiru często jest zwykłym 
oskarżycielstwem o niewierność i wśród młodych wyznawców islamu, 
nieposiadających pogłębionej wiedzy religijnej, jest tak uproszczone, że 
wywołuje powstawanie kolejnych sfer konfliktu271. Jak opisuje tę sytuację 
badacz tematu, „młodzi zaangażowani adepci radykalnego salafickiego 
ruchu rozpoczęli ideologiczny szturm swoich sąsiadów i krewnych, ob-
winiając ich o różne formy niewierności i odejścia od własnego islam-
skiego jądra. Wszystko to doprowadziło do gwałtownego niezadowole-
nia społeczeństwa i w szczególności wiejskich dżamaatów w stosunku do 
całej ideologii salafizmu”272. 

Inną zasadą islamu, która w ujęciu radykalnym urosła do rangi nie-
mal osobnej ideologii, jest wspomniany dżihad. Jest to jednocześnie kon-
cepcja najmniej zrozumiana, wokół której narosło wiele nieporozumień. 
Tradycyjnie rozróżnia się dwa rodzaje dżihadu: pierwszy to tzw. wielki 
dżihad, czyli wewnętrzne doskonalenie się; drugi to z kolei mały dżi-
had, który polega na walce z niewiernymi273. W pierwszym ujęciu chodzi 
o usuwanie wewnętrznych przeszkód między człowiekiem a Bogiem i sa-
moograniczanie ludzkich namiętności, takich jak: ambicja, samolubność, 
uzależnienie od żądz cielesnych, pogoń za przyjemnościami materialny-
mi, uwielbienie świata oraz wychwalanie światowych wartości274. Tego 
rodzaju walka duchowa jest niezwykle trudna i dlatego jest dżihadem 
„wielkim”. Z kolei dżihad „mały” to wg tradycyjnego rozumienia fizycz-
na walka w obronie własnego kraju. Może ją ogłosić tylko państwo (nie 
jednostka ani grupa społeczna) i jest obwarowany szeregiem zasad pro-
wadzenia wojny (np. zakaz zabijania niewalczących, a więc kobiet i dzie-
ci). Współcześni dżihadyści uważają, że świat muzułmański znajduje się 
pod ciągłą okupacją i dominacją niemuzułmanów i już to usprawiedliwia 
podjęcie fizycznej walki. Ich zdaniem zastosowanie przemocy jest zarów-
no konieczne, jak i w pełni legitymizowane275. W ich pismach próżno szu-
kać szczegółów o „wielkim dżihadzie”, czyli wysiłku duchowym. Dominu-

271 Х.Т. Курбанов, Религиозно-политический экстремизм на Северо-Восточном 
Кавказе (на материалах Республики Дагестан), Ростов-на-Дону 2006, s. 51.

272 Ibidem, s. 67.
273 H. Ćwięk, O istocie dżihadu, op. cit., s. 8.
274 A. Wejkszner, Ewolucja terroryzmu…, op. cit., s. 180.
275 Ibidem, s. 182–183.
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ją postulaty walki z „niewiernymi”, „politeistami” i „obłudnikami” oraz 
opis metod ich zwalczania. Radykalni ideologowie szermują własnymi 
interpretacjami fragmentów Koranu i Sunny. Aby uargumentować swoją 
wizję dżihadu i usprawiedliwić swe działania, cytują krótkie fragmenty 
Koranu bez kanonicznej interpretacji (tafsiru)276. Jeden z najważniejszych 
współczesnych ideologów dżihadyzmu abd al-Salam Faradż (1952–1982) 
opracował strategię dżihadu zawierającą się w haśle „Wróg daleki i wróg 
bliski”. Jego istotę można ująć w trzech punktach:
1. Na współczesnym etapie należy prowadzić wojnę z „wrogiem bli-

skim”  – reżimami funkcjonującymi obecnie w krajach arabskich 
i muzułmańskich, a po ich obaleniu zająć się „wrogiem dalekim” – 
Izraelem okupującym islamskie świątynie w Jerozolimie. 

2. Muzułmanie długi czas bezskutecznie walczyli z Izraelem pod zna-
kiem niewiernych reżimów; nawet w przypadku zwycięstwa nad 
Izraelem nie spowodowałoby to stworzenia państwa islamskiego. 
Zgodnie z islamskimi zasadami walczyć można tylko pod muzuł-
mańskim dowództwem.

3. Kraje arabskie w chwili obecnej znajdują się w kolonialnej zależno-
ści i są kierowane przez marionetkowe rządy. Niezbędne jest więc 
ustanowienie władzy Allacha w swoim kraju i obalenie niewiernego 
rządu277.
Tak więc dla radykałów dżihad to, po pierwsze, zbrojna walka prze-

ciw współczesnym systemom politycznym. Po drugie, do dżihadu po-
wołany jest każdy muzułmanin. Po trzecie, obiektem ataku są wszyscy 
niewierni, przeciw którym należy rozpocząć dżihad. Zwalczać należy 
reżimy i społeczeństwa uznane za „dżahilijjskie”. Dżahilijja to termin 
określający okres w historii ludów arabskich przed pojawieniem się is-
lamu. Pojęcie to wysunął inny współczesny ideolog radykalnego islami-
zmu Sajjid Kutb, który stwierdził, że człowieczeństwo na obecnym etapie 
znów pogrąża się w nowym pogaństwie: „Cały świat, na Wschodzie i na 
Zachodzie, muzułmański i niemuzułmański, wierzący i ateistyczny – po-
wrócił do dżahalijji i żyje w pogańskiej nieświadomości”278. 

276 Р. Несипбай, Радикальные направления в исламе. Джихадизм и такфир, „Россия 
и Мусульманский Мир”, 6/2011, s. 173.

277 Ibidem, s. 173–174.
278 Cyt. za: ibidem, s. 174.
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W islamskiej doktrynie istnieją różne formy przeciwstawiania się 
światu niewiernych. Istnieje np. dżihad słowa (głoszenie kazań i praca 
oświatowa) czy dżihad nafsu (nafs – duchowa ciemnoćć), czyli zwal-
czanie fałszywych proroków. Jednak apologeci religijno-politycznego 
ekstremizmu nastawiają się na zbrojne, dywersyjne i terrorystyczne 
ukierunkowanie dżihadu i praktycznie w tym zamykają jego koncep-
cję, tym samym realizując doktrynę agresywno-ofensywnego rozprze-
strzeniania islamu i stworzenia islamskiego państwa jako zwieńczenia 
tej misji279.

Tego rodzaju idee przedostały się również na Kaukaz Płn. Jednym 
z głównych ideologów Emiratu Kaukaskiego był Anzor Astemirow 
(1976–2010), wielki propagator „tawhid” i „takfir”, założyciel strony 
internetowej Islamdin.com. Jego działalność spotkała się nawet z po-
chwałą jednego z najbardziej prominentnych w świecie islamu teorety-
ków wojny religijnej Abu Muhammada al-Maqdisiego  – uznawanego 
przez USA za „kluczowego ideologa w intelektualnym «wszechświecie» 
diżhadu”280. Obu intelektualistów islamskich połączyła relacja uczeń–
mistrz, a Astemirow zajął się energicznym promowaniem dorobku 
al-Maqdisiego w języku rosyjskim. Na stronie Islamdin.com i innych 
wahhabickich witrynach Astemirow stworzył całą rosyjskojęzyczną 
bibliotekę dżihadystycznych tekstów i materiałów audio i wideo. Już 
wcześniej serwisy powiązane z wilajatami Emiratu Kaukaskiego pub-
likowały wyłącznie dżihadystyczną literaturę, w tym liczne przekłady 
najważniejszych dżihadystycznych teologów, ideologów i propagandy-
stów z Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Iraku i Pakistanu, w tym Osamy bin 
Ladena i Ajmana az-Zawahiriego z Al-Kaidy czy lidera Al-Kaidy na 
Półwyspie Arabskim Anwara Al-Awlakiego i innych liderów ruchu glo-
balnego dżihadu. Witryny Emiratu Kaukaskiego zamieszczają w języku 
rosyjskim streszczenia i  przekłady z anglojęzycznego pisma Al-Kaidy 
„Inspire”281.

Astemirow ze szczególnym zapałem przekładał i cytował al-Maqdi-
siego. Jego najważniejszy wideo wykład „O tawhidzie” oparty został 
na pracy al-Maqdisiego Millat Abraham („Religia Abrahama”). Strona 

279 Х.Т. Курбанов, Религиозно-политический экстремизм…, op. cit., s. 52.
280 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 4–5.
281 Ibidem, s. 4.
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internetowa al-Maqdisiego zaczęła publikować artykuły o Emiracie Kau-
kaskim, które z kolei były tłumaczone na język rosyjski i umieszczane na 
stronach internetowych kaukaskich radykałów. We wrześniu 2009 roku 
al-Maqdisi uznał Emirat Kaukaski za część ruchu globalnego dżihadu 
i pochwalił Astemirowa za jego znajomość islamu. W 2010 roku Maqdisi 
wezwał muzułmanów do wsparcia Emiratu Kaukaskiego, „aby Emirat 
stał się drzwiami do Europy Wschodniej”282.

Postawienie w centrum doktryny idei „tawhid” ma ogromne kon-
sekwencje społeczne. „Jedyność Boga” w tym fundamentalistycznym 
ujęciu skutkuje uznaniem za świętokradcze zarówno tradycyjnego na 
Kaukazie sufizmu, jak i demokracji, komunizmu, socjalizmu, nacjona-
lizmu, tożsamości klasowej i etnicznej. Z kolei „takfir” usprawiedliwia 
skrajnie agresywny i ofensywny stosunek do wszystkich „niewiernych”. 
Co ważne, salafici podkreślają, że ich walka nie może mieć tylko lokal-
nego charakteru – ich celem jest globalne zwycięstwo dżihadu i wprowa-
dzenie panowania islamu na całym świecie, co stawia salafizm w szeregu 
najbardziej totalitarnych ideologii283.

Analizując salaficką ideologię religijną na Kaukazie, rosyjski badacz 
wymienia następujące charakterystyczne jej cechy:

 — całkowicie skrajna nietolerancja wobec odmiennych poglądów, wo-
bec wszystkich przedstawicieli innych religii, a szczególnie przeciw 
niewierzącym,

 — głoszenie własnej wyjątkowości i wyższości nad innymi,
 — pewność posiadania wyłącznej prawdy,
 — bardzo wyraźne grupowe granice, jednoznacznie oddzielające „swo-

ich” od „obcych”,
 — wybranie przez Boga członków religijnego ruchu, traktowanie siebie 

jako elity,
 — obecność charyzmatycznych liderów religijnych,
 — rozkazujące, twarde żądania co do zachowania członków ruchu re-

ligijnego,
 — demonizacja oponentów, ksenofobia, strach przed obcym,
 — wybiórczość salafitów przy wybieraniu i odrzucaniu elementów is-

lamskiej tradycji,

282 Ibidem, s. 5–8
283 Ibidem.
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 — zaniepokojenie upadkiem religii w społeczeństwie, utratą przez nią 
godnego i należytego miejsca284.
Polityczne cele Emiratu Kaukaskiego już w momencie powstania tego 

quasi-państwa określił jego pierwszy emir Doku Umarow. Ogłosił on nie 
tylko swoje panowanie na terytorium od Morza Kaspijskiego do Morza 
Czarnego, ale też dżihad przeciw Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Bry-
tanii, Izraelowi i każdemu innemu krajowi, który prowadzi wojnę z mu-
zułmanami w jakimkolwiek punkcie planety. W wywiadzie w maju 2011 
roku Umarow szczegółowo rozrysował ekspansjonistyczne plany Emi-
ratu Kaukaskiego, mówiąc: „Uważamy Emirat Kaukaski i Rosję za jeden 
teatr działań bojowych. Nie śpieszymy się. Droga została obrana, znamy 
nasze cele i nie zawrócimy, inszallach285, z naszej drogi. Dziś polem walki 
jest nie tylko Czeczenia i Emirat Kaukaski, ale i cała Rosja. Sytuacja jest 
jasna dla wszystkich, którzy mają oczy. Dżihad nieugięcie i nieuchronnie 
rozprzestrzeni się wszędzie. (…) Wszystkie te sztuczne granice, admi-
nistracyjne podziały, wyznaczone przez szatana, nic dla nas nie znaczą. 
Odeszły te dni, kiedy chcieliśmy się oddzielić i marzyliśmy o budowie 
małego czeczeńskiego Kuwejtu. Teraz, kiedy opowiadacie te historie 
młodym mudżahedinom, oni dziwią się i chcą zrozumieć, jaki związek 
te plany miały z Koranem i Sunną. Alhamdulillah!286 Nieraz myślę, że 
Allach wezwał tych młodych ludzi do dżihadu, abyśmy my, starsze po-
kolenie, nie zeszli z właściwej drogi, teraz wiemy, że nie powinniśmy być 
podzieleni, ale powinniśmy się zjednoczyć z naszymi braćmi w wierze. 
Powinniśmy znowu zdobyć Astrachań, Idel-Ural287 i Syberię  – te od-
wiecznie muzułmańskie ziemie. I potem, da Bóg, zajmiemy się okręgiem 
moskiewskim”288.

W październiku 2010 roku Doku Umarow wypowiedział się na te-
mat globalnego dżihadu: „Chcę dziś opisać sytuację w świecie, dlatego, 

284 Х.Ф. Агаев, Религиозная идеология, цели и стратегия «Кавказского Эмирата», 
„Современные исследования социальных проблем (электронный научный жур-
нал)”, 9(29)/2013, s. 4–5.

285 Arab. „jeśli taka będzie wola Boga” – rytualne islamskie zawołanie modlitewne.
286 Arab. „chwała Allachowi!”
287 Idel-Ural – nieudany projekt państwa narodowego Tatarów i Baszkirów w okresie woj-

ny domowej w Rosji.
288 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 10.
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że nawet jeśli dzielą nas tysiące kilometrów, mudżahedini, którzy biorą 
udział w dżihadzie w Afganistanie, Pakistanie, Kaszmirze i wielu innych 
miejscach, są naszymi braćmi, i teraz my razem z nimi doprowadzimy 
do ustanowienia praw Allacha na Ziemi”289.

Ideolog inguskich wahhabitów występujący pod pseudonimem 
„Abu-t-Tanwir Kaukaski” szczegółowo opisał, jak Emirat Kaukaski łączy 
się z globalnym kalifatem: „W najbliższej przyszłości możemy przewidy-
wać, że po oswobodzeniu Kaukazu, dżihad rozpocznie się w Idel-Uralu 
i na zachodniej Syberii. Oczywiście będziemy mieć obowiązek naszym 
siłom pomagać w wyzwoleniu ziem naszych braci od wielowiekowego 
jarzma niewiernych i ustanowieniu tam praw Rządcy świata. Możliwe 
także, że nasza pomoc bardzo przyda się w Kazachstanie i Centralnej 
Azji, i Allach rozkazał nam jej udzielić. W sojuszu z mudżahedinami Af-
ganistanu, z wolą Allacha unicestwimy prawa niewiernych w Centralnej 
Azji. Nie możemy też zapominać o naszych braciach na Krymie, którzy 
też są okupowani przez niewiernych”290. 

Cytaty te jednoznacznie wskazują na identyfikację i związki Emiratu 
Kaukaskiego z globalnym ruchem dżihadu. 

2.3. Źródła psychologiczne

Aspekty psychologiczne zawsze, w pośredni lub bezpośredni sposób, 
wpływają na zjawisko terroryzmu. Jak pisze Sebastian Wojciechowski, łą-
czy się to z problematyką uprzedzeń, stereotypów, nienawiścią, wrogością, 
brakiem tolerancji, poczuciem krzywdy, zemsty, traumy, zagrożenia itd. 
Często terroryzm rodzi się wtedy, gdy jedna grupa uznaje określoną po-
stawę, normę czy ideę za wartość absolutnie najwyższą, której bezwzględ-
nie należy podporządkować wszystkie inne sprawy. Zazwyczaj towarzyszy 
temu też preferowanie uproszczonego podziału na „swoich” i „obcych”291.

Jedną z najbardziej fundamentalnych przesłanek natury psycho-
logicznej, której świadomość występowania jest niezbędna dla zrozu-
mienia konfliktu północnokaukaskiego, jest poczucie  krzywdy 

289 Ibidem, s. 11.
290 Ibidem, s. 11–12.
291 S. Wojciechowski, Terroryzm…, op. cit., s. 174.
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i  n ienawiść, jakie w stosunku do Rosjan odczuwa większość narodów 
tego regionu. Wynika to z pamięci zbiorowej, która jest w wysokim stop-
niu warunkowana doświadczeniami historycznymi. Na Kaukazie wspo-
mnienie o przeszłości i historycznych losach cały czas silnie oddziałuje 
na grupową mobilizację narodów292. 

Mówiąc o historii Kaukazu Płn., należy pamiętać, że w wyniku eks-
pansji imperium rosyjskiego i polityki państwa sowieckiego wiele grup 
etnicznych stanęło przynajmniej dwukrotnie na granicy biologiczne-
go unicestwienia. Na zbiorową pamięć do dziś bardzo silnie wpływają 
wspomnienia o wielkiej wojnie kaukaskiej z XIX wieku i prześladowa-
niach po jej zakończeniu, o sowieckiej kolektywizacji i wreszcie zbrod-
niczych przesiedleniach całych narodów przez Stalina w latach 40. XX 
wieku293. Listę krzywd zamykają wydarzenia z okresu dwóch wojen cze-
czeńskich, w których często dochodziło do przestępstw popełnianych na 
ludności cywilnej294. 

Poczucie  zdeptanej  godności  jest jednym z kluczowych czyn-
ników, koniecznych dla zrozumienia północnokaukaskiego oporu i walki 
przeciw Rosjanom. Innym wartym odnotowania elementem psychologii 
narodów północnego Kaukazu jest wynikająca z prawa zwyczajowego 
(adatu) zasada, że żadna śmierć członka własnej rodziny czy klanu nie 
może pozostać bez kary i odwetu. Jeśli ktoś nie jest w stanie zapewnić 
ochrony, a przynajmniej pomścić życia swojej żony i dzieci, uważany 
jest za człowieka pozbawionego honoru i nie może być pełnoprawnym 
członkiem społeczności lokalnej295. 

Wielkie poczucie  t raumy, do dziś silnie obecne w świadomości 
Czeczenów, Inguszów i Karaczajów, związane jest ze stalinowskimi de-
portacjami296. Wspomniane narody przeznaczone zostały do całkowite-

292 E. Sokirianskaia, Ideology and conflict. Chechen political nationalism prior to, and du-
ring, ten years of war, [w:] Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus: 
Post-Soviet Disorder (Central Asian Studies), ed. M. Gammer, Taylor and Francis. Kin-
dle Edition, s. 104.

293 Zob. S. Ciesielski, Czeczenia–Rosja…, op. cit. [dostęp internetowy].
294 Zob. E. Wolska, Łamanie przez armię rosyjską praw człowieka w czasie operacji antyter-

rorystycznej w Czeczenii, [w:] Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych, 
red. T. Bąk, Kraków–Rzeszów–Zamość 2011, s. 165–180.

295 E. Sokirianskaia, Ideology and conflict…, op. cit., s. 105–106.
296 Zob. S. Ciesielski, Tragedia narodów Kaukazu, op. cit. [dostęp internetowy].
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go przesiedlenia ze swojej ojczyzny w zupełnie inny region geograficzny, 
a większość przedstawicieli ich starszego pokolenia ma w dokumentach 
wpisane jako miejsce urodzenia miejscowości Azji Centralnej. Naukow-
cy mocno podkreślają wpływ deportacji na tożsamość tych nacji. Wy-
wołały one u nich poczucie, iż cierpią wspólnie, ponieważ istnieją jako 
jeden naród. Znany rosyjski etnolog Walerij Tiszkow stwierdza, że praw-
dopodobnie nigdy się nie dowiemy, jak głęboką traumę psychologiczną 
spowodowały u Czeczenów i Inguszów deportacje, „ale jest absolutnie 
oczywiste, że pamięć o tych wydarzeniach, która jest żywa w starszym 
pokoleniu, może się stać czynnikiem silnej mobilizacji emocjonalnej 
i politycznej w akcjach zbiorowych również obecnie”297.

Poczucie  upokorzenia  wśród mieszkańców północnego Kau-
kazu nie wiąże się tylko z wydarzeniami historycznymi, ale i ze współ-
czesnymi działaniami federalnych i lokalnych struktur bezpieczeństwa. 
Dotyczy to zwłaszcza wspólnot salafickich, które są regularnie poddawa-
ne szykanom. W wielu miejscach funkcjonariusze bezczeszczą meczety, 
porywają ludzi wprost z modlitwy, poddają przesłuchiwanych torturom 
i innym upokorzeniom, w niewłaściwy sposób odnoszą się do muzuł-
mańskich kobiet, porywają i osądzają ludzi bez sądu itd. Do częstych 
konfliktów dochodzi na kanwie dopuszczalnego dress code’u w miejscach 
publicznych (głównie w szkołach i na uniwersytetach) i możliwości no-
szenia hidżabu298. Mimo iż społeczności salafickie słusznie uznawane są 
za rozsadnik terroryzmu, to nieuzasadnione stosowanie przemocy jest 
z pewnością przeciwskuteczne w jego zwalczaniu.

Innym zjawiskiem, popychającym głównie młodych ludzi do rady-
kalnych działań i przyciągających ich do radykalnych ideologii jest pust-
ka  światopoglądowa. Jej występowanie można uznać za powszechne 
wśród społeczeństw obszaru postsowieckiego. Po upadku ZSRS pozo-
stały masy ludzi ze skażoną przez system komunistyczny osobowością. 
Opisując typ homo sovieticusa, Aleksander Zinowiew pisał: „cechami 
radzieckiego społeczeństwa są: nieokreśloność, płynność, zmienność, 
wieloznaczność we wszystkim. Składa się ono z galaretowatych jedno-
stek i samo przypomina galaretę. Jest to społeczeństwo kameleonów, 

297 Za: E. Sokirianskaia, Ideology and conflict…, op. cit., s. 106.
298 The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, op. cit., s. 3.
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będące w całości gigantycznym kameleonem”299. Jest to opis także du-
żej części mieszkańców północnego Kaukazu. Błędem jest postrzeganie 
tego regionu wyłącznie przez pryzmat islamu (tradycyjnego i radykalne-
go). W rzeczywistości spora część ludności jest zsekularyzowana, indy-
ferentna religijnie lub tylko powierzchownie i deklaratywnie związana 
z islamem, a jednocześnie głęboko przestraszona postępami, jakie w ich 
regionie czyni radykalna ideologia salafitów300.

Skrajnie konformistyczna postawa ludzi ukształtowanych przez komu-
nizm nie odpowiada zwłaszcza młodszemu pokoleniu, wychowanemu już 
w nowych warunkach i poszukującemu trwałych wartości. Alternatywą 
wobec przeszłości stają się często postawy ekstremistyczne oraz ideologie 
typu nacjonalizm, fundamentalizm religijny, separatyzm. Integrują one 
społeczności, ale posługują się w tym celu wykreowaną wizją wroga. Jest 
to oczywiście doskonale wykorzystywane przez organizacje terrorystycz-
ne w stosunku do swoich członków, sympatyków i opinii publicznej301.

Towarzysząca pustce światopoglądowej anomia war tości  również 
dotyka głównie młodych ludzi, którzy zdecydowali się na migrację ze 
swoich tradycyjnych społeczności lokalnych do miast. Pojawia się wów-
czas tzw. syndrom migrantów miejskich pier wszego poko-
lenia, polegający na odcięciu od tradycyjnych, wiejskich korzeni spo-
łecznych i jednoczesnym braku pełnoprawnego uczestnictwa w kulturze 
miejskiej. Jak wskazują socjolodzy, przesiedlenie mieszkańca wsi do mia-
sta to klasyczny przykład marginalizacji człowieka i źródło wielu syn-
dromów jego społecznej dezadaptacji. Rodzi się wówczas pustka w sferze 
norm i zasad regulowania życia społecznego. Nie przypadkiem wskazuje 
się na migrantów pierwszego pokolenia jako na często podstawową bazę 
dla radykalnych i ekstremistycznych ruchów traktujących przemoc jako 
podstawowy mechanizm rozwiązywania problemów społecznych302. 

Wspomniany już konf l ikt  pokoleniowy jest bardzo istotnym 
źródłem radykalizacji północnokaukaskiej młodzieży. Nieco paradoksal-
nie młodzi ludzie, demonstrując swoje przywiązanie do islamu, starają się 

299 A. Zinowjew, Homo sovieticus, Wyd. EPUB. Polonia, 1983, cyt. za: Wikipedia.
300 The North Caucasus: The Challenges of Integration (II), Islam, op. cit., s. 3.
301 S. Wojciechowski, Terroryzm…, op. cit., s. 176.
302 И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 37–38. 

Szerzej na ten temat: Северный Кавказ: модернизационный вызов, op. cit., s. 268–299.
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wyzwolić spod kontroli tradycyjnego społeczeństwa i  rodziców, którzy, 
jak wyżej zauważono, do zbytniej religijności podchodzą z wielką oba-
wą. W ten sposób konflikt międzypokoleniowy wpisuje się w antynomię 
ateizm/indyferentyzm/tradycyjny islam versus religijność/„czysty” islam. 
Związek między konfliktem międzypokoleniowym a radykalizacją mło-
dzieży był już badany w kontekście źródeł terroryzmu303. Model stworzony 
dla uwarunkowań północnokaukaskich przedstawia tabela 17.

Tabela 17. Współzależność między konfliktem pokoleń a radykalizacją ideolo-
giczną

stosunek dzieci do 
rodziców stosunek rodziców do władzy

lojalny nielojalny

lojalny – radykalizm narodowo- 
-separatystyczny

nielojalny radykalizm lewacki radykalny islam

Źródło: И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 216.

Jeszcze jedną przyczyną wstępowania młodych ludzi na ścieżkę ra-
dykalizmu, ekstremizmu i terroryzmu jest f rustrac ja  z  powodu 
własnej  sytuac j i  życiowej. Frustracja jest zresztą przez psycholo-
gów społecznych wskazywana jako jedna z głównych przyczyn agresji: 
„jeśli jednostka dążąca do jakiegoś celu zostanie w tym powstrzymana, 
to wynikająca stąd frustracja zwiększa prawdopodobieństwo agresywnej 
reakcji”304. Szczególnie bolesne jest powstrzymanie swoich rozbudzo-
nych aspiracji i oczekiwań nie w wyniku własnych ograniczeń, ale na 
skutek niesprawiedliwych trudności i barier społecznych w ojczystym 
kraju. Rodzi się wówczas poczucie  wykluczenia, które jest podło-
żem podatności na przyjmowanie ekstremistycznych idei305.

Bartosz Bolechów bardzo trafnie zauważa, że „oprócz katalizują-
cych radykalizację bodźców negatywnych, istotną rolę odgrywać mogą 

303 J.M. Post, The socio-cultural underpinnings of terrorist psychology, [w:] Root Causes of 
Terrorism. Myths, Reality and Ways Forward, ed. T. Bjorgo, London–New York 2005, 
s. 54–69.

304 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 1995, s. 335.
305 R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny…, op. cit., s. 30.
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również bodźce pozytywne w formie oczekiwanych przez jednostkę 
nagród”306. Lista tego typu „gratyfikacji” psychologicznych uzyskiwa-
nych dzięki włączeniu się w działalność terrorystyczną może być bardzo 
długa i zawierać takie elementy, jak budowa stabilnej tożsamości, odzy-
skanie poczucia własnej wartości, doświadczanie poczucia solidarności 
międzyludzkiej, zaspokojenie potrzeby przeżywania silnych wrażeń, bu-
dowa silnych więzi z innymi, poczucie bezpieczeństwa, szczęście i ocze-
kiwanie na nagrodę z powodu wypełnienia boskiego nakazu (w przypad-
ku terroryzmu religijnego), albo też satysfakcja z powodu przybliżenia 
zmiany społecznej (w przypadku np. terroryzmu lewackiego)307. Ważną 
rolę tego typu oczekiwań i  pragnień wśród północnokaukaskiej mło-
dzieży potwierdzają badania sondażowe.

2.4. Źródła terroryzmu północnokaukaskiego 
w świetle badań sondażowych

Znaczący wkład w zrozumienie źródeł terroryzmu północnokaukaskie-
go wnoszą badania terenowe prowadzone na Kaukazie przez rosyjskich 
socjologów. Przykładem może być badanie sondażowe przeprowadzone 
w 2013 roku w Dagestanie, jednocześnie w grupie 58 lokalnych ekspertów 
(przedstawiciele organów władzy, organizacji społecznych i religijnych, 
przedstawiciele mediów i świata nauki) oraz w grupie (827 osób) miesz-
kańców miasta Chasawjurt i regionu chasawjurckiego. Badanie to po-
zwoliło na wyszczególnienie oraz określenie wagi poszczególnych czyn-
ników leżących u źródeł terroryzmu w Dagestanie308. Wyniki badania 
przedstawia rycina 1. 

O tym, jakie motywacje przyświecają konkretnym osobom wstę-
pującym w szeregi terrorystów, mogą dać wyobrażenie wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród młodzieży w  wieku do 30 lat w 12 miastach 

306 B. Bolechów, Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wrocław 
2012, s. 114.

307 Por. ibidem, s. 114–117.
308 В.В. Маркин, Общероссийская и региональная идентификация в дискурсе про-

тиводействия идеологии экстремизма и терроризма, [w:] Российский Кавказ: 
проблемы, поиски, решения: Научное издание, общ. ред. Р.Г. Абдулатипов, А.Н.З. 
Дибиров, Москва 2015, s. 499.
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Dagestanu (w sumie 574 osób) – dała ona podobne wyniki. W ankie-
cie wielokrotnego wyboru na pytanie o przyczyny przechodzenia mło-
dych ludzi „do lasu” wskazywano na takie odpowiedzi jak: „aby wal-
czyć o sprawiedliwość społeczną” – 4,4%; „w celu obrony prawdziwego 
islamu” – 7,8%; „aby zachować życie swoje i swojej rodziny” – 10,5%; 
„w celach bandyckich” – 16,5%; „z przypadku, ulegając namowom in-
nych, pragnąc poczuć siłę i romantykę” – 33,1%; „w celu zarobienia pie-
niędzy” – 34,4%309. Okazuje się, że młodzież za główne przyczyny przy-
łączania się do islamistycznego podziemia uważa: pragnienie zarobienia 
pieniędzy, przypadkowe okoliczności, chęć poczucia siły, romantykę 
oraz motywacje przestępcze. 

Rycina 1. Źródła terroryzmu w Dagestanie w świetle badań sondażowych 

Źródło: В.В. Маркин, Общероссийская и региональная идентификация…, op. cit., s. 500.

Podobne wyniki dały badania przeprowadzone w Dagestanie na 
szerszej grupie ludności (miejskiej i  wiejskiej), reprezentującej różne 
grupy społeczne (uczący się, studenci, pracujący, bezrobotni, emeryci). 

309 З.М. Абдулагатов, О влиянии религиозного фактора на экстремистское поведе-
ние дагестанской молодежи, „Социологические исследования”, 1/2012, s. 113.
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Respondenci odpowiadali na pytanie: „Jak sądzisz, co skłania zwykłych 
ludzi do wstępowania do radykalnych, terrorystycznych organizacji/
grup?”. Odpowiedzi przedstawia wykres 2.

Wykres 2. Odpowiedzi respondentów na pytanie „Jak sądzisz, co skłania zwy-
kłych ludzi do wstępowania do radykalnych, terrorystycznych organizacji/grup?” 
(wyniki w procentach)

Źródło: В.В. Маркин, Общероссийская и региональная идентификация…, op. cit., s. 500.

Inne badania polegały na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów 
z respondentami (głównie w Dagestanie), którymi byli specjaliści od 
spraw ekstremizmu, przedstawiciele inteligencji, działacze religijni oraz 
mieszkańcy terytoriów, na których szczególnie popularne są idee ekstre-
mistyczne. Badania te pozwoliły na uzyskanie dość precyzyjnej odpo-
wiedzi na pytanie, kto staje się terrorystą w tym regionie. Jak wskazują 
otrzymane wyniki, zbrojne podziemie terrorystyczne zasadniczo składa 
się z pięciu grup ludzi310.

1) Jednostki  i  grupy motywowane radykalnym is lamem – 
co ciekawe stanowią wyraźną mniejszość. Miejscowi eksperci potwier-
dzają, iż wśród terrorystów są „ideologiczni”, tj. ci, którzy przyłączyli się 
do zbrojnego podziemia z powodu swoich radykalnych przekonań reli-
gijnych, jednak w opinii respondentów liczącą oni zaledwie 2–4%. Ko-
mentatorzy zwracają przy tym uwagę na słabą znajomość islamu wśród 

310 И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов..., op. cit., s. 144–149.
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ludzi, którzy decydują się na działalność terrorystyczną. Sekciarskie 
ideologie islamskie w dużej mierze bazują na braku wykształcenia i szer-
szych horyzontów intelektualnych. Z drugiej strony nie można zaprze-
czyć, iż salafizm jest atrakcyjny również dla wykształconej młodzieży 
oraz wymaga pewnej wiedzy religijnej. Pomocne okazuje się spostrzeże-
nie, iż nie każdy salafita staje się terrorystą. Zdaniem rosyjskich badaczy 
potwierdza to tezę, że terroryzm i radykalny islam to na Kaukazie odręb-
ne zjawiska, które choć się przenikają, to jednak posiadają własną logikę 
i wewnętrzną dynamikę311.

2) Jednostki  i  grupy dotknięte  przemocą  stanowią zdaniem 
ekspertów dość liczną część terrorystycznego podziemia. Ich działania 
wynikają z funkcjonowania tzw. zamkniętego kręgu przemocy. Są to lu-
dzie, którzy albo sami zostali poddani poniżeniom i prześladowaniom ze 
strony struktur siłowych, albo zdecydowali się na pomszczenie śmierci 
i cierpień swoich bliskich. Ich główną motywacją jest chęć odwetu za po-
niesione w czasie długotrwałego konfliktu krzywdy. Główną przyczyną 
pojawienia się tej grupy terrorystów są nieadekwatne, brutalne i często 
zbrodnicze metody zwalczania separatyzmu i fundamentalizmu religij-
nego przez rosyjskie władze i struktury siłowe312. Innymi słowy – błędnie 
prowadzony przez Rosjan kontrterroryzm, zamiast neutralizować zjawi-
sko terroryzmu, prowadzi do jego eskalacji313.

3) Jednostki  i  grupy motywowane względami f inanso-
wymi stanowią bardzo znaczącą część terrorystycznego podziemia na 
północnym Kaukazie. W dużej mierze są to młodzi ludzie pozbawieni 
pracy i traktujący terroryzm jako formę zarobku. Ludzie ci nie posiadają 
środków finansowych, nieruchomości, są pozbawieni środków niezbęd-
nych do założenia rodziny. Z kolei „w lesie” każdy terrorysta otrzymuje 
pieniądze i wyżywienie. I tu często pojawia się czynnik psychologiczny: 
młodzi ludzie, wstępując w szeregi rebeliantów, chcą się zemścić na urzęd-
nikach i innych przedstawicielach elit, których obwiniają o swój niski 

311 Ibidem, s. 145–146.
312 Ibidem.
313 Por. W. Górecki, Przemiany islamu na Kaukazie Północno-Zachodnim w okresie pora-

dzieckim. Adygeja, Karaczajo-Czerkiesja, Kabardyno-Bałkaria, Osetia Północna, [w:] 
Okręt Koszykowa, red. J. Borkowicz, J. Cichocki, K. Pełczyńska-Nałęcz, Warszawa 
2007, s. 229–230.
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status materialny. Rosyjscy badacze zwracają uwagę, że tego rodzaju „po-
daż” kandydatów na bojowników w niektórych rejonach wręcz przewyż-
sza „popyt”314. Świadczy to o tym, jak duże znaczenie wśród źródeł wystę-
powania terroryzmu na Kaukazie mają czynniki społeczno-ekonomiczne.

Inna grupa to ludzie, którzy związali się z ugrupowaniami terrory-
stycznymi więzami biznesowymi i prowadzili działalność gospodarczą 
przy ich wsparciu, po czym nie byli w stanie uregulować swoich zobo-
wiązań. Często rzecz dotyczy przestępstw gospodarczych oraz krymi-
nalnych. „Kryminał” na Kaukazie przemalowuje się na zielony kolor – 
zauważają miejscowi obserwatorzy. Jeszcze jedną „podgrupę” stanowią 
osoby, dla których prowadzenie wojny jest zawodem (i jedyną nabytą 
umiejętnością) oraz źródłem dochodu. 

4) Jednostki  i  grupy zmuszone przez  okol iczności  to spe-
cyficzny zbiór ludzi, którzy „w lesie” znaleźli się po prostu przypadkiem 
lub pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. Okoliczności te mają 
różnorodny charakter. Zdarzają się przypadki świadomego zmuszania 
osób do wstępowania w szeregi ugrupowań ekstremistycznych. Dotyczy 
to jednostek, które odbyły już karę za udział w nielegalnych formacjach 
zbrojnych, mieszkańców znanych ze swojej religijności lub też takich. 
którzy weszli w konflikt z elitami i którym de facto nie pozostawiono 
innego wyboru niż ścieżka terroryzmu. Zdarzają się również przypadki, 
iż przedstawiciele struktur siłowych grożą młodym ludziom represjami 
i zmuszają ich do przejścia do podziemia terrorystycznego. W takich 
sytuacjach ujawniają się siły i mechanizmy obliczone na wyciąganie zy-
sków z konfliktu w regionie i kręgi zabiegające o jego utrwalenie. 

W tym kontekście rosyjscy znawcy Kaukazu podkreślają swego rodza-
ju zróżnicowanie celów, jakie stawiają sobie zbrojne grupy islamistyczne. 
Mimo iż głównym i szeroko deklarowanym celem jest stworzenie teo-
kratycznego państwa islamskiego, to nie mniejszą rolę w działalności 
tych organizacji odgrywają lokalne cele polityczno-gospodarcze. Ugru-
powania ekstremistyczne są narzędziem w rękach różnych grup interesu, 
które wykorzystują je do siłowej realizacji swoich dążeń w ramach sła-
bego państwa. Za poszczególnymi aktami terrorystycznymi często stoją 
konkretne elity społeczno-polityczne (nieoficjalnie mówi się, że każdy 
watażka ma swoich bojowników), a  organizacje islamskie prowadzą 

314 И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 146.
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swoje działania pod ich dyskretne zamówienie. Szeregowi terroryści nie 
zdają sobie oczywiście sprawy w czyich interesach dokonują ataków315. 

5) Grupy przestępcze  pozorujące  dzia ła lność  is lamistów 
to ostatni typ ugrupowań występujących na Kaukazie. Nie są to właści-
wie terroryści, ale zwykli przestępcy, którzy wykorzystują ich metody. 
Jednak funkcjonują w tak głębokiej symbiozie z terrorystami, że trud-
no ich odróżnić od rzeczywistych islamistów. Celem jest ukrycie włas-
nej działalności kryminalnej i  przypisanie jej islamskim bojownikom. 
Jednym ze sposobów tego typu działań jest pobieranie danin od miej-
scowych przedsiębiorców na rzecz „państwa islamskiego”. Jak stwier-
dził jeden z ekspertów respondentów w czasie badań terenowych, takie 
praktyki są powszechne od dawna, a pobierane środki zaledwie w poło-
wie docierają do oddziałów islamistów. Drugą połowę zgarniają zwykli 
bandyci, niemający nic wspólnego z islamem, zajmujący się działaniami 
kryminalnymi i imitujący działania islamistów316. 

Badania wskazują, że czynnik  ideologiczny odgrywa wśród źródeł 
terroryzmu północnokaukaskiego istotną, ale jednak drugorzędną rolę. 
Zdaniem rosyjskich socjologów – i trudno nie przyznać im racji – argu-
mentacja religijna wykorzystywana jest do uzasadniania różnych form 
społecznego protestu wynikających z ciężkich materialnych warunków 
życia i społecznej niesprawiedliwości, a także do usprawiedliwiania dzia-
łań przestępczych. W tym kontekście oficjalnie deklarowane cele ideolo-
giczne terrorystów jawią się jako wtórne, stanowiąc tylko racjonalizację 
działań warunkowanych głębszymi procesami społecznymi. Innymi sło-
wy młodzi ekstremiści „przywdziewają zieleń” nie ze względu na głębo-
kie przekonania religijne, ale poszukując drogi wyjścia z kryzysu spo-
łecznego i psychologicznych frustracji i niepokojów317.

Jest to jednocześnie w większości przypadków wybór zupełnie ra-
cjonalny, świadomy i wykalkulowany, co potwierdza ocenę, że psycho-
logiczne źródła terroryzmu najlepiej tłumaczy tzw. model racjonalnego 
wyboru, który zakłada, iż jednostki oraz organizacje społeczne wybierają 

315 Ibidem, s. 147–148.
316 Ibidem, s. 148.
317 Ibidem.
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takie działania, które w ich ocenie dają im największe prawdopodobień-
stwo osiągnięcia wyższych korzyści (niekoniecznie materialnych)318.

2.5. Konkluzje

Próbując usystematyzować źródła terroryzmu północnokaukaskiego, 
warto się odwołać do modelu stworzonego przez Tore Bjørgo319. W jego 
ujęciu hierarchia źródeł terroryzmu obejmuje: przyczyny strukturalne, 
„przyspieszacze”, przyczyny motywacyjne, detonatory (zob. rycina 2).

Rycina 2. Hierarchia przyczyn terroryzmu

Źródło: B. Bolechów, Terroryzm…, op. cit., s. 103.

Przyczyny struktura lne  terroryzmu na Kaukazie Płn. obejmu-
ją zjawiska w skali makro, takie jak procesy demograficzne, migracje 
związane między innymi z urbanizacją, powstawanie wykorzenionych 
z tradycji grup społecznych, blokowanie młodemu pokoleniu możliwo-
ści rozwoju i inne. 

318 B. Bolechów, Terroryzm. Aktorzy…, op. cit., s. 32–38.
319 Por. ibidem, s. 102–103.
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„Przyspieszaczami” lub „ułatwiaczami” (ang. accelerators, fa-
cilitators) są czynniki, które nie są bezpośrednimi przyczynami działań 
terrorystycznych, jednak ich obecność sprawia, że aktywność terrory-
styczna staje się znacząco łatwiejsza, a nawet atrakcyjna. W odniesieniu 
do Kaukazu Płn. mowa o takich zjawiskach, jak zorganizowana prze-
stępczość, przemyt, dostępność i nielegalny handel bronią, długotrwa-
ła militaryzacja życia społecznego itd. Bardzo ważnym czynnikiem jest 
możliwość czerpania konkretnych korzyści finansowych z działalności 
na pograniczu terroryzmu i przestępczości kryminalnej. 

Przyczyny motywac yjne obejmują uczucia i stany psychiczne. 
W warunkach północnokaukaskich wymienić można cały szereg mo-
tywacji: wspominaną przez młodzież w badaniach „chęć poczucia siły”, 
nienawiść, chęć odwetu, pragnienie budowy stabilnej tożsamości, odzy-
skania poczucia własnej wartości, potrzebę doświadczania solidarności 
międzyludzkiej i inne.

Wreszcie detonator y  to konkretne wydarzenia, które powodują 
wybuch agresji i zbrojnej przemocy. Są to bezpośrednie akty przemocy, 
takie jak zamordowanie bliskich członków rodziny przez siły federalne, 
tortury, szykany ze strony przedstawicieli władz, bezczeszczenie mecze-
tów itp. 

Jak widać, terroryzm północnokaukaski jest zjawiskiem o podłożu sy-
stemowym. Na jego funkcjonowanie składa się wiele przyczyn o charakte-
rze społeczno-ekonomicznym, psychologicznym i ideologicznym. Jest to 
obecnie zjawisko o bardzo zróżnicowanych, wielodziedzinowych i wielo-
płaszczyznowych źródłach. Dlatego też ryzykowne jest stawianie jedno-
znacznych ocen, która z przyczyn jest decydująca dla jego zaistnienia. 

Eskalacja wykorzystania metod terrorystycznych na pewno nastąpiła 
w warunkach dramatycznej sytuacji wojennej, kiedy siły czeczeńskie nie 
były w stanie stawiać oporu wojskom federalnym metodami konwen-
cjonalnymi. Za symboliczną datę można tu uznać rok 2000, kiedy miał 
miejsce pierwszy atak samobójczy. Była to świadoma decyzja dowódz-
twa (przede wszystkim Basajewa). W  udręczonym wojną i rosyjskimi 
zbrodniami społeczeństwie czeczeńskim nie brakowało w tamtym cza-
sie osób gotowych poświęcić własne życie (dla zemsty, obrony godności 
i oczywiście celów wojskowo-politycznych także). 

Dlaczego jednak w kolejnych latach wraz ze względną stabilizacją 
problem terroryzmu nie zniknął? Jakie są źródła ponownej eskalacji 
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ataków na Kaukazie w latach 2008–2011? Z czego wynika fenomen kau-
kaskich ochotników walczących w szeregach Państwa Islamskiego?

Wydaje się, że należy podkreślić pier wszeństwo czynników 
społeczno-ekonomicznych przed ideologicznymi. Choć 
obecność fundamentalistycznej ideologii islamistycznej w motywacjach 
terrorystów północnokaukaskich jest łatwo zauważalna, to jednak trud-
no ją uznać za zmienną wyjaśniającą całe zjawisko. Argumentacja reli-
gijna wykorzystywana jest do uzasadnienia różnych form społecznego 
protestu wynikającego z trudnych warunków życia, społecznej niespra-
wiedliwości i braku uczciwych dróg awansu społecznego. Działanie 
w zbrojnym podziemiu jest dla młodych ludzi „romantyczną” alterna-
tywą w stosunku do niesatysfakcjonujących ofert życiowych płynących 
ze strony słabej i patologicznej organizacji społeczno-państwowej. Dużą 
rolę odgrywają także: chęć wzbogacenia się i pobudki przestępcze.

Za kluczowy „moment” w genezie zjawiska terroryzmu północ-
nokaukaskiego należy uznać przyczyny motywacyjne występujące na 
poziomie konkretnych jednostek w konkretnej chwili, w której decydują 
się na wstąpienie w szeregi grupy terrorystycznej. 

Znaczenie czynnika ideologiczno-religijnego można podważyć, 
wskazując na jego ewolucję: dążenia narodowowyzwoleńcze zostały 
wyparte przez ideologię radykalnego islamu, co skłania do wniosku, że 
ideologie się zmieniają a terroryzm pozostaje. Poszukiwanie rozwiązań 
w ideologiach czy religii jest więc niejako zastępczym wyjściem w sytua-
cji, gdy nie udaje się realizacja typowego scenariusza życiowego. Ideolo-
gie i religia są też źródłem dla poszukiwania późniejszych, postfaktycz-
nych już uzasadnień dla obranej drogi życiowej. 

Poszukując w niniejszym rozdziale źródeł terroryzmu północnokauka-
skiego, odwołano się do licznych spośród opublikowanych badań empi-
rycznych prowadzonych na tym terenie przez socjologów. Udział w nich 
brali przedstawiciele miejscowych elit, lokalni eksperci, młodzież i tzw. 
„zwykli mieszkańcy” w różnym wieku i o różnym statusie materialnym. 
Odwołując się do własnej wiedzy i doświadczenia, respondenci w przy-
tłaczającej większości wskazywali na czynniki ekonomiczno-społeczne 
jako główne źródło niestabilności i przyczynę funkcjonowania terro-
rystycznego podziemia. W jednym z badań (przywołanych wyżej) aż 
97,8% badanych wymieniło „polaryzację społeczną, biedę i ubóstwo lud-
ności” jako główne źródło występowania zagrożenia terrorystycznego. 
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W dwóch innych badaniach (s. 141–142), w których pytano o konkretne 
motywy osób wstępujących w szeregi terrorystów, pierwsze miejsca zaj-
mowały takie odpowiedzi, jak: „chęć zarobienia pieniędzy” (34,4%) oraz 
„interes materialny” (39,8%). „Obrona prawdziwego islamu” i „wierność 
ideom religijnym” uzyskiwały wyniki odpowiednio na poziomie 7,8% 
i 19,2%.

Obok czynników typowo ekonomicznych i materialnych wysokie 
wartości uzyskiwały odpowiedzi odnoszące się do sytuacji społecznej: 
„brak sprawiedliwości społecznej”, „rozpacz, brak wyjścia”, „wpływ 
najbliższego otoczenia”, „brak równości wobec prawa” itd.

Jak widać, wyniki prowadzonych w Rosji badań empirycznych po-
twierdzają powyższą konkluzję o przewadze względów społeczno-eko-
nomicznych nad innymi źródłami terroryzmu w omawianym regionie.
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rozdział 3

Formy organizacyjne terroryzmu 
północnokaukaskiego

3.1. Okres czeczeński (do 2007 r.)

Po porażce poniesionej w drugiej wojnie czeczeńskiej dla kierownictwa 
czeczeńskiego ruchu separatystycznego stało się jasne, że konieczne są 
nowe formy organizacji walki z Rosją. W tej sprawie dochodziło też do 
ostrych podziałów wśród czeczeńskich liderów. Jednocześnie nie tylko 
w Czeczenii, ale na całym północnym Kaukazie umacniał swe pozycje 
radykalny islam (salafizm, inaczej wahhabizm), zyskujący szczególną 
popularność wśród młodzieży, która gotowa była w jego imię uciekać 
się do zbrojnej przemocy. Powstawały kolejne uzbrojone oddziały inspi-
rowane wahhabizmem (tzw. nowe dżamaaty), atakujące przedstawicieli 
władz i tradycyjnego sufickiego islamu. Następował więc proces, w któ-
rym walka pojedynczego narodu czeczeńskiego o własną niepodległość 
ewoluowała w motywowaną religijnie walkę przedstawicieli wielu naro-
dowości północnokaukaskich z Rosją i lokalnymi lojalnymi wobec Mos-
kwy władzami. 

W kolejnych latach po przegranej wojnie coraz bardziej pogłębiał 
się rozłam w łonie kierownictwa czeczeńskiego ruchu separatystyczne-
go, w którym już w latach 90. XX wieku wyodrębniły się dwa skrzydła. 
Pierwsze złożone było z liderów ciągle w swoim programie skupiających 
się na idei niepodległości i niezależności Czeczenii od Federacji Rosyj-
skiej. Ich działania motywowane były aspiracjami narodowymi. Człon-
kowie tego stronnictwa byli ideologicznie zakotwiczeni w latach 90. XX 
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wieku. Jego liderzy w większości byli weteranami walk o niepodległość 
Czeczenii oraz członkami czeczeńskich władz w latach 1991–1999320.

Drugie skrzydło również częściowo stanowili weterani dwóch wojen 
czeczeńskich, jednak jego znakiem rozpoznawczym była ideologia ra-
dykalnego islamu. O motywach, jakie powodowały niektórymi czeczeń-
skimi liderami w wyborze nowej ideologii, była mowa w rozdziale 2.2. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że ogromną rolę w tej kwestii odegrał 
fakt, iż salafizm zapuścił mocne korzenie w sąsiednim Dagestanie. To Da-
gestan jest centrum salafizmu na Kaukazie Płn. a Czeczenia stała się tylko 
areną walki radykalnych bojowników islamskich. Badacze podkreślają, że 
to właśnie pod dagestańskimi wpływami niektórzy czeczeńscy przywód-
cy, tacy jak Szamil Basajew czy Salman Radujew, porzucali węższe naro-
dowe aspiracje na rzecz ponadnarodowego religijnego fundamentalizmu 
(i oczywiście konkretnych korzyści wynikających z tego wyboru)321.

Szamil Basajew (1965–2006) to po-
stać, która wywarła ogromny wpływ na 
ewolucję czeczeńskiego ruchu narodo-
wowyzwoleńczego – na jego formy orga-
nizacyjne oraz metody walki. Po pierw-
sze Basajew opowiadał się za szerokim 
umiędzynarodowieniem sprawy cze-
czeńskiej. Starając się rozszerzyć wojnę 
o wolność narodów Kaukazu, już w 1992 
roku z  całym czeczeńskim batalionem 
wziął udział w wojnie gruzińsko-abcha-
skiej (po stronie abchaskiej). Walczył 
tam pod sztandarem Konferederacji Na-
rodów Kaukazu  – pierwszej od czasów 
wojny domowej w Rosji instytucji, która 
odwoływała się do idei budowy wspól-

nego kaukaskiego państwa. W XXI wieku idea ta będzie mieć swoje 
islamistyczne mutacje w postaci prób budowy islamistycznych tworów 
quasi-państwowych, takich jak Kaukaski Front i Emirat Kaukaski.

320 T. Šmíd, Emirát Kavkaz – základní analýza islamistické vzbouřenecké struktury na se-
verním Kavkaze, „Obrana a strategie”, 13(2)/ 2013, s. 54.

321 Ibidem, s. 54.

Zdjęcie 1. Szamil Basajew 
(źródło: Wikipedia)
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Okres czeczeński (do 2007 r.) 153

Po drugie, dla osiągnięcia wymiernej pomocy finansowej i militarnej, 
Basajew nie wahał się pójść na współpracę z międzynarodowym ruchem 
radykalnego islamu. Od 1998 roku współdziałał z urodzonym w Ara-
bii Saudyjskiej Jordańczykiem emirem Chattabem, który wraz z ochot-
nikami z całego Bliskiego Wschodu przybył, by walczyć na Kaukazie. 
W 1999 roku przeprowadzili razem dwa ataki na Dagestan. Sam Basajew 
nie stronił od islamistycznych haseł. W październiku 2000 roku zapo-
wiadał, że jest gotów wysłać 150 swoich bojowników na Bliski Wschód. 
Przekonywał wówczas, że „do świętej wojny o wyzwolenie Jerozolimy” 
jest gotowych się przyłączyć 1500 kolejnych bojowników322.

Po trzecie to ten legendarny dowódca jako pierwszy zastosował me-
tody terrorystyczne do osiągnięcia celów politycznych (już w listopadzie 
1991 roku uprowadził samolot pasażerski; por. rozdzial 4.2). Był organi-
zatorem i dowódcą czeczeńskich odddziałów specjalnych. W 1995 roku 
osobiście dowodził głośnym atakiem z wzięciem zakładników w Bu-
dionnowsku. W 1999 roku emisariusze Basajewa i Chattaba dotarli do 
bazy przywódcy Al-Kaidy Osamy bin Ladena w prowincji Kandahar, 
a ten udzielił im znaczącej pomocy finansowej323. 

Element radykalnego islamu obecny był w konflikcie czeczeńskim 
od samego początku i z czasem rósł w siłę zarówno wskutek inspiracji 
zewnętrznych, jak i na fali oddolnych procesów religijno-społecznych. 
W regionie zaczęły też funkcjonować obozy radykalnych islamistów. 
Wiosną 1995 roku na terytorium Czeczenii ulokował się oddział islam-
skich najemników pod kierownictwem Chattaba o nazwie Dżamaat 
Islami. W 1996 roku stworzone zostało drugie szkoleniowe centrum 
dywersyjno-terrorystyczne  – Kaukaski Instytut Islamskiego Wezwania 
(Kaukaski Instytut Dawah) w rejonie miejscowości Serżeń-Jurt w Cze-
czenii. Jego powstanie wsparła czeczeńska diaspora z Jordanii i jak twier-
dzą Rosjanie, była to ekspozytura Braci Muzułmanów, a bieżącą działal-
ność miała finansować Arabia Saudyjska przez podstawione organizacje. 
Był to wyspecjalizowany obóz, w którym szkolono dywersantów i terro-
rystów. W 1999 roku powołano w Czeczenii Islamski Instytut Kaukazu. 
Według rosyjskich przekazów pracowało w nim ponad 40 nauczycieli 

322 Басаев Шамиль Салманович, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/32520/ 
(dostęp: 1.04.2017).

323 Szerzej zob. rozdz. 3.4.
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religijnych z Afganistanu i Arabii Saudyjskiej, a ich podstawowym za-
daniem było przekonanie jak największej liczby młodzieży do ideologii 
islamistycznej324. 

Okres względnego pokoju pomiędzy dwoma wojnami czeczeński-
mi (lata 1996–1999) upłynął pod znakiem pogłębiającego się podziału 
w obozie czeczeńskim. Rosnącą w siłę grupę stanowili wyznawcy rady-
kalnego islamu i zwolennicy świętej wojny przeciw Rosji. Władze Cze-
czeńskiej Republiki Iczkeria opowiadały się jednak ciągle za bardziej 
umiarkowaną i  świecką polityką. W tym czasie doszło do zrośnięcia 
się islamistycznych struktur Czeczenii i Dagestanu (w 1998 r. powoła-
no Kongres Narodów Iczkerii i Dagestanu pod przywództwem Basaje-
wa). Celem islamistów było stworzenie wspólnych instytucji politycz-
nych, aby następnie powołać do życia teokratyczne państwo na wzór 
XIX-wiecznego imamatu Szamila. 

Pod wpływem islamistycznej opozycji prezydent Asłan Maschadow 
wprowadził w  republice szariat. W tym czasie pod wpływem funda-
mentalistów zaczynały się już kształtować paralelne oficjalnym organy 
władzy: w 1998 roku w Groznym powstał Zjednoczony Komitet Narodu 
Czeczeńskiego, powołano także do życia Medżlis (radę) i Machkamat 
(szariacki sąd). Lider islamistycznego skrzydła w ruchu czeczeńskim 
Szamil Basajew oficjalnie objął dowództwo nad tzw. Siłami Zbrojnymi 
Islamskiej Szury. W terenie wyrastały swego rodzaju platformy radykali-
zmu religijnego – terytorialne enklawy wahhabizmu, które miały stano-
wić podstawę do jego dalszej ekspansji – i rzeczywiście na ich bazie wy-
kształciły się znane z późniejszych lat fundamentalistyczne dżamaaty325.

W momencie zbrojnego rajdu w 1999 roku na terytorium Dagestanu, 
co stało się jednym z pretekstów do rozpoczęcia przez Władimira Pu-
tina drugiej wojny czeczeńskiej, wahhabici mieli już dobrze rozwiniętą 
strukturę własnych oddziałów zbrojnych oraz gotowy plan przewrotu 
w Czeczeńskiej Republice Iczkerii. Kierownictwo nad operacją w Da-
gestanie sprawowało Połączone Dowództwo Dagestańskich Mudżahe-
dinów z Basajewem na czele. Trzon sił wahhabitów zorganizowany był 
w trzy grupy: Islamską Armię Kaukazu (dowódca: Bagautdin Kebedow, 
znany ideolog fundamentalizmu salafickiego), Dagestańską Powstańczą 

324 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 69–70.
325 Ibidem, s. 71–72.
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Armię Imama (dowódca: Mahomed Tagajew) oraz Siły Pokojowe Medż-
lisu Narodów Iczkerii i Dagestanu (dowódca: al-Chattab). Zbrojny atak 
na Dagestan był zwieńczeniem kilkuletniej pracy organizacyjnej wahha-
bitów oraz próbą rozpętania konfliktu religijnego na całym Kaukazie 
Północno-Wschodnim326.

Po zakończeniu drugiej wojny czeczeńskiej ostatnie oddziały bojow-
ników przeszły do wojny partyzanckiej. Następowało stopniowe rozsze-
rzenie działań bojowych na sąsiednie republiki autonomiczne. Mimo iż 
jeszcze latem 2003 roku umiarkowany prezydent Czeczeńskiej Republiki 
Iczkeria Asłan Maschadow wzywał bojowników do nieprzeprowadza-
nia ataków poza granicami Czeczenii, to tego trendu nie można było 
zatrzymać. Sam Maschadow w swoim ostatnim wystąpieniu publicznym 
4 marca 2005 roku ogłosił zmianę strategii, mówiąc, że „został zmuszony 
do rozszerzenia frontu”. „Zgodnie z moimi rozkazami nowe sektory zo-
stały utworzone w Inguszetii, Kabardyno-Bałkarii, Dagestanie itd. Emi-
rowie tych frontów zostali wyznaczeni i wszyscy z nich podlegają woj-
skowemu dowództwu czeczeńskiego powstania” – mówił Maschadow327. 

Równolegle do tych procesów swoją odpowiedź na przegraną w dru-
giej wojnie czeczeńskiej wypracował Szamil Basajew, który rozpoczął 
metodyczną działalność terrorystyczną. Założył on takie grupy, jak Ba-
talion Wywiadowczo-Sabotażowy Męczenników Czeczeńskich „Riyad-
-us Saliheen” (Ogrody Sprawiedliwych) oraz Międzynarodową Brygadę 
Islamską, które razem z Islamskim Pułkiem Zadań Specjalnych (założo-
nym jeszcze w 1996 r. przez Zelimchana Jandarbijewa) zademonstrowały 
swoje możliwości i dały o sobie znać światu, wspólnie atakując w 2002 
roku dom kultury na moskiewskiej Dubrowce (por. rozdzial 4.2). 

Batalion „Riyad-us Saliheen” (zwany również Batalionem Szahidów) 
nie wchodził w skład sił zbrojnych Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, był 
natomiast podporządkowany samemu Basajewowi, który po zwolnieniu 
go ze wszystkich funkcji sprawowanych w państwie zaczął działać – jak 
stwierdził sam Maschadow – zupełnie samodzielnie. „Riyad-us Saliheen” 
składał się z osób specjalnie szkolonych do przeprowadzania zamachów 

326 Ibidem, s. 73.
327 E. Souleimanov, The Caucasus Emirate: Genealogy of an Islamist Insurgency, “Middle 

East Policy”, 2011, http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/cauca-
sus-emirate-genealogy-islamist-insurgency (dostęp: 1.04.2017).
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terrorystycznych, głównie samobójczych. Według danych rosyjskich 
służb tylko do 2004 roku szkolenie wojskowe przeszło w nim od 90 do 
150 młodych kobiet i mężczyzn. Batalion brał na sobie przez następne 
lata odpowiedzialność za wszystkie największe samobójcze zamachy 
bombowe na terenie Rosji328. 

Po rosyjskim zamachu na Maschadowa nowe kierownictwo nieuzna-
wanej Republiki Iczkeria podjęło w maju 2005 roku działania mające na 
celu objęcie jednym dowództwem rozrzuconych oddziałów oraz nada-
nia im bardziej jednolitego oblicza ideowego. Następca Maschadowa 
na stanowisku prezydenta Iczkerii Chalim Sadulajew ogłosił powstanie 
Kaukaskiego Frontu Sił Zbrojnych Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. 

Jak wskazują badacze, Kaukaski Front był bytem pośrednim między 
separatystyczną Iczkerią a Emiratem Kaukaskim. Zasadniczą zmianą, 
jaką wprowadziło jego powołanie, było:

 — oficjalne przyjęcie na sztandary ideologii islamistycznej i  programu 
stworzenia państwa teokratycznego w miejsce dotychczasowych ha-
seł walki narodowowyzwoleńczej. Sadułajew w jednym z wywiadów 
wprost stwierdził, że plan Maschadowa, by zbudować świeckie, demo-
kratyczne państwo, zakończył się fiaskiem329. Teraz odnowa moralna 
narodu czeczeńskiego miała nastąpić przez odwołania do islamu oraz 
odcięcie się od „zepsutych” zachodnich wartości (a także od odwołu-
jących się do nich czeczeńskich polityków w kraju i na emigracji);

 — jednoznaczne zadekretowanie rozszerzenia walki na cały Kaukaz 
przeciwko „niewiernym” Rosjanom i skorumpowanym, „bezboż-
nym” władzom lokalnym. Kaukaski Front miał połączyć działania 
bojowych grup islamistycznych rozsianych po całym regionie. Ich 
walka miała zostać zorganizowana w  sektory: inguski, osetyjski, 
kabardyno-bałkarski, stawropolski, karaczajo-czerkieski, adygejski, 
krasnodarski i dagestański (samodzielny)330.
Kluczowym pojęciem dla zrozumienia organizacyjnej struktu-

ry północnokaukaskiego terroryzmu po zakończeniu drugiej wojny 

328 «Рийад ас-Салихийн», Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/156079/ (do-
stęp: 1.04.2017).

329 И. Добаев, Современный терроризм: региональное измерение, Ростов-на-Дону 
2009, s. 110.

330 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 87–88.
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czeczeńskiej jest dżamaat. W tradycyjnym ujęciu dżamaat jest to gmi-
na muzułmanów, zgromadzenie powstałe w celu wspólnego studiowania 
islamu i  świadczenia samopomocy, obejmujące zazwyczaj jedną miej-
scowość lub dzielnicę miasta i skupione wokół meczetu. Jak tłumaczy331 
rosyjski badacz islamu, tradycyjny dżamaat to społeczność wierzących 
muzułmanów, będących członkami tej samej wspólnoty zgrupowanej 
wokół jednego meczetu. Dżamaaty w przeszłości odgrywały istotną rolę 
dla przetrwania religijności na tych terenach. W czasach sowieckich 
istniało niewiele meczetów, a w niektórych republikach północnokau-
kaskich nie było ich wcale. Muzułmanie zbierali się więc we wspólnoty 
(właśnie dżamaaty) w różnych pomieszczeniach pod przewodnictwem 
najbardziej uczonego członka (imama), aby odprawiać swoje obrzędy. 
Społeczna rola tradycyjnych dżamaatów różniła się w poszczególnych 
regionach północnego Kaukazu. Na mniej zislamizowanym Kaukazie 
Północno-Zachodnim zachował się podział sfery religijnej i  świeckiej, 
wspólnota religijna nie pokrywa się też ze wspólnotą wiejską. Inaczej na 
Kaukazie Północno-Wschodnim, przede wszystkim w Dagestanie, gdzie 
wspólnota religijna często dokładnie się pokrywa ze wspólnotą wiejską. 
Mieszkańcy jednej wsi to jednocześnie członkowie jednej wspólnoty 
religijnej. Dlatego też tak łatwo w tych rejonach w czasach sowieckich 
przeprowadzono kolektywizację. Z jednego dżamaatu powstawał jeden 
kołchoz. Równie łatwo następowała transformacja po rozpadzie ZSRS – 
po likwidacji kołchozów dżamaaty pozostawały jednorodną wspólnotą 
religijną i wiejską równocześnie332.

Gdy wraz z nasileniem procesów reislamizacji regionu Kaukazu Płn. 
(przełom lat 80. i 90. XX wieku) zaczęli tu napływać wyznawcy radykalnego 
wahhabickiego nurtu islamu, powstawać zaczęły za ich sprawą nowe wspól-
noty religijne, również nazywane dżamaatami. Mimo, iż wahhabici często 
nie stanowili więcej niż 50% ich populacji, nazywano je „wahhabickimi”, 
gdyż to właśnie wyznawcy radykalnego nurtu islamu byli w nich najbardziej 
aktywni i dominowali333. Przykłady takich dżamaatów to wsie w kadarskim 
rejonie Dagestanu: Karamachi, Czabanmachi i Kadar. W maju 1998 roku 

331 И. Добаев, Что такое джамаат?, „Живой Ростов”, 2005, http://werawolw.ru/?p=2373 
(dostęp: 1.04.2017).

332 Ibidem.
333 Ibidem.
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tamtejsi wahhabici przepędzili miejscową administrację, zamknęli poste-
runek milicji i zorganizowali uzbrojone punkty kontrolne przy wjazdach 
do swoich miejscowości334. Zorganizowali też złożony z mieszkańców sza-
riacki sąd, który wprowadził szeroką praktykę stosowania kar cielesnych za 
różnego rodzaju występki (typowy wyrok – 40 pałek)335. 

Ta wahhabicka enklawa w Dagestanie została zlikwidowana przez 
rosyjskie siły bezpieczeństwa latem 1999 roku336, jednak wyznawcy ra-
dykalnego islamu w wielu innych rejonach Kaukazu Płn. zaczęli przej-
mować meczety oraz – dzięki zagranicznej pomocy – budować własne 
świątynie337. Oprócz wspólnot terytorialnych pojawiło się też uzbrojone, 
ultraradykalne i wprost ekstremistyczne a nawet terrorystyczne skrzyd-
ło islamu, również zorganizowane w jednostki zwane dżamaatami. Tego 
rodzaju „nowe” fundamentalistyczne dżamaaty nie pokrywają się już 
z tradycyjną strukturą terytorialną, są bardziej rozrzucone i eksteryto-
rialne (chociaż operują na zasadniczo stałym terytorium). Jeden dża-
maat może łączyć większą liczbę niedużych grup w jedną lub więcej sieci. 
Działają one na zasadzie lojalności wobec ideologii i praktyki ruchu isla-
mistycznego i separatystycznego. W zasadzie nie stanowią one żadnego 
wspólnego podmiotu, ich struktura zbudowana jest z autonomicznych 
ogniw, często nieznających w ogóle członków innych komórek. Tego ro-
dzaju sieć trudno przerwać, ponieważ zlokalizowanie jednej części nie 
prowadzi do odkrycia innych. Taka organizacja komplikuje koordynację 
działań, lecz pozwala na przetrwanie338. Ponieważ wskutek naturalnego 
ubytku bojowników starszego pokolenia dżamaaty skupiają coraz młod-
szych ludzi, często się je nazywa „dżamaatami młodzieżowymi”.

Najwięcej tego typu dżamaatów jest w Dagestanie, Czeczenii i Ingu-
szetii – w tych republikach ich liczba przez lata wzrastała. Najbardziej 
znane to:

334 О. Лукин, Дагестанский излом. Предпосылки второй чеченской войны (1998–
1999 годы), „Вестник «Мосток»”, 3/2008, http://www.vestnikmostok.ru/index.
php?categoryid=17&id_item=154&action=view (dostęp: 1.04.2017).

335 С. Ковалев, О. Орлов, А. Черкасов, Карамахи: и пошел брат на брата, Прaвозa-
щтный Центр «Мемopиaл» http://www.memo.ru/hr/hotpoints/N-Caucas/karama-
hi/karamahi.htm (dostęp: 1.04.2017).

336 Zob. Kaukaz na prochu, „Gazeta Wyborcza”, 2.09.1999.
337 И. Добаев, Что такое джамаат?…, op. cit.
338 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 78.
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 – Dagestan: Dżamaat Szariat lub Dżennet („Raj”),
 – Kabardyno-Bałkaria: Dżamaat Jarmuk, Kabardyno-Bałkarski 

Dżamaat,
 – Inguszetia: Dżamaat Kalifat, Dżamaat Taliban,
 – Karaczajo-Czerkiesja: Dżamaat Karaczajo-Czerkiesji,
 – Północna Osetia: Dżamaat Kataib-a’-Choul.

Dagestański Dżamaat o nazwie Szariat lub Dżennet („Raj”) to pod-
ziemne ugrupowanie stworzone na terytorium Dagestanu na początku 
lat 2000. Ponosi ono odpowiedzialność za liczne ataki na funkcjonariuszy 
miejscowych władz, specsłużb, wojskowych i sufickich (prorosyjskich) 
duchownych339. W jego skład wchodzi wiele mniejszych, autonomicz-
nych dżamaatów, z których największy to Derbencki Dżamaat (inaczej: 
Leśni Bracia, Zgrupowanie Południowe) – wahhabicka grupa działają-
ca na południu Republiki Dagestan, podejmująca także próby rozprze-
strzeniania radykalizmu islamskiego na północny Azerbejdżan340.

W Kabardyno-Bałkarii funkcjonuje Dżamaat Jarmuk. Badacze pod-
kreślają, iż jest to ugrupowanie jednolite narodowościowo – większość 
jego bojowników to Bałkarzy. Według rosyjskich służb specjalnych 
szkolenie członków Jarmuka miało miejsce w 2002 roku w  wąwozie 
Pankisi w Gruzji. Jego pierwsi liderzy zostali zlikwidowani w styczniu 
2005 roku w Nalczyku. Jarmuk prawdopodobnie nie brał udziału w ata-
ku na to miasto w październiku 2005 roku341. Grupa ta ponosi odpo-
wiedzialność za liczne ataki na przedstawicieli lokalnych władz i  siły 
bezpieczeństwa. 

Kolejne zbrojne ugrupowanie wahhabickie na Kaukazie Północno-
-Zachodnim to Dżamaat Kabardyno-Bałkarii (inna nazwa: Dowództwo 
Mudżahedinów Połączonego Wilajatu Kabardy, Bałkarii i Karaczaju) – 
organizacja założona jeszcze w 1998 roku przez miejscową ludność wy-
znającą „czysty islam”. Jak wskazują badacze, charakteryzuje go skrupu-
latnie przestrzegana hierarchiczna struktura (od emira po szeregowych 

339 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 83–84; sze-
rzej zob. Джамаат «Шариат» (иногда называемая «Дженнет» – Рай), http://stu-
dies.agentura.ru/to/russia/jennet/ (dostęp: 1.04.2017).

340 Н.Е. Романченко, Институционализация современных..., op. cit., s. 84–85.
341 Джамаат «Ярмук», http://studies.agentura.ru/to/russia/yarmuk/ (dostęp: 1.04.2017).
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bojowników). W całej republice ma posiadać nawet 10 tys. członków 
i osób wspierających342.

Karaczajewski Dżamaat powstał jeszcze w 1995 roku. Jego lider 
Ramzan Borłakow miał nawiązać kontakt z Chattabem przed wybu-
chem drugiej wojny czeczeńskiej i wysyłać swoich ludzi do jego obozów. 
Karaczajowie mieli też podobno zaawansowane plany przeprowadzenia 
przewrotu we władzach własnej republiki. Co ciekawe, to właśnie temu 
dżamaatowi Federalna Służba Bezpieczeństwa przypisała sprawstwo 
zamachów na bloki mieszkalne w Moskwie i Wołgodońsku (1999). Po 
stratach, jakie organizacja poniosła w wyniku serii aresztowań, dżamaat 
ponownie dał o sobie znać w 2006 roku, kiedy nastąpiła seria zabójstw 
sufickich duchownych i milicjantów. Najprawdopodobniej jego szeregi 
zasiliły nowe grupy młodzieży343.

Kataib-al-Choul (Batalion Siły lub po prostu Osetyjski Dżamaat) 
to organizacja działająca w Osetii Płn., gdzie począwszy od 2006 roku 
przeprowadziła szereg ataków na miejscowe i federalne siły bezpieczeń-
stwa344. W jej skład wchodzą w zdecydowanej większości Ingusze i inne 
narodowości muzułmańskie, a liczba Osetyjczyków jest znikoma. Bez-
pośrednio z terytorium Inguszetii związany jest natomiast Dżamaat Ka-
lifat. Inne organizacje to Szełkowski Dżamaat działający na pograniczu 
Czeczenii i Kraju Stawropolskiego oraz Nogajski Dżamaat (wcześniej: 
Batalion Nogajski) operujący w kraju stawropolskim. 

Ogłoszenie w 2007 roku powstania Emiratu Kaukaskiego było zwień-
czeniem szerszych procesów przebiegających na północnym Kaukazie od 
schyłku XX wieku. Po pierwsze, potencjał utracił czeczeński ruch separa-
tystyczny, co wynikało zarówno z polityki Rosji, jak i jego własnej słabo-
ści przejawiającej się choćby w wewnętrznych podziałach. Równocześnie 

342 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 85; szerzej 
o działaniach tego dżamaatu pisze serwis Agentura.ru, http://studies.agentura.ru/to/
russia/kbj/ (dostęp: 1.04.2017). Dokładną analizę sytuacji w Kabardyno-Bałkarii za-
wiera natomiast ksiażka А. Жуков, Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. 
Предпосылки вооружённого выступления в Нальчике 13–14 октября 2005 года, 
Правозащитный Центр «Мемориал», 2008.

343 Карачаево-Черкесcкий джамаат, http://studies.agentura.ru/to/russia/kchr/ (dostęp: 
1.04.2017).

344 Джамаат «Катаиб-аль-Хоул», http://studies.agentura.ru/to/russia/kataib/ (dostęp: 
1.04.2017).
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z osłabieniem ruchu narodowowyzwoleńczego w Czeczenii następował 
wzrost znaczenia radykalnego islamu na całym Kaukazie Płn., czego 
przejawem było przede wszystkim powstawanie kolejnych wahhabi-
ckich dżamaatów i uzbrojonych oddziałów w  praktycznie wszystkich 
republikach północnokaukaskich. Kontynuowanie wojny z Rosją mu-
siało się więc wiązać z ideologiczną i organizacyjną ewolucją oddziałów 
gotowych do dalszej walki. Badacze wskazują, że mniej więcej od roku 
2004 ataki na cele rządowe zaczynają być przeprowadzane z pobudek re-
ligijnych, a nie motywacji nacjonalistycznych345. Jak wspomniano wyżej, 
wczesną wiosną 2005 roku czeczeński lider Asłan Maschadow ogłosił 
przeniesienie walki do sąsiednich republik. Kilka miesięcy później jego 
następca nadał tej decyzji organizacyjne ramy, powołując tzw. Kaukaski 
Front, który skupił w większości islamistyczne północnokaukaskie od-
działy (dżamaaty) w sektory i przydzielił im – przynajmniej teoretycz-
nie – jedno dowództwo. Powołanie do życia w 2007 roku – w miejsce 
Czeczeńskiej Republiki Iczkeria oraz Kaukaskiego Frontu Islamistyczne-
go – Emiratu Kaukaskiego było naturalnym zwieńczeniem tego procesu.

3.2. Emirat Kaukaski (2007–2015)

7 października 2007 roku jeden z liderów północnokaukaskich bojow-
ników Doku Umarow ogłosił powołanie do życia Emiratu Kaukaskie-
go  – islamistycznego quasi-państwa, które stanowi do dziś podstawo-
wą strukturę organizacyjną północnokaukaskich terrorystów. Umarow 
w szeroko rozpowszechnionym nagraniu wideo poinformował o swojej 
rezygnacji ze stanowiska prezydenta Czeczeńskiej Republiki Iczkeria 
oraz sam wyznaczył się na naczelnego dowódcę – „emira mudżahedi-
nów Kaukazu”, „przywódcę dżihadu”, a także „jedyną legalną władzę 
na wszystkich terytoriach, gdzie są mudżahedini”  – w perspektywie 
aż do Tatarstanu i Buriacji346. Zdaniem twórcy Emiratu Kaukaskiego, 

345 T. Šmíd, Emirát Kavkaz…, op. cit., s. 57. Jest to oczywiście data umowna, gdyż islami-
styczny nurt był obecny w ruchu czeczeńskim od samego początku.

346 О. Боброва, Имарат Кавказ. Государство, которого нет, „Новая Газета”, 22/3 
marca 2010, https://www.novayagazeta.ru/articles/2010/03/17/4256-imarat-kavkaz-
-gosudarstvo-kotorogo-net (dostęp: 1.04.2017).
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„podstawą do ustanowienia państwa islamskiego był bezwarunkowy 
obowiązek muzułmanów przed Allachem, aby na kontrolowanych przez 
siebie terytoriach wprowadzić prawa Allacha  – szariat”. Jednocześnie 
Doku Umarow uznał za nielegalne wszystkie „etniczne, terytorialno-
-kolonialne strefy pod nazwami «północnokaukaskich republik» i tym 
podobnych” oraz ogłosił całkowite panowanie szariatu na wszystkich te-
rytoriach Kaukazu Płn. ogarniętych działaniami wojennymi347. 

Emirat Kaukaski stał się alternatywnym wobec oficjalnych i legalnych 
struktur władzy quasi-państwem oraz podstawową strukturą organiza-
cyjną, pod której sztandarem zamachów dokonują północnokaukascy 
terroryści. 

3.2.1. Struktura organizacyjna

Emirat Kaukaski był w założeniu bytem państwowym, alternatywnym 
wobec oficjalnych (w słowniku islamistów: „diabelskich”) struktur Fede-
racji Rosyjskiej. Przynajmniej teoretycznie zorganizowany więc został 
na wzór państwa wraz z jego instytucjami i agendami. Pamiętać jednak 
należy, że była to w przeważającej mierze fasada imitująca rzeczywiste 
formy państwowe, która ma nadawać powagę temu bardziej wirtualne-
mu niż rzeczywistemu tworowi. Faktyczna działalność północnokau-
kaskich terrorystów jest o wiele mniej zhierarchizowana i bardziej 
autonomiczna na niższych poziomach organizacyjnych, niż mogłoby 
się wydawać tylko na podstawie oficjalnej organizacji Emiratu Kauka-
skiego. Podziały, struktury i prawa wprowadzane przez kierownictwo 
Emiratu są też ignorowane przez zdecydowaną większość ludności 
Kaukazu Płn.

Pomimo swojego „wirtualnego” charakteru, niepozwalającego po-
równywać go do rzeczywistych państw, Emirat Kaukaski odgrywał 
z kilku powodów bardzo istotną rolę. Po pierwsze miał znaczenie sym-
boliczne. W ciągu kilku lat stał się centrum jednoczącym większość 
różnorodnych ugrupowań terrorystycznych i  ekstremistycznych, któ-
re mimo utrudnionych kontaktów i koordynacji działań mogą dzięki 
niemu występować pod wspólnym sztandarem. Po drugie jest „tubą” 

347 Имарат Кавказ (Кавказский эмират), Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/158730/ (dostęp: 1.04.2017).
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polityczno-ideologiczną północnokaukaskiego terroryzmu. Jego lide-
rzy wyznaczają ogólny program działania i taktykę walki oraz starannie 
podtrzymują islamistyczny charakter działalności organizacji i zabiega-
ją o zachowanie jednego ze swoich najważniejszych atutów – wspólnej 
ideologii348. 

Emirat Kaukaski został powołany jako sukcesor Czeczeńskiej Repub-
liki Iczkeria, a więc bytu o wiele bardziej w swym kształcie zbliżonego 
do realnego państwa, jednak jego założyciel Doku Umarow fundamen-
talnie zreorganizował poprzednią strukturę, tworząc nowe instytucje 
o jednoznacznie islamskiej konotacji. Sam nie tylko mianował się głów-
nym emirem (likwidując tym samym wcześniej zajmowany przez siebie 
urząd prezydenta CzRI), ale zmienił nawet nazwisko ze zrusyfikowanego 
„Umarow” na „Abu Usman”. Jego pierwszym zastępcą (naibem) został 
Supjan Abdullajew. Na szczycie władzy emiratu znaleźli się jeszcze: brat 
Doku Umarowa Isa Umarow (jako osobisty doradca) oraz Anwar Laba-
zanow – „rzecznik prasowy”, odpowiedzialny za propagandę i politykę 
informacyjną w Internecie349. 

Wiosną 2009 roku Doku Umarow powołał dodatkowy organ cen-
tralny o nazwie Medżlis Szura. W jego skład weszli dowódcy jedno-
stek terytorialnych (wilajatów) i  dowódcy najważniejszych oddziałów 
(dżamaatów). Jest to organ doradczy, stworzony na kształt wyższej izby 
parlamentu, do którego kompetencji należy też wybór głównego emira 
w przypadku śmierci poprzednio urzędującego350. 

Najwyższym organem sądowym był Najwyższy Sąd Szariacki. Jego 
przewodniczący to kadi, którą to funkcję do śmierci w 2010 roku pełnił 
jeden z bardziej znanych ideologów radykalnego islamu w Rosji Anzor 
Astemirow. Jego następcą Umarow mianował w lipcu 2010 roku Seifulla-
ha Gubdeńskiego (Mahomeda Wagabowa), który z kolei zginął w walce 

348 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 90.
349 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Mujahedin: Global Jihadism in Russia’s North 

Caucasus and Beyond, McFarland, 2014, Kindle Edition, location 1997 of 9770. 
O  „rzeczniku” Anwarze Labazanowie głośno stało się w zasadzie tylko raz, kiedy 
o jego działalności przy okazji wypuszczenia listu gończego poinformowały rosyj-
skie organy śledcze, zob. В Чечне возбуждено уголовное дело против пресс-секре-
таря Докку Умарова, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/169718/ 
(dostęp: 1.04.2017).

350 Н.Е. Романченко, Институционализация современных…, op. cit., s. 92.
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z siłami federalnymi już w sierpniu tego samego roku. Kolejnym kadim 
został Ali Abu Muhammad351.

Według doniesień serwisów informacyjnych związanych z Emiratem 
Kaukaskim, w tym quasi-państwie działała też służba bezpieczeństwa – 
Muchabarat. Jej najbardziej liczącym się dowódcą był Tarchan Gazijew 
(do 2010 r.). Muchabarat zajmować się miał „śledzeniem antypaństwo-
wej działalności” wrogów Emiratu oraz przeprowadzać „działania spe-
cjalne” w celu ich neutralizacji352. 

Emirat posiadał także oficjalne przedstawicielstwo za granicą (we-
kalat), któremu przewodził upełnomocniony przedstawiciel mudżahedi-
nów i dowództwa Kaukazu – wakil. W 2009 roku funkcję tę sprawował 
Szamsuddin Batukajew. Na początku 2010 roku opublikowano podpisa-
ny przez Doku Umarowa dekret o rozwiązaniu wekalatu Emiratu Kau-
kaskiego za granicą. 

Powołując i organizując ustrój Emiratu Kaukaskiego, Umarow dzia-
łał w myśl religijnego nauczania Anzora Astemirowa i innych ideologów 
islamu. Likwidacji i uchyleniu ulec musiały wszystkie instytucje i prawa 
oparte na zasadach świeckich, w tym konstytucja Czeczeńskiej Repub-
liki Iczkeria, rząd na emigracji i parlament na emigracji. Spotkało się to 
z gwałtownym sprzeciwem tych polityków czeczeńskich, którzy opowia-
dali się za kontynuowaniem walki narodowowyzwoleńczej Czeczenów 
bez odniesień do ideologii islamistycznej. Przebywający na uchodźctwie 
Achmed Zakajew – lider nacjonalistycznego skrzydła oraz były wicepre-
mier i minister spraw zagranicznych CzRI – stwierdził, że w powstaniu 
Emiratu Kaukaskiego decydującą rolę odegrały operacje rosyjskiej Fede-
ralnej Służby Bezpieczeństwa, która za pomocą dużych sum pieniędzy 
przekupiła część członków czeczeńskiego ruchu narodowego. Ci właśnie 
płatni agenci mieli namówić Doku Umarowa do proklamowania Emi-
ratu Kaukaskiego, co z kolei dało Moskwie mocny argument na rzecz 
zaostrzenia polityki wobec północnokaukaskich bojowników przed-
stawianych jako członkowie Al-Kaidy353. W odpowiedzi kadi Emiratu 

351 T. Šmíd, Emirát Kavkaz…, op. cit., s. 60.
352 Имарат Кавказ (Кавказский эмират), Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/

articles/158730/ (dostęp: 1.04.2017).
353 Zob. D. Shlapentokh, The Rise of the Chcechen Emirate?, “The Middle East Quarterly”, 

http://www.meforum.org/1931/the-rise-of-the-chechen-emirate (dostęp: 1.04.2017).
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Kaukaskiego Anzor Astemirow wydał w 2009 roku wyrok skazujący Za-
kajewa na śmierć354.

Dowództwo Emiratu Kaukaskiego nie stanowiło monolitu i również 
w jego łonie dochodziło do konfliktów personalnych. Wiadomo o rywali-
zacji pomiędzy Doku Umarowem a Asłambekiem Wadałowem355. Mimo 
iż Umarow początkowo uczynił Wadałowa swoim pierwszym naibem 
(zastępcą) i wyznaczył go na sukcesora w przypadku własnej śmierci, ten 
drugi w 2010 roku zrezygnował z powierzonej mu funkcji i wypowiedział 
posłuszeństwo pierwszemu emirowi Kaukazu. Do zażegnania kryzysu 
doszło dopiero rok później, gdy po posiedzeniu sądu szariackiego Wada-
łow odnowił przyrzeczenie wierności Umarowowi356. Konflikt ten zbiegł 
się z momentem załamania u samego Umarowa, który prawdopodobnie 
ciężko ranny w walkach Rosjanami oraz podtruty357 przez rosyjskie służ-
by specjalne ogłosił rezygnację z zajmowanej funkcji. Po kilku dniach z tej 
decyzji się wycofał, ale wywołał tym zamieszanie wśród liderów zbroj-
nego podziemia i pozostawił złe wrażenie na zewnątrz. Umarow zginął 
w nieznanych okolicznościach prawie cztery lata później – na przełomie 
2013 i 2014 roku. Jego następcą został pochodzący z Dagestanu Aliaschab 
Kebekow, posługujący się imieniem Ali Abu-Muhammad. 

Pod względem podziału terytorialnego Emirat Kaukaski przypomi-
nał państwo federalne. Początkowo terytorium, do którego pretendu-
je Emirat, podzielone było na sześć podmiotów – wilajatów358. W jego 
skład weszły: Dagestan, Nochczijczo (Czeczenia), Gałgajcze (Ingusze-
tia), Czerkiesja, Iriston (Płn. Osetia), Step Nogajski (Kraj Stawropol-
ski), a także zjednoczony Wilajat Kabardy, Bałkarii i Karaczaju. W maju 
2009 roku Doku Umarow rozwiązał Wilajat Iriston i włączył go w skład 

354 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Mujahedin…, op. cit., Kindle Edition, location 
1998 of 9770.

355 K. Pietrasik, Dążenia i aktywność fundamentalistów islamskich…, op. cit., s. 152.
356 В Чечне завершилось заседание Шариатского Суда. Фитна преодолена, http://

kavkazcenter.com/russ/content/2011/07/23/83748.shtml (dostęp: 1.04.2017).
357 Jak podają media, w wyniku tej niekonwencjonalnej formy zwalczania terroryzmu 

(zatruwanie żywności przesyłanej bojownikom) rosyjskim służbom udało się zlikwi-
dować 17 terrorystów: Чеченских боевиков травят ядами, http://www.rosbalt.ru/
main/2010/07/29/757801.html (dostęp: 1.04.2017).

358 Od tur. vilâye i arab. wilāyah. Termin ten oznacza jednostkę administracyjno-terytorialną 
w Turcji, krajach Afryki Północnej i Azji Centralnej. Spotykana jest także pisownia „wilajet”.
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Wilajatu Gałgajcze. Późniejszy podział terytorialny Emiratu Kaukaskie-
go przedstawia mapa 2. zamieszczona w aneksie do niniejszej pracy.

Na czele każdego wilajatu stał osobny emir dysponujący pełną wła-
dzą na swoim terytorium. Jest on wybierany spośród emirów jednostek 
niższego szczebla  – dżamaatów (dowódców rejonowych, pełniących 
obowiązki dowódców mobilnych oddziałów zbrojnych). Przy emirze 
wilajatu, jak i przy najwyższym emirze, działał Medżlis – organ dorad-
czy złożony z najbardziej szanowanych przedstawicieli społeczności. Na 
Medżlisie zazwyczaj spoczywał również obowiązek dysponowania środ-
kami ze wspólnego funduszu organizacji, do którego członkowie wpła-
cają składki i ofiary359. 

Sytuacja w poszczególnych wilajatach wg opracowania360 z 2013 roku 
przedstawiała się następująco:

Wilajat Nochczijczo – jego emir Doku Umarow do śmierci był rów-
nocześnie emirem całego Emiratu Kaukaskiego. W skład wilajatu wcho-
dziło terytorium współczesnej republiki Czeczenii. Dzieli się on na dwa 
podstawowe skrzydła: zachodnie (emir Asłan Bjutukajew) i wschod-
nie (emir Husejn Gakajew) oraz sektory. Spośród najważniejszych do-
wódców, działających w Wilajacie Nochcziczo wymieniało się Tarcha-
na Gazijewa, Marchana Saidowa, Asłaambeka Wadałowa i Achmeda 
Awdorchanowa. 

Wilajat Dagestan  – jego ostatnim znaczącym emirem aż do kryzysu 
z końca 2014 roku był Dargijczyk Rustam Aselderow (Muhammad Abu 
Usman), później na jego miejsce naczelny emir wyznaczył mało znane-
go Saida Arakańskiego. Wilajat Dagestan sformowany został na bazie 
Dżamaatu Szariat, który stworzył Awar Rasuł Makszaripow. Dowódcami 
dagestańskiego frontu byli w różnych okresach: Awar Murad Lachjałow 
(2003–2005), Lak Rappani Chaliłow (2005–2007), Cachur Iłgar Mołaczi-
jew (Abdul Mażid, 2007–2008), Lak Umar Szejchułajew (emir Muaz, 2008–
2009), Kumyk Umład Mahommedow (emir Al-Bara, 2009), Awar Ibrahim 
Gadżidadajew (2009–2010), Dargijczyk Mahomedali Wagabow (emir Sei-
fullach, 2010), Dargijczyk Israfil Walidżanow (emir Chasan, 2010–2011), 
Dargijczyk Ibrahimalil Daudow (emir Salech, 2011–2012), Dargijczyk 

359 Ibidem, s. 91.
360 А. Квахадзе, Имарат Кавказ – структура и тактика, Кавказ Online, http://

kavkasia.net/Russia/article/1357869979.php (dostęp: 1.04.2017).
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Rustam Asilderow (Muchammad Abu Usman, 2012–2014). Wilajat Dage-
stan dzielił się na sektory: północny, centralny, górski i południowy. 

Wilajat Gałgajcze  – obejmuje terytorium Inguszetii i Osetii Pół-
nocnej-Alanii. Do 11 maja 2009 roku działała na terytorium Północnej 
Osetii niezależna jednostka – Wilajat Iriston, jednak w wyniku rozka-
zu Doku Umarowa została ona połączona z Wilajatem Gałgajcze. Za 
poprzednika Wilajatu Gałgajcze uznać można stworzony w 2004 roku 
przez Iljasa Gorczchanowa inguski sektor kaukaskiego frontu. Po śmier-
ci Gorczhanowa w 2005 roku, dowództwo nad inguskim frontem przejął 
Ali Tazijew (emir Magas, wcześniej znany jako Achmed Jewłojew), który 
z kolei został schwytany w 2010 roku przez federalne siły bezpieczeń-
stwa, skazany i osadzony w więzieniu. Jego następcę, Isę Chaszulgowa 
spotkał ten sam los. Następnie wilajatem kierowali: Dżamaleil Mutalijew 
(emir Adam 2010–2012), Adam Cidzojew (od 2012 r.).

Połączony Wilajat Kabardy, Bałkarii i Karaczaju działał na terytorium 
Kabardyno-Bałkarii i Karaczajo-Czerkiesji. Za jego poprzednika uwa-
ża się skompletowany z bojowników przeszkolonych w wąwozie Pankisi 
Dżamaat karaczajewski (liderzy: Adam Semenow, Ramazan Borłakow, 
Aczimez Goczijajew i Rusłan Chubijew), a także Dżamaat Jarmuk (lide-
rzy: Muslim Atajew, Rustum Bekanow, Artur Mukorzew). Po ogłoszeniu 
powstania Emiratu Kaukaskiego dowództwo nad połączonym Wilaja-
tem Kabardy, Bałkarii i Karaczaju przejął Anzor Astemirow (Abdullach), 
który równocześnie pełnił funkcję głównego kadiego Emiratu Kauka-
skiego. Po jego śmierci w 2010 roku wilajatem dowodził Asker Dżapujew 
(Abdullach, 2010–2011). Kolejni dowódcy to: Alim Zankiszijew (Ubej-
dullach 2011–2012) i Timur Tatczajew (2012). 

Wilajat Stepu Nogajskiego to najbardziej efemeryczna jednostka, 
obejmująca część Kraju Stawropolskiego. Wilajat ten nie miał wyraźnie 
zorganizowanej struktury, a na jego terenie dochodziło tylko do niewiel-
kich i fragmentarycznych aktów dywersji przeprowadzanych przez słabe 
dżamaaty361. 

Podstawową jednostką organizacyjną w ramach Emiratu Kaukaskie-
go był znajdujący się na najniższym szczeblu dżamaat, pod którym to 
pojęciem należy rozumieć już nie tradycyjną gminę muzułmańską, sku-
pioną przy meczecie, ale oddział uzbrojonych bojowników islamskich. 

361 Ibidem.
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To na nich spoczywał główny ciężar organizacyjny oraz większość za-
dań bojowych. Dżamaaty są zasadniczo samowystarczalne pod każdym 
względem: zarówno jeśli chodzi o finanse, jak i zasoby kadrowe. Cieszą 
się bardzo wysokim stopniem niezależności. To, co łączy je z Emiratem 
Kaukaskim, to przede wszystkim wspólna ideologia. Jakkolwiek nie na-
leży nie doceniać współpracy między poszczególnymi oddziałami, szcze-
gólnie między tymi, które operują na geograficznie bliskich terytoriach 
(do takiej koordynacji dochodzi w przypadku większych ataków), to sta-
nowią one terytorialnie podzieloną sieć z bardzo elastyczną hierarchią 
i autonomią poszczególnych grup362. Chociaż nie wszyscy północnokau-
kascy bojownicy są na stałe związani z jakimiś dżamaatami, to właśnie 
one biorą na siebie główny ciężar walki z siłami federalnymi. Przywódcy 
odziałów robią wiele, by uniknąć wrażenia, iż są to organizacje monoet-
niczne, na co wskazywałoby ich względne przywiązanie do konkretnego 
terytorium i  rekrutacja członków z jednej społeczności lokalnej. Jesz-
cze w 2003 roku Dżamaat Jarmuk wydał specjalne oświadczenie w tej 
sprawie – przeczące doniesieniom o jednoetnicznym charakterze orga-
nizacji. Badacze wskazują, że zdarzają się też etniczni Rosjanie, którzy 
przeszli na islam oraz brali udział w akcjach bojowych363. 

Organizacyjna struktura dżamaatów oparta jest na zasadach zbli-
żonych do rozwiązań znanych z Bliskiego Wschodu: silne dowództwo, 
zwartość szeregów, szeroka wewnętrzna dobroczynność i samopomoc. 
Eksperci oceniają, że w skład dżamaatów wchodzi zwykle kilka hierar-
chicznie zorganizowanych grup członków: starsi dowódcy, dowódcy 
średniego szczebla, młodsi dowódcy, a także szeregowi bojownicy.

Starsze dowództwo dżamaatu obejmuje: głównego emira (dowódcę), 
który odpowiada za ogólne kierowanie dżamaatem, wybór generalnej 
strategii działań wywiadowczo-dywersyjnych w przydzielonej strefie od-
powiedzialności, a także utrzymanie łączności z innymi liderami ruchu. 
Do zadań emira należy też bezpośrednie opracowanie taktyki akcji dy-
wersyjnych, które powinny być podejmowane w zgodzie z założeniami 
określonymi przez głównego emira. Do jego obowiązków należy również 

362 E. Souleimanov, The Caucasus Emirate…, op. cit.
363 A. McGregor, Islam, Jamaats and Implications for the North Caucasus, “Terrorism Monitor”, 

http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=789&tx_
ttnews%5BbackPid%5D=181&no_cache=1#.VNyJkvmG_1d (dostęp: 1.04.2017).
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rozwiązywanie bieżących problemów w funkcjonowaniu dżamaatu. Do 
wyższego dowództwa zalicza się także duchowego opiekuna (nastawni-
ka), który jest głównym ideologiem i odpowiada za moralno-psycholo-
giczną kondycję szeregowych członków, a także organizuje propagandę 
ekstremistycznych idei w strefie terytorialnej działalności dżamaatu.

Średni szczebel dowódczy obejmuje emirów zastępców dowódcy. Te 
osoby obejmują bezpośrednie dowodzenie nad grupami bojowymi. Spo-
śród emirów zastępców wybierany jest pierwszy zastępca, który w przy-
padku nieprzewidzianych okoliczności, związanych ze śmiercią, aresz-
tem lub niezdolnością do walki emira dowódcy, bierze na siebie funkcje 
kierownicze.

Młodszy szczebel dowódczy to z kolei dowódcy pojedynczych grup 
bojowych. Są podporządkowani bezpośrednio emirom zastępcom i wy-
dają rozkazy szeregowym członkom.

Szeregowi członkowie dżamaatu to żołnierze grup bojowych, którzy 
bezpośrednio realizują działalność wywiadowczo-dywersyjną. Średnia 
liczebność takiej grupy wynosi pięciu ludzi. Szeregowi członkowie dża-
maatu podlegają surowej dyscyplinie: za niewykonanie rozkazu, okaza-
nie tchórzostwa lub podejrzenie o związki z siłami federalnymi mogą 
być skazani na śmierć bez sądu. W strukturze dżamaatu obowiązują su-
rowe zasady konspiracji. Szeregowi bojownicy znają tylko skład swojej 
„piątki”. W prowadzonych naradach uczestniczą wyłącznie dowódcy364.

Północnokaukaskie dżamaaty działają w ścisłym związku z lokalny-
mi społecznościami i właśnie to stanowi o ich sile. Zdaniem badaczy, 
należy wyróżnić dwie zasady funkcjonowania północnokaukaskiego 
podziemia terrorystycznego: zasadę par ytetu narodowościowe-
go oraz zasadę autochtoniczności365. Chociaż ideologia salafizmu, 
na której opiera się ideologiczny projekt Emiratu Kaukaskiego, oficjalnie 
wyklucza kryterium narodowościowe przy rekrutacji nowych członków 
oraz nie stawia sobie w programie polityczno-religijnym idei narodo-
wych, to łatwo jednak zauważyć, że narodowość ciągle odgrywa istotną 

364 Радикализация исламских движений в Центральной Азии и на Северном Кавка-
зе,  ред. И.П. Добаев, Ростов-на-Дону 2010, s. 102–105.

365 И. Текушев, Имарат Кавказ как особая исламская «этно-фундаменталистская 
модель», „Caucasus Times”, http://www.caucasustimes.com/article.asp?id=21026 
(dostęp: 1.04.2017).
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rolę na poziomie organizacyjnym. Pomimo że ideologiowie Emiratu 
Kaukaskiego podkreślają, jak nieistotne są idee narodowe w stosunkach 
wewnętrznych ich „państwa”, to w rzeczywistości pozostają oni wierni 
stworzonemu dużo wcześniej przez sowieckich inżynierów społecznych 
podziałowi administracyjnemu północnokaukaskich terytoriów. Pod-
stawowe jednostki w sieci terrorystycznej  – dżamaaty  – są najczęściej 
połączone w autochtoniczne komórki, które mają wyraźne narodowoś-
ciowe zabarwienie. Taki wniosek sformułować można również na pod-
stawie nominacji na stanowiska emirów wilajatów. Przy ich wyznaczaniu 
lider półocnokaukaskich terrorystów Doku Umarow pozostaje wierny 
zasadzie parytetu narodowościowego. I tak, emirem czeczeńskiego Wi-
lajatu Nachczijczo nie może być Ingusz ani Osetyjczyk, tak samo jak 
emirem osetyjskiego wilajatu nie może być Ingusz. Emirem połączone-
go Wilajatu Kabardy, Bałkarii i Karaczaju nie był nigdy z kolei Czeczen 
i wątpliwe, by kiedykolwiek nim został, przynajmniej na obecnym eta-
pie. Paradoks polega na tym, że taka praktyka dyktowana jest przesłan-
kami historycznymi, które pochodzą jeszcze z czasów ZSRS. Komentato-
rzy zwracają uwagę, iż bez uwzględnienia czynnika narodowościowego 
żywotność projektu o nazwie Emirat Kaukaski byłaby niewielka366. Ig-
norowanie tego czynnika prowadzi do fitny  – zamieszania i konfliktu 
wewnętrznego w ummie muzułmańskiej. Dowodem tego są wydarzenia 
z roku 2010, kiedy część czeczeńskich dowódców polowych wyszła spod 
zwierzchnictwa Doku Umarowa, sprzeciwiając się dzieleniu swoich stref 
operowania z przedstawicielami innych grup etnicznych i arabskimi 
misjonarzami367. 

Istnienie zasady parytetu narodowościowego przy nominacji emirów 
wilajatów potwierdzają przedstawiciele samego podziemia, którzy ot-
warcie mówią o tym w swoich komentarzach publikowanych na różnych 
serwisach internetowych. Potwierdza to także analiza składu etnicznego 
większości dżamaatów. Interesująca sytuacja miała miejsce w Połączo-
nym Wilajacie Kabardy, Bałkarii i Karaczaju. W tym przypadku przy 
wyznaczaniu emira bierze się pod uwagę konflikt narodowościowy mię-
dzy dwoma narodami tytularnymi: Kabardyjczykami i Bałkarami. Dla 

366 Ibidem.
367 Zob. М. Мурадов, Земляки не присягнули Доку Умарову, „Коммерсант”, 8.10.2010, 

http://www.kommersant.ru/doc/1517860 (dostęp: 1.04.2017).
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uniknięcia fitny w tym wilajacie każda zmiana emira odbywa się drogą 
urzędowania na zmianę przedstawicieli obu narodów. Pierwszym emi-
rem tego wilajatu był Kabardyjczyk Anzor Astemirow. Po jego śmierci 
funkcję tę przejął Bałkar Asker Dżappujew. Po likwidacji Dżappujewa 
przez siły bezpieczeństwa wilajat znów wziął pod dowództwo Kabardyj-
czyk Alim Zankiszijew. Istotne jest to, czy mechanizm ten działa odgór-
nie i jest wynikiem decyzji dowództwa całego Emiratu, czy też jest to 
rezultat procesów oddolnych. Islam Tekuszew, który zanalizował komu-
nikaty zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Wilajatu Kaba-
rady, Bałkarii i Karaczaju, stwierdził, że w określonych okolicznościach 
ta sama społeczność po wewnętrznej naradzie może sobie wybierać 
emira368.

Przywiązanie do parytetu narodowego w organizacji północnokau-
kaskiego podziemia terrorystycznego wynika z przyczyn obiektywnych. 
Pomimo że Emirat Kaukaski deklaruje się jako podmiot całkowicie „in-
ternacjonalistyczny”, to organizacja ta nie może działać w  oderwaniu 
od istniejących obszarów dominacji poszczególnych grup etnicznych, 
szczególnie w warunkach wojny partyzanckiej, gdzie żywotność i od-
porność organizacji zapewnia wsparcie ludności, którą z bojownikami 
łączą powiązania rodzinne i klanowe. Tego rodzaju „tyły” to w przypad-
ku Inguszetii i Czeczenii tradycyjne tejpy369, a w przypadku Dagestanu 
i Kabardyno-Bałkarii związki klanowo-rodzinne. Dostrzegły to tak-
że władze i siły bezpieczeństwa, które w kampanii antyterrorystycznej 
stosują odpowiedzialność zbiorową wobec rodów i tejpów związanych 
z terrorystycznym podziemiem370. 

Aby zakamuflować decydujące znaczenie czynnika terytorialno-etnicz-
nego w systemie Emiratu Kaukaskiego, ideolodzy tego projektu wymyślili 
jednostkę pośrednią między dżamaatami a wilajatami – sektor y. W ten 
sposób islamiści chcą zademonstrować nieprawomocność stosowania na-
zewnictwa związanego z podziałami etnicznymi. W rzeczywistości jednak 

368 И. Текушев, Имарат Кавказ…, op. cit.
369 „Tejpy” to rodzaj wspólnoty terytorialnej składającej się z jednej bądź kilku wiosek. 

Najmniejsze tejpy powstawały w wyniku ilościowego powiększenia klasycznych ro-
dów. Podstawową zasadą formowania się tych związków była zasada terytorialna. Zob. 
A. Grebenszczykow, Czeczeński tejp. Historia i współczesność, http://www.konflikty.pl/
historia/nowozytnosc/czeczenski-tejp-historia-i-wspolczesnosc/ (dostęp: 1.04.2017).

370 И. Текушев, Имарат Кавказ…, op. cit.
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to właśnie uwarunkowania etniczno-terytorialne są bazą, na której funk-
cjonuje system terrorystyczny Emiratu Kaukaskiego. Dżamaaty, czyli pod-
stawowa jednostka w strukturze tego islamistycznego quasi-państwa, de 
facto tworzone są wg kryterium terytorialnego. A na Kaukazie Płn. sytua-
cja ludnościowa w wyniku procesu historycznego wygląda tak, że granice 
miejscowości pokrywają się z granicami zamieszkiwania poszczególnych 
grup etnicznych. Dlatego też wszystkie dżamaaty mają wyraźne zabarwie-
nie etniczne. Potwierdza to rosyjski badacz I. Tekuszew, który przyjrzał się 
składowi etnicznemu dżamaatów w Połączonym Wilajacie Kabardy, Bał-
karii i Karaczaju. W 2011 roku skład etniczny dżamaatów przedstawiał sie 
tam następująco: Baksański Dżamaat złożony głównie z Kabardyjczyków 
(Sektor Północno-Wschodni) dowodzony był przez Kabardyjczyka Kaz-
beka Taszujewa (emir „Abdul Dżadbar”); Rejon czegemski (Południowo-
-Wschodni Sektor), również zamieszkany głównie przez Kabardyjczyków, 
wziął pod kontrolę Ratmir Szamiejew (emir „Zakarija”), także Kabardyj-
czyk; Elbruski Dżamaat (Północno-Zachodni Sektor), zamieszkany głów-
nie przez Bałkarów, wziął pod dowództwo Chadżijew Buzżigit (emir 
„Musa”) – Bałkar. Tylko w pojedynczych przypadkach (np. większe miasta 
z wieloetniczną ludnością), gdzie skład ludnościowy jest bardziej różno-
rodny i nie może być ograniczony terytorialnymi granicami, dopuszcza się 
dowolną rotację emirów371. 

Z punktu widzenia interesów organizacji terrorystycznej zasada au-
tochtoniczności jej członków ma zarówno wymiar dodatni, jak i ujemny. 
Korzyść wynika stąd, że powiązania z miejscową ludnością zapewnia-
ją dżamaatom wysoką żywotność. Nowe oddziały są tworzone w naj-
większej konspiracji i skład dżamaatów budowany jest poprzez ściąganie 
krewnych i znajomych. I tak na przykład pierwszy zbrojny Dżamaat Jar-
muk stworzony został przez Bałkarów i jego liderzy (Bałkarzy z naro-
dowości), pochodzący z rejonów Elbruskiego i Czegemskiego Muslim 
Atajew, Adam Dżappujew i Asker Dżappujew, zapełniali szeregi swoje-
go oddziału krewnymi i mieszkańcami tych samych miejscowości – co 
w warunkach Kaukazu Płn. oznacza, że wszyscy oni byli przedstawi-
cielami tej samej narodowości. Z drugiej strony „etniczność” dżamaa-
tów prowadzi do zamknięcia systemu terrorystycznego. Możliwa jest 
też sytuacja, gdy motywy członków jednego dżamaatu są sprzeczne 

371 Ibidem.
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z interesami etnicznymi członków innego dżamaatu. Rodzi to groźbę 
rozłamu na bazie podziałów etnicznych372.

3.2.2. Przywódcy i liderzy 

Istnienie potencjału konfliktowego, narastanie napięcia społecznego 
oraz radykalizacja pewnych grup nie zawsze musi skutkować podej-
mowaniem bezpośredniej walki. Często tym, co decyduje o przejściu 
w aktywną fazę konfliktu, do aktów przemocy a nawet terroryzmu, jest 
wpływ przywódców, którzy dzięki swemu autorytetowi i zdolnościom 
organizacyjnym potrafią nadać skuteczne formy i związać pod swoim 
kierownictwem grupy ludności gotowe do radykalnych działań. Ich po-
glądy oraz psychologia często rzutują też na formę podejmowanej walki 
(np. skalę terroru). Dlatego też konieczne jest przedstawienie sylwetek 
liderów północnokaukaskiego podziemia islamistycznego. 

Doku Umarow – ostatni prezydent Czeczeńskiej Republiki Iczke-
ria i pierwszy najwyższy emir Emiratu Kaukaskiego urodził się w 1964 
roku we wsi Charsienoj w Cze-
czeńsko-Inguskiej ASRR. Z na-
rodowości był Czeczenem; do-
rastał w Groznym, gdzie zdobył 
wyższe wykształcenie technicz-
ne w specjalności „budowni-
ctwo”. W latach 80. był karany 
za chuligaństwo i spędził jakiś 
czas w więzieniu w Groznym. 
Po wyjściu udał się do Tiume-
nia w  azjatyckiej części Rosji, 
gdzie zajął się małą działalnoś-
cią biznesową. W 1992 roku  – 
wg wersji rosyjskich służb – w trakcie wtargnięcia do domu znajome-
go, z którym był w sporze, dokonał tam morderstwa dwóch osób przy 
użyciu broni palnej373. Uciekając przed odpowiedzialnością, udał się do 

372 Ibidem.
373 Доку Умаров больше не убийца, Информационное Агентство Росбалт, http://

www.rosbalt.ru/main/2010/12/22/803088.html (dostęp: 1.04.2017).

Zdjęcie 2. Doku Umarow 
(fot. Wikimedia Commons)
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rodzinnej republiki. Nie przejawiał wówczas żadnej religijności, a zapy-
tany przez jednego z lokalnych czeczeńskich dowódców, czy się modli, 
miał odpowiedzieć: „Nie, ale jeśli trzeba, to mogę się nauczyć”374.

W czasie wojny w latach 1994–1996 walczył w pułku specjal-
nym „Borz”. Po zakończeniu pierwszej wojny czeczeńskiej otrzymał 
stopień generała oraz stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa CzRI. 
W 1997  roku udał się, w nie do końca jasnych celach, do Pakistanu. 
W 1999  roku  w  trakcie drugiej wojny czeczeńskiej dowodził jednym 
z  sektorów frontu, a  w  czasie wycofywania bojowników z Groznego 
został ciężko ranny. W latach 2001–2007 pełnił różne funkcje wojsko-
we i polityczne. Dowodził grupami o łącznej liczebności 250–300 bo-
jowników, był po Szamilu Basajewie jednym z najbardziej wpływowych 
dowódców polowych. Zdaniem rosyjskich służb brał udział w przygoto-
wywaniu wielu akcji terrorystycznych, w tym zajęcia szkoły w Biesłanie. 
2 czerwca 2005 roku został wyznaczony na wiceprezydenta CzRI, a po 
śmierci prezydenta Sadulajewa 17 czerwca 2006 roku objął stanowisko 
głowy państwa. W 2005 roku rosyjscy funkcjonariusze aresztowali jego 
70-letniego ojca oraz żonę wraz z 6-miesięcznym synem. Kilka miesię-
cy później aresztowany został także jego brat, a następnie siostra. We-
dług danych separatystów wszyscy zostali skierowani do więzienia (wg 
obrońców praw człowieka raczej katowni) w Chosi-Jurt, kontrolowane-
go przez lojalnego Moskwie Ramzana Kadyrowa. Żona Umarowa zosta-
ła zwolniona, ale los pozostałych nie jest do końca wyjaśniony. Ojciec 
na pewno nie żyje, syn najprawdopodobniej także stracił życie. Umarow 
oskarżył wówczas rosyjskie władze o stosowanie mordów na krewnych 
bojowników i zapowiedział zamachy na terytorium całej Rosji.

7 października 2007 roku ogłosił powstanie Emiratu Kaukaskiego. 
Mimo sprzeciwu świeckich polityków zachował swoją kontrolę nad 
większością oddziałów. W styczniu 2010 roku nie dał się ująć w trakcie 
wymierzonej przeciw niemu szerokiej operacji specjalnej, którą zorga-
nizował Kadyrow. Znów zapowiedział serię zamachów terrorystycznych 
w Rosji. Latem 2010 roku na stronach związanych z czeczeńskimi sepa-
ratystami pojawiły się informacje o rezygnacji Umarowa z funkcji emi-
ra i przekazaniu pełnomocnictw Asłambekowi Wadałowowi. Po kilku 
dniach doniesienia te zdementował sam Umarow. W 2011 roku Umarow 

374 О. Боброва, Имарат Кавказ. Государство…, op. cit.
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wziął na siebie odpowiedzialność za zamach na lotnisku Domodiedowo 
w Moskwie. 2 lutego 2012, w związku z protestami społecznymi w Rosji, 
nakazał przerwanie ataków na rosyjskie cele. „Moratorium” na zamachy 
zostało zniesione latem 2013 roku, gdy najwyższy emir ogłosił, że trzeba 
uniemożliwić organizację igrzysk olimpijskich w Soczi. Zapowiedzi tej 
nie udało się zrealizować, pojawiły się natomiast informacje o śmierci 
samego Umarowa. 16 stycznia Ramzan Kadyrow na podstawie podsłu-
chów rozmów telefonicznych bojowników stwierdził, że Umarow „na 99 
procent nie żyje”. 18 marca serwisy internetowe związane z  Emiratem 
Kaukaskim oficjalnie poinformowały o śmierci swojego lidera. Okolicz-
ności tego wydarzenia nie są jasne, najczęściej pojawiające się wersje 
wskazują na otrucie lub zgon w wyniku odniesionych ran375.

Asłambek Wadałow  urodził się w roku 1971 w miejscowości 
Iszhoj-Jurt w rejonie gudermeskim Czeczeńsko-Inguskiej ASRR. Uczest-
niczył w pierwszej wojnie czeczeńskiej. 
W drugiej wojnie walczył pod rozka-
zami Saudyjczyka Chattaba. W 2004 
roku zorganizował akcję partyzancką 
na swoją rodzinną miejscowość Iszchoj-
-Jurt, w czasie której zginęło 10  funk-
cjonariuszy rosyjskich sił bezpieczeń-
stwa. W 2008 roku Wadałow dokonał 
napadu na wieś Benoj-Bedeno w nożaj-
-jurtowskim rejonie Czeczenii, podczas 
którego zabito trzy osoby i spalono kilka 
domów należących do funkcjonariuszy 
milicji. Po ogłoszeniu powstania Emi-
ratu Kaukaskiego Wadałow jako jeden 
z pierwszych dowódców złożył przysięgę 
Umarowowi. 

W centrum uwagi Wadałow znalazł się w czasie kryzysu w 2010 roku, 
kiedy Umarow najpierw zrezygnował z kierowania Emiratem Kauka-
skim i wyznaczył go na swego następcę, po czym zmienił zdanie i odwo-
łał swoją decyzję. 14 sierpnia 2010 roku ogłoszono nagranie, na którym 

375 Умаров Докку Хамадович (Абу Усман), Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/ar-
ticles/77362/ (dostęp: 1.04.2017).

Zdjęcie 3. Asłambek Wadałow 
(fot. kavkaz-uzel.ru) 
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Wadałow wraz z kilkoma innymi czeczeńskimi dowódcami składa swoje 
obowiązki i odwołuje przysięgę złożoną Umarowowi. Emir z kolei ogło-
sił, że wszyscy oni powinni stanąć przed szariackim sądem. Kryzys za-
żegnano w następnym roku, kiedy Wadałow z pozostałymi dowódcami 
znów oficjalnie podporządkował się najwyższemu emirowi. 

29 sierpnia 2010 roku bojownicy przeprowadzili atak na rodzinną 
miejscowość czeczeńskiego lidera Ramzana Kadyrowa. Zginęło sześciu 
funkcjonariuszy milicji, 25 zostało rannych, życie straciło też 12 bojow-
ników. Kadyrow ogłosił, że za atakiem stał Wadałow, i wyznaczył nagrodę 
10 mln rubli za jego głowę. Po śmierci Doku Umarowa był uznawany za 
jego naturalnego następcę, jednak zdaniem ekspertów starał się uniknąć 
przejęcia funkcji naczelnego emira, co było jednym z symptomów 
kryzysu Emiratu Kaukaskiego376. Z powodu ataków na milicjantów uzna-
wany jest za jednego z najbardziej zuchwałych terrorystów377. W 2010 
roku buldożerami zburzono jego rodzinny dom w Inszoj-Jurt. 

Al iashab Kebekow  („Ali Abu Muhammad”), następca Doku 
Umarowa, urodził się w  1972 roku w miejscowości Teletl w Dagesta-

nie, z narodowości Awar. W latach 90. 
był przedsiębiorcą, a w milicyjnych kro-
nikach zapisał się jako organizator han-
dlu podrobioną wódką. Nie brał udziału 
w wojnach czeczeńskich. Na początku 
XXI wieku wyjechał na studia religijne do 
Syrii, gdzie stał sie uczniem znanego sa-
lafickiego kaznodziei i swojego krewnego 
Martuzali Mahomedowa. W szeregi bo-
jowników Kebekow wstąpił w 2009 roku, 
po tym, jak Mahomedow, który zdążył 

już także wrócić na Kaukaz, został zabity – najprawdopodobniej – przez 
rosyjskich „siłowików”. Zabójstwo to miało przekonać Kebekowa, że ja-
kikolwiek dialog salafitów z władzami jest niemożliwy. 

376 Вадалов Асламбек Илимсултанович, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/ar-
ticles/172476/ (dostęp: 1.04.2017).

377 Zob. МВД Чечни: Вадалов причастен к гибели десятков чеченских милиционеров, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/172475/ (dostęp: 1.04.2017).

Zdjęcie 4. Aliaschab Kebekow 
(fot. Wikimedia Commons)
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W terrorystycznym podziemiu zajmował stanowisko szariackie-
go sędziego najpierw na poziomie Wilajatu Dagestan, a następnie ca-
łego Emiratu Kaukaskiego. 18 marca 2014 roku ogłoszono, że został 
przez emirów wilajatów wybrany na najwyższego emira. 28 czerwca 
2014 roku oświadczył, że niedopuszczalne są ataki na ludność cywilną 
i  podstawowym celem akcji będą odtąd struktury siłowe. Wezwał 
również do niestosowania zamachów samobójczych, szczególnie 
z udziałem kobiet. 

Kebekow powołał się w tej sprawie na autorytet „naszego lidera” Aj-
mana az-Zawahiriego i oświadczył, iż Emirat Kaukaski strukturalnie 
podporządkowuje się Al-Kaidzie, a jego grupa gotowa jest wypełniać 
rozkazy i instrukcje liderów tej organizacji. W następnym roku został za 
tę deklarację wpisany przez Departament Stanu USA na listę szczególnie 
poszukiwanych terrorystów378. 

Jesienią 2014 roku dwaj lokalni dowódcy (najpierw Sulejman Zajla-
nabidow z rejonu chasawjurckiego, następnie sam emir Dagestanu Abu-
-Muhammad) złożyli przysięgę liderowi tzw. Państwa Islamskiego. Z ich 
oświadczeń wynikało, że wychodzą oni ze struktur Emiratu Kaukaskie-
go. Kebekow zareagował swoim oświadczeniem 28 grudnia, w którym 
oskarżył tych dowódców o zdradę oraz wezwał do wyjazdu na teryto-
rium, które kontroluje Państwo Islamskie. Wyznaczył również nowego 
emira Dagestanu379. 

Kebekow zabity został 19 kwietnia 2015 roku w trakcie operacji 
kontrterrorystycznej w Bujnaksku w Dagestanie. 

Anzor  Astemirow  („Amir Seyfullah”), przewodniczący sądu sza-
riackiego oraz emir Połączonego Wilajatu Kabardy, Bałkarii i Karaczaju, 
urodził się w 1976 roku w Krzemieńczuku na Ukrainie. Z narodowości 
jest Kabardyjczykiem. W latach 90. studiował na Islamskim Uniwersyte-
cie im. imama Muhammada ibn Sauda w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. 
Po powrocie wraz z innymi absolwentami tego uniwersytetu współtwo-
rzył Islamskie Centrum Kabardyno-Bałarii, które skupiło zwolenników 

378 Zob. T. Joscelyn, State Department adds Islamic Caucasus Emirate leader to terrorist list, 
“The Long War Journal”, http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/state-depart-
ment-adds-islamic-caucasus-emirate-leader-to-terrorist-list.php (dostęp: 1.04.2017).

379 Кебеков Алиасхаб Алибулатович, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/artic-
les/239677/ (dostęp: 1.04.2017).
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powrotu do czystego islamu. Na jego bazie powstał Kabardyno-Bałkarski 
Dżamaat. Środowisko to, zdaniem jego twórców, skupiło ok. 10 tys. osób 
(na 650 tys. żyjących w republice). Była to silnie zdyscyplinowana spo-
łeczność muzułmańska, która występowała przeciw oficjalnym instytu-
cjom islamskim. Astemirow pełnił w niej de facto funkcję zastępcy emira. 

14 grudnia 2004 roku członkowie dżamaatu dokonali napadu na siedzi-
bę służby antynarkotykowej w Nalczyku. Zastrzelono czterech milicjantów 

i skradziono 250 sztuk broni. Władze Kabar-
dyno-Bałkarii oskarżyły o ten akt m.in. Aste-
mirowa i rozesłały za nim list gończy. 13 paź-
dziernika 2005 roku ponad 200 uzbrojonych 
ludzi dokonało jednocześnie napadu na 
wszystkie siedziby struktur siłowych w Nal-
czyku. Według oficjalnych danych zginęło 
92 napastników, 35 siłowików, a kolejnych 
125 zostało rannych. Kilka dni później cze-
czeńskie źródła podały, że ataku na Nalczyk 
dokonali bojownicy kabardyno-bałkarskiego 
sektora Kaukaskiego Frontu pod dowódz-
twem Astemirowa. Przebieg ataku oraz skala 

strat wśród atakujących skłaniają do oceny, że akcja nie została dobrze prze-
prowadzona, a Astemirow nie wykazał się talentem dowódczym. Z drugiej 
strony odpowiedzialność za przebieg operacji ponosi Szamil Basajew, który 
najprawdopodobniej zaplanował ten atak, ale nie zdecydował się do niego 
przyłączyć ze swoimi bojownikami380.

Astemirow często występował na stronach internetowych separa-
tystów, stał się najbardziej znanym północnokaukskim ideologiem ra-
dykalnego islamu. Na jednym z nagrań opublikowanych w 2006 roku 
wezwał „do prowadzenia dżihadu przeciw systemowi międzynarodowe-
go satanizmu, częścią którego jest państwo rosyjskie”. Pierwszym celem 
jego zdaniem powinni być miejscowi „zdrajcy”: urzędnicy, lojalni wobec 
władz przedsiębiorcy itd.

25 marca 2010 roku przedstawiciele sztabu rosyjskich wojsk na Kau-
kazie Płn. poinformowali, że dzień wcześniej w Nalczyku Astemirow 

380 K.D. Leahy, Anzor Astemirov: From Military Dilletante To Leading Political Strategist, 
Central Asia-Caucasus Analyst, 11 February 2009, s. 14.

Zdjęcie 5. Anzor Astemirow 
(fot. Wikimedia Commons)
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zginął po tym, jak przy próbie zatrzymania dla sprawdzenia dokumen-
tów stawił zbrojny opór. 

Said  Bur iacki  (właśc. Aleksandr Tichomirow) urodził się w 1982 
roku w stolicy Buriacji Ułan-Ude. Jego ojciec był Buriatem, matka Ro-
sjanką, nie miał żadnych północnokau-
kaskich przodków – co więcej do 15 roku 
życia wyznawał buddyzm. 

Jego przejście na islam trudno ra-
cjonalnie wyjaśnić, pojawiają się wersje 
o znajomościach z Czeczenami i Ingusza-
mi. W jednym artykule prasowym pojawiła 
się wypowiedź osoby znającej Tichomiro-
wa z dzieciństwa, która może być dobrym 
przyczynkiem do portretu psychologicz-
nego tego bojownika: „Mieszkał na Cha-
chałowa, obok ośrodka zdrowia, uczył się 
w 51. szkole. Taka sobie szkoła, prosta. Był 
niezauważalnym chłopcem, szarym i ci-
chym. Myślę, że bili go bez litości. Potrafię go zrozumieć. Czemu szaremu 
chłopakowi z szarego podwórza w dzielnicy kolejowej nie zechcieć czegoś 
większego? Można zgadywać, jakie były jego motywy, by studiować islam. 
Nie bardzo wierzę we wpływ przyjaciół Czeczenów. Jacy Czeczeni w Ułan-
-Ude w latach dziewięćdziesiątych?”381. Od 2002 do 2005 roku Tichomirow 
uczył się w  centrum języka arabskiego, wyjeżdżał na studia teologiczne 
do Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, a potem spotykał się indywidualnie 
z  islamskimi teologami w Egipcie i Kuwejcie. Zdaniem rosyjskich służb 
przechodził też szkolenie w Arabii Saudyjskiej. Do Rosji musiał wrócić po 
tym, jak zaczęły się nim interesować służby specjalne Egiptu. 

Po powrocie zajmował się samokształceniem i pełnił różne drobne 
funkcje związane z instytucjami islamskimi w Moskwie. Dzięki licznym 
wykładom, jakie rozpowszechniał w wersji audio i wideo w Internecie, 
stał się bardzo popularny wśród islamskiej młodzieży. W  maju 2008 
roku potajemnie przybył na północny Kaukaz, gdzie spotkał się z Doku 

381 О. Боброва, Имарат Кавказ. Государство, которого нет. Часть 2. Цели, такти-
ка, быт, личности ночных правителей, потоки денег и оружия, „Новая Газета”, 
24/10 marca 2010, http://www.novayagazeta.ru/politics/4558.html (dostęp: 1.04.2017).

Zdjęcie 6. Said Buriacki 
(fot. nnm.me)
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Umarowem i  złożył mu przysięgę. Powiedział wtedy: „Po ogłoszeniu 
Emiratu Kaukaskiego straciłem wszelkie wątpliwości. Mamy jednego 
emira i jedno państwo. I prostym obowiązkiem każdego muzułmanina 
jest dziś wyjść na dżihad i pomagać dżihadowi słowem i majątkiem”382.

Jak piszą obserwatorzy, przejście Saida Buriackiego na stronę Emi-
ratu było ogromnym sukcesem bojowników. Buriacki był absolutnym 
liderem opinii wśród północnokaukskiej młodzieży383. Jego wystąpienia 
zaczęły się regularnie pojawiać na stronach internetowych Emiratu, pi-
sał artykuły i dawał wywiady o dżihadzie. Zyskał sławę „mudżahedina-
-internacjonalisty” i islamskiego Che Guevary.

Buriacki zginął 2 marca 2010 roku podczas operacji rosyjskich sił 
specjalnych, które okrążyły kilka domów we wsi Ekażewo w Ingusze-
tii. Zlikwidowano wówczas sześciu bojowników, 16 aresztowano. Infor-
mację o jego śmierci podali jeszcze tego samego dnia przedstawiciele 
struktur siłowych Czeczenii. Wkrótce potwierdzenie, że Buriacki został 
„szahidem”, pojawiło się także na witrynach Emiratu Kaukaskiego384. 

Mahomed Sule jmanow („Abu-Usman Gimrinskij”, ur. 1976 roku 
w Gimry w Dagestanie)  – trzeci emir Emiratu Kaukaskiego, od 1992 

roku kształcił się w Syrii, gdzie w 2005 
roku ukończył uniwersytet Fatah al-
-Islami w Damaszku, po czym powró-
cił do Dagestanu. Od 2007 roku znaj-
dował się w szeregach bojowników, 
ale w 2008 roku skorzystał z państwo-
wej amnestii i objął obowiązki sza-
riackiego sędziego. Potępiał wówczas 
pobieranie przez terrorystów „podat-
ku na dżihad”, uznając to za pospolity 

bandytyzm. Swoje stanowisko radykalnie zmienił w 2009 roku, kiedy 
w Dagestanie zabity został znany salaficki uczony Martuazili Mahome-
dow. Sulejmanow o zabójstwo oskarżył siły bezpieczeństwa i doszedł do 
wniosku, że władze nie pozwolą na legalne działanie salafitów, a on sam 

382 Тихомиров Александр (шейх Саид Абу Саад аль-Бурьяти  – Саид Бурятский), 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/158565/ (dostęp: 1.04.2017).

383 О. Боброва, Имарат Кавказ. Государство, которого нет. Часть 2., op. cit.
384 Тихомиров Александр…, op. cit.

Zdjęcie 7. Mahomed Sulejmanow, 
fot. kavkaz-uzel.ru
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może być następnym celem zamachu. Wrócił do podziemia, obejmując 
dowodzenie nad grupą bojowników. 

Według rosyjskich śledczych w 2012 roku wydał wyrok śmierci na 
jednego z działaczy religijnych w Dagestanie i zorganizował skuteczny 
zamach na jego życie (ładunek wybuchowy detonowała terrorystka sa-
mobójczyni). W kwietniu 2013 roku w Gimri wraz z Kebekowem udało 
mu się wydostać z okrążenia rosyjskich sił bezpieczeństwa. W lipcu 2015 
roku, po śmierci Kebekowa, został wybrany na nowego emira Kaukazu. 
Funkcję tę pełnił tylko 75 dni. Zginął w operacji sił specjalnych 11 sierp-
nia 2015 roku385.

Mahomed Abdulajew („Abu Dżudżana Gimrinskij”, ur. 1984 
w Gimri w Dagestanie) – przez niektóre źródła uznawany za ostatniego 
jak dotąd przywódcę Emiratu Kauka-
skiego. W  2000 roku ukończył szkołę 
średnią w swojej rodzinnej miejsco-
wości Gimri. W  2003 roku wyjechał 
do Syrii, gdzie studiował szariat i uczył 
się języka arabskiego. Po ukończe-
niu w  2010 roku szraickiego instytutu 
Taahzib va Taalim wrócił do ojczyzny 
i zajął się prozelityzmem. W 2013 roku 
ponownie wyjechał do Syrii z zamia-
rem rozpoczęcia dżihadu. Odbył szko-
lenie wojskowe w obozie „Szejk Sulej-
man” w zachodnim Aleppo, po czym wziął udział w kilku operacjach 
przeciwko syryjskim siłom rządowym. Po zdobyciu tych doświadczeń 
w połowie 2014 roku znów powrócił do Dagestanu, aby „podążać dro-
gą dżihadu przeciwko rosyjskiej okupacji”386. Objął dowództwo nad tzw. 
górskim sektorem Wilajatu Dagestan. Po śmierci Mahomeda Sulejma-
nowa uznawany był za najlepszego kandydata do przejęcia kierowni-
ctwa nad całym Emiratem. Najprawdopodobniej nie zdążył jednak ob-
jąć przywództwa. Zginął już 6 dni po swoim poprzedniku – 17 sierpnia 

385 Сулейманов Магомед Алиевич (Абу-Усман Гимринский), Kavkaz-uzel, http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/267039/ (dostęp: 1.04.2017).

386 МухIаммад Абу Дуджана Гимринский  – амир ГС ВД, http://vdagestan.com/mu-
xiammad-abu-dudzhana-gimrinskij-amir-gs-vd.djihad (dostęp: 1.04.2017). 

Zdjęcie 8. Mahomed Abdulajew, 
fot. vd.ag
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2015 roku  – w operacji sił specjalnych na obrzeżach swojej rodzinnej 
miejscowości Gimri. 

Analiza życiorysów dowódców północnokaukaskich bojowników 
pozwala na wyciągniecie wniosku, iż wraz ze zmianą pokoleniową nastą-
piła wyraźna zmiana jakościowa. Weteranów wojen czeczeńskich, którzy 
postanowili kontynuować walkę pod sztandarem islamu, zastępują oso-
by, które albo w Czeczenii w ogóle nie walczyły, albo były za młode, by 
to uczynić. Dominują przy tym przedstawiciele innych niż czeczeńska 
narodowości północnokaukaskich. Ich motywacją od początku był dżi-
had – nie zaczynali od zbrojnej walki z Rosjanami, lecz od studiowania 
islamu. Co równie charakterystyczne, osoby takie jak Astemirow, Buria-
cki, Kebekow, Sulejmanow, Abdulajew posiadały silne związki ze świa-
towym ruchem salafickiego dżihadu. Trzech ostatnich studiowało w Sy-
rii, a Abdulajew spędził tam aż 10 lat, zdobywając także doświadczenie 
wojskowe. Dowodzi to, jak silne są obecnie związki północnokaukaskich 
bojowników z międzynarodowym terroryzmem. 

3.3. Formy działania

Zjawisko terroryzmu północnokaukaskiego jest wynikiem wielu patolo-
gii, jakie dotknęły omawiany region w wyniku transformacji systemowej 
Rosji. Działalność ugrupowań terrorystycznych charakteryzuje świetne 
dostosowanie także do tych negatywnych uwarunkowań społecznych 
i ekonomicznych. Formy ich aktywności stały się tak kompleksowe, iż 
przez niektórych badaczy określane są nawet jako „północnokaukaski 
system ekstremistyczny”387, obejmujący szerokie kręgi społeczne. 

Działające na Północnym Kaukazie ugrupowania terrorystyczne dzia-
łają w strukturze  s iec iowej. „System sieci” jest to układ połączonych 
ze sobą w rozliczny sposób różnego typu podmiotów, w którym miejsce 
tradycyjnych hierarchii zajmuje płaska  st ruktura  dynamicznych 
powiązań. Jest to jeden z podstawowych paradygmatów funkcjonowa-
nia społeczeństw epoki postindustrialnej. W praktyce polega na spajaniu 
poprzez sieć określonych zasobów, kompetencji, zdolności potrzebnych 

387 С.Я. Сущий, Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой трети 
XXI века, Москва 2014, s. 284–285.
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do realizacji konkretnego celu lub określonego zadania. Jak wskazuje je-
den z badaczy współczesnych konfliktów zbrojnych, sieć, także dzięki 
rozwojowi technologii informacyjnych, wyzwoliła, jak również uzbroi-
ła małe wspólnoty, a nawet jednostki, w narzędzia umożliwiające walkę 
z niekorzystnymi dla nich globalnymi procesami. Dzięki dynamicznym 
procesom społecznych interakcji ludzie i ruchy społeczne mogą wyko-
rzystać nowy rodzaj siły, a ich połączona energia wyzwolona za sprawą 
sieci może zmienić porządek polityczny lub zdelegalizować władzę388.

Przyswojenie przez północnokaukaskich terrorystów sieciowej struk-
tury funkcjonowania (podstawowej cechy współczesnego terroryzmu 
międzynarodowego), pozwoliło im na uzyskanie zdolności do nieogra-
niczonego rozszerzania swoich kadr drogą włączania nowych „węzłów” 
(o ile wyznają one te same wartości i/lub mają zbieżne cele). Otworzyło 
im to możliwość współdziałania z ugrupowaniami kryminalnymi i pod-
miotami działającymi w szarej strefie gospodarki, co stwarza też oczywi-
ście nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych389.

Jedną ze specyficznych cech północnokaukaskiego podziemia terro-
rystycznego jest jego zadziwiająca zdolność  do samoreprodukcj i, 
czyli uzupełniania kadrowych, organizacyjnych, infrastrukturalnych 
i innych strat. Odbywa się to głównie przez zasoby lokalne, „system eks-
tremistyczny” jest więc w stanie funkcjonować tylko dzięki zasobom we-
wnętrznym, a wsparcie zagraniczne ma minimalne znaczenie390.

Inną systemową cechą podziemia islamistycznego na Kaukazie Płn. 
jest jego wyjątkowa elastyczność. Potrafi się ono doskonale przy-
stosowywać do zewnętrznych uwarunkowań, zmieniać swoją strukturę, 
formy działalności, źródła finansowe, sposoby komunikacji a nawet mo-
dyfikować oficjalną ideologię. Do bardzo pouczających wniosków pro-
wadzi analiza geograficznego wymiaru działań terrorystów. Zauważyć 
można przestrzenny dynamizm w ich aktywności oraz zdolność do bu-
dowy w zależności od okoliczności pierwszo- i drugoplanowych frontów 
walki. W ciągu niewiele ponad dekadę miały miejsce co najmniej cztery 
okresy, w których wyraźnie dostrzegalne są główne i drugorzędne ogni-
ska terroryzmu:

388 M. Fryc, Wojna. Współczesne oblicze, Toruń 2009, s. 67–68.
389 И.П. Добаев, Современный терроризм: региональное измерение…, op. cit.
390 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 285–286.
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1. Okres „czeczeński” (2001–2006) – w danym okresie główna masa 
bojowników była skoncentrowana w granicach republiki czeczeńskiej 
i przylegających do niej regionach Inguszetii. W tym obszarze koncen-
trowała się także strefa aktywnego terroru. Jednak od drugiej połowy 
tego okresu w siłę rosną i coraz mocniej zaznaczają swoją obecność 
„dodatkowe” obszary aktywności terrorystycznej: dagestański i inguski 
(stopniowo zyskujące samodzielne znaczenie). Stopniowemu spadkowi 
rozmiarów terroru w Czeczenii towarzyszył w latach 2004–2007 wzrost 
poziomu przemocy w innych regionach, co w oczach władz stworzyło 
błędną ocenę, iż następuje normalizacja sytuacji na Kaukazie Płn.

2. Okres „przejściowy” (2007 rok) – to krótki okres zmiany regional-
nego „epicentrum” terroryzmu. Występowały w nim trzy porównywalne 
skupiska aktywności terrorystów: słabnący czeczeński oraz przybiera-
jące na znaczeniu – inguski i dagestański. Jednocześnie pod względem 
intensywności ataków był to okres relatywnie spokojny – liczba ataków 
w trzech rejonach występowania terroryzmu była mniejsza od tego, co 
można było zaobserwować jeszcze w latach 2001–2004, w „czeczeńskim” 
okresie walki islamistycznego podziemia.

3. Okres „inguski” (2008–2009) – to okres nadaktywności podziemia 
inguskiego. Na terytorium tej najmniejszej z republik północnokauka-
skich w ciągu dwóch lat miała miejsce połowa wszystkich aktów terroru 
w regionie. Na tle tego gwałtownego natężenia ekstremizmu w Inguszetii 
nie zwrócono dostatecznej uwagi na stopniowy, coraz mocniejszy wzrost 
zbrojnego podziemia w Dagestanie, a nawet pewną aktywizację czeczeń-
skich oddziałów leśnych w związku z organizacją Emiratu Kaukaskiego.

4. Okres „dagestański” (2010–2013) – to okres szczytowego pozio-
mu aktywności dagestańskiego podziemia zbrojnego. Bezwzględne 
„liderowanie” Dagestanu w dziedzinie terroryzmu wyraźnie zaznaczył 
odczuwalny jednocześnie spadek aktywności terrorystycznej w Ingu-
szetii (jako rezultat kompleksowego programu działań nowego kierow-
nictwa politycznego republiki) oraz postępujące słabnięcie podziemia 
czeczeńskiego. O ile w latach 2009–2010 na Dagestan przypadało 30–
40% ataków w  regionie, to w latach 2011–2012 odsetek ten wynosił 
już 50–60%. Cechą szczególną tego okresu było przy tym rozszerze-
nie strefy aktywnego terroryzmu. Wybuch terroryzmu w Kabardyno-
-Bałkarii w 2010 roku, a  także postępująca w kolejnych latach dyna-
mika aktywności terrorystycznej w tej republice zadaniem rosyjskich 
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ekspertów świadczą o tym, że uformowało się tam nowe i stabilne og-
nisko terroryzmu391.

5. Okres międzynarodowy (od 2013 r.)  – w którym dominującym 
zjawiskiem są wyjazdy bojowników na Bliski Wschód, głównie do Syrii. 

3.3.1. Kadry

Jednym z najbardziej podstawowych zadań stojących przed organizacją 
terrorystyczną, jeśli chce ona sobie zapewnić przynajmniej przetrwa-
nie, jest stałe uzupełnianie swoich kadr. Należy przy tym pamiętać, że 
członkowie organizacji terrorystycznej (inaczej niż np. w regularnej ar-
mii) różnią się pod względem zaangażowania oraz wagi powierzanych 
im zadań. W odniesieniu do terroryzmu północnokaukaskiego rosyjscy 
analitycy stosują różne klasyfikacje członków terrorystycznego podzie-
mia. Według I. Tekuszewa392 składa się ono z trzech ogniw, z których 
każde włączone jest do dżihadu, ale ich członkowie wykonują różne role 
w sieci. Wszystkie ogniwa znajdują się w ciągłym ruchu, tzn. następuje 
między nimi przepływ osób zapewniający stałe uzupełnianie kadr.

Pier wsze  ogniwo składa się z ludzi, którzy biorą bezpośredni 
udział w działaniach bojowych. W samej organizacji nazywani są oni 
wojownikami Allacha, a w mediach rosyjskich (i nie tylko) stosuje się 
określenie dżihadyści. Ludzie ci najczęściej znajdują się już na listach 
poszukiwanych przez organy ścigania, są znani strukturom siłowym 
i prowadzone są przeciw nim planowane działania, mające na celu ich 
pochwycenie lub likwidację. Członkowie tego ogniwa zazwyczaj wystę-
pują otwarcie – na publikowanych nagraniach wideo, na których wzy-
wają muzułmanów do świętej wojny. Jest to bojowe ogniwo podziemia 
i potencjalni terroryści samobójcy, dla których ten świat wydaje się je-
dynie pomostem wiodącym do najwyższego Allacha. Kadry pierwsze-
go ogniwa są uzupełniane członkami ogniwa drugiego. Rzadko zdarza 
się przejście z ogniwa trzeciego do pierwszego, dlatego że każdy czło-
nek powinien się najpierw „wykazać” i przejawić gorliwość na ścieżce 
dżihadu. Zdarzają się jednak przypadki przyspieszonej „kariery” w or-
ganizacji terrorystycznej. Przykładem może być przypadek Aleksandra 

391 Ibidem, s. 288–289.
392 И. Текушев, Имарат Кавказ…, op. cit.
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Tichomirowa (Saida Buriackiego), który będąc ideologiem salafizmu, 
z pominięciem drugiego ogniwa wszedł do grupy bojowej. Jest to jed-
nak przypadek odosobniony, gdyż Tichomirow, będąc już znanym teo-
logiem, stał się bardzo potrzebny w ramach organizacji projektu Emiratu 
Kaukaskiego. 

Drugie  ogniwo składa się najczęściej z krewnych i mieszkańców 
tej samej wsi co członkowie ogniwa pierwszego. Ta grupa ma za zadanie 
dostarczać grupie bojowej informacji, żywności oraz wynajmować im 
mieszkania. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie tyłowe. Należą tu lu-
dzie w różnym wieku, najczęściej są to żony, siostry i bracia oraz miesz-
kańcy tej samej co bojownicy miejscowości. Biorąc pod uwagę, jak roz-
rosłe są w warunkach północnego. Kaukazu rody i klany, można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa założyć, że to ogniwo jest znacznie liczniej-
sze od pierwszego. Rzadko członków tej rangi wykorzystuje się do przy-
gotowywania operacji specjalnych, ale w  wyjątkowych sytuacjach ma 
to miejsce. Członkowie tego ogniwa przechodzą do ogniwa pierwszego 
najczęściej w czterech przypadkach: a) kiedy zaczynają się nimi intere-
sować struktury siłowe i  ich życiu zagraża niebezpieczeństwo, b) gdy 
w rezultacie starć straty w ogniwie pierwszym stwarzają konieczność ich 
uzupełnienia, c) w nagrodę za zasługi na ścieżce dżihadu, najczęściej po 
wypełnieniu jakiegoś wyjątkowego zadania bojowego; d) kiedy członek 
podejmuje działania w ramach rodzinnej zemsty – tj. po zabiciu albo po-
rwaniu przez siły bezpieczeństwa bliskiego krewnego działającego w ter-
rorystycznym podziemiu. Ten ostatni mechanizm występuje najczęściej 
w Czeczenii, Inguszetii i niektórych rejonach Dagestanu, nieznany jest 
natomiast w Kabardyno-Bałkarii, Karaczajo-Czerkiesji i Płn. Osetii. 

Trzecie  ogniwo jest najliczniejsze i zajmuje najważniejszą pozycję 
w systemie rekrutacji nowych członków podziemia. Zasadniczo składa 
się z sympatyków – młodych ludzi, którzy z różnych powodów wyraża-
ją sympatię dla islamskiego podziemia, ale nie są z nim bezpośrednio 
związani. Najważniejsi w tej grupie są młodzi muzułmanie przestrzega-
jący islamskich tradycji i regularnie odwiedzający meczet. W meczetach 
właśnie najczęściej dochodzi do infiltracji takich osób. Drugą „platfor-
mą” oddziaływania na nich są fora internetowe, aktywnie wykorzysty-
wane przez islamskich fundamentalistów. Ogniwo to jest stosunkowo 
rozmyte i bardzo trudno określić stopień jego praktycznego zaangażo-
wania w działalność islamistów. Oczywiste jest jednak, że to właśnie ta 
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grupa jest bazą dla rekrutacji nowych członków. Negatywną rolę w tej 
sferze odgrywają dość często siły bezpieczeństwa, które „prewencyjnie” 
stosują porwania, tortury, a nawet pozasądowe wyroki śmierci. Często 
młodzi muzułmanie, niemający wcześniej bezpośrednich kontaktów ze 
strukturami terrorystycznymi, dopiero po przeżyciu poniżenia starają 
się uzyskać pomoc od bojowników – jako alternatywnego źródła władzy. 
Przykładem mogą być wydarzenia z  Kabardyno-Bałkarii, gdzie liczne 
przypadki szykan wobec młodych muzułmanów doprowadziły do ich 
przejścia w szeregi fundamentalistycznych oddziałów i walk w Nalczyku 
w 2005 roku393. 

Rycina 3. Piramida kadrowa północnokaukaskiego podziemia terrorystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit.

Nieco inaczej kadry północnokaukaskiego podziemia terrorystycz-
nego opisuje pracownik Południowego Centrum Rosyjskiej Akade-
mii Nauk S. Suszczyj394, który dodatkowo formułuje wartościowe oce-
ny liczebności jego członków. W jego ocenie wyróżnić należy liderów 
(jądro organizacyjne), bojowników (członków nielegalnych formacji 
zbrojnych) oraz popleczników (środowisko osób aktywnie współdzia-
łających z terrorystami). Te trzy grupy są zróżnicowane pod względem 

393 Ibidem.
394 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 296.
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swego kształtu, stopnia zaangażowania swych przedstawicieli w działal-
ność podziemia terrorystycznego oraz zasięgu geograficznego. Dodat-
kowo rosyjski badacz wymienia środowisko wsparcia moralno-psycho-
logicznego działalności terrorystów. Nie biorąc bezpośredniego udziału 
w działaniach organizacji, grupa ta odgrywa bardzo istotną rolę w jego 
funkcjonowaniu, nieograniczającą się tylko do wsparcia psychologicz-
nego. To właśnie z niej pochodzą osoby, które wstępują w szeregi orga-
nizacji terrorystycznej, co pozwala na uzupełnianie jej strat kadrowych. 
Jest to baza swoistej kadrowej piramidy północnokaukaskiego systemu 
terrorystycznego395.

Jądro organizac yjne  terrorystycznego podziemia złożone jest 
ze stosunkowo niewielkiej grupy ludzi odpowiedzialnych za bezpośred-
nie kierowanie działaniami bojowymi, określanie jego ogólnego profilu 
ideologicznego i obieranie strategii działania. Podejmuje decyzje w spra-
wie największych ataków terrorystycznych, rzadziej w sprawie „typo-
wych” działań. Jądro to nie stanowi jednego, osobnego sztabu, ponieważ 
w warunkach działań partyzanckich bardziej skuteczna jest zdecentra-
lizowana forma kierowania, która sprawia, że niemożliwe jest zlikwido-
wanie dowódców jednym uderzeniem. Zbrojne podziemie na poziomie 
republik autonomicznych cieszy się bardzo wysokim poziomem autono-
mii i to samo dotyczy oddziałów na jeszcze niższym szczeblu. Nawet na 
poziomie republik trudno wyróżnić jedno centrum decyzyjne. Składać 
się ono raczej może z kilku lokalnych jąder organizacyjnych, regulują-
cych i kierujących działalnością swoich sieci dywersyjno-terrorystycz-
nych. W  niektórych przypadkach tego rodzaju sieci mogą wykraczać 
poza wymiar jednej republiki i przybierać formę ponadregionalną, cho-
ciaż zasadniczo każda grupa działa w granicach swojej republiki. Tym 
samym w swojej praktycznej działalności pojedyncze grupy mogą być 
stosunkowo samodzielne, ponieważ posiadają własną infrastrukturą 
techniczno-materiałową, zasoby finansowe, swoje terytorium „odpowie-
dzialności” oraz specjalizację w konkretnych formach działalności ter-
rorystycznej. Samodzielność nie wyklucza jednak współpracy osobnych 
grup. Oprócz prostego informowania się o podejmowanej aktywności 
dochodzić może do koordynacji działań, wspólnego planowania i prze-
prowadzania jednoczesnych akcji. Co więcej, w warunkach ogromnej 

395 Ibidem, s. 297–298.
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przewagi federalnych i republikańskich sił bezpieczeństwa różnego ro-
dzaju współpraca jest warunkiem koniecznym do przetrwania nielegal-
nych grup zbrojnych oraz jednym z głównych czynników, które zapew-
niają im powodzenie396. 

Grupa bojowa to inaczej bojownicy, czyli uzbrojeni członkowie 
nielegalnych formacji zbrojnych. Wszelkie oceny ich liczebności mogą 
mieć jedynie szacunkowy charakter. Jak zwracają uwagę rosyjscy na-
ukowcy, nawet najlepiej poinformowane osoby ze służb odpowiedzial-
nych za zwalczanie terroryzmu dysponują jedynie przybliżonymi dany-
mi. Trudność w ocenie liczby aktywnych bojowników wynika głównie 
z tego, iż sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie – z roku na rok, a na-
wet w poszczególnych porach roku. Liczba bojowników zmienia się cią-
gle w zależności od wielu czynników. Na początku XXI wieku ogromną 
większość stanowiło czeczeńskie podziemie, a bojownicy w pozostałych 
republikach stanowili jeszcze nieliczną grupę. W latach 2001–2004 na 
północnym Kaukazie mogło działać 2,5–4 tys. bojowników. Późniejsze 
straty wśród Czeczenów odbiły się na (ciągle szacunkowej) liczebno-
ści całego północnokaukaskiego podziemia – według eksperckich ocen 
w 2006 roku liczyło ono około 1–1,5 tys. aktywnych bojowników. Jedno-
cześnie zmienił się rozkład geograficzny i oddziały dagestańskie i ingu-
skie przestały być tylko „dodatkami” do sił czeczeńskich397. 

W latach 2008–2010 wg doniesień z rosyjskich źródeł państwowych 
aktywnie działać miało już tylko 400–500 bojowników398. Odosobnione 
było oświadczenie zastępcy prokuratora generalnego Federacji Rosyj-
skiej Aleksandra Bastrykina, który w 2009 roku ocenił liczebność pół-
nocnokaukskiego podziemia terrorystycznego na 1,5 tys. bojowników399. 
I  mimo że natychmiast zaczęto dezawuować tę cyfrę400, to zdaniem 

396 Ibidem.
397 Ibidem.
398 Takie dane przekazał m.in. głównodowodzący Wojsk Wewnętrznych Federacji Ro-

syjskiej gen. Nikołaj Rogożkin, zob. Николай Рогожкин: на Северном Кавказе 
осталось до 500 боевиков, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/134105 
(dostęp: 1.04.2017).

399 Бастрыкин насчитал на  Кавказе полторы тысячи боевиков, http://lenta.ru/
news/2009/05/20/boevicks/ (dostęp: 1.04.2017).

400 СКП сообщил о полутора тысячах боевиков на Кавказе по ошибке, http://lenta.
ru/news/2009/05/20/annul (dostęp: 1.04.2017).
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niezależnych ekspertów najlepiej oddawała ona rzeczywisty stan rze-
czy (mniej więcej 1–1,5 bojowników w latach 2005–2010)401. Liczba ak-
tywnych bojowo członków podziemia terrorystycznego zaczęła spadać 
w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku. Zdaniem S. Suszczego 
z Rosyjskiej Akademii Nauk można mówić o 800–900 aktywnych bo-
jownikach w 2012 roku oraz bardzo nierównomiernym ich rozkładzie 
w poszczególnych republikach regionu (zob. tab. 18)402. Liczba ta naj-
prawdopodobniej spadła jeszcze wyraźniej w latach 2013–2016 z powo-
du kryzysu, jaki dotknął wówczas Emirat Kaukaski (zob. rozdział 3.5). 

Tabela 18. Przybliżona liczebność północnokaukaskich bojowników w 2012 r.

Region Liczba bojowników

Dagestan 350–400

Czeczenia 200–300

Inguszetia ~100

Północna Osetia-Alania ≤10

Kabardyno-Bałkaria ~100

Karaczajo-Czerkiesja ≤10

Razem 800–900

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 300.

Oceniając ogólną liczebność północnokaukaskiego podziemia terro-
rystycznego, eksperci zaznaczają, że w każdym konkretnym momencie 
„pod bronią” znajduje się o wiele mniej bojowników. Nawet w najbar-
dziej „aktywnym” dla podziemia okresie letnim zasoby ludzkie, jakimi 
dysponują ekstremiści, wykorzystywane są tylko częściowo. W zimie 
liczba aktywnych bojowników zmniejsza się wielokrotnie, aż do sytuacji, 
gdy w całym regionie aktywnych pozostaje tylko kilkudziesięciu z nich. 
Jak wskazują eksperci, w strukturze nielegalnych formacji zbrojnych 
wyróżnić można dwie grupy: „regularnych” i „sporadycznych” bojowni-
ków. „Regularni” to permanentnie działająca grupa, która nie przerywa 

401 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 299.
402 Ibidem.
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działań w porze zimowej. Grupa „sporadycznych” bojowników jest wie-
lokrotnie większa i zaliczają się do niej ludzie, którzy mają możliwość 
czasowego przerwania aktywnego uczestnictwa w oddziałach bojowych. 
Inny podział obejmuje miejscowych „ochotników” oraz najemników, 
którzy przybyli na Kaukaz spoza regionu. Ogólna liczba najemników 
nie przekracza zdaniem analityków 10–15%, jednak ich odsetek wzrasta 
wśród „regularnych” bojowników. Są to osoby z Powołża i innych regio-
nów Federacji Rosyjskiej, z  Azji Środkowej, Kazachstanu oraz państw 
islamskich. Pozostając na Kaukazie, praktycznie nie mają oni możliwości 
powrotu do pokojowego życia. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja 
w przypadku miejscowych „ochotników”, którzy mogą, korzystając z lo-
kalnych więzi, czasowo wyjść z szeregów „leśnych braci” i to właśnie ich 
zachowanie warunkuje liczebną amplitudę północnokaukaskiego pod-
ziemia terrorystycznego. Zaznaczyć jednak należy, iż bardzo mała część 
członków nielegalnych formacji zbrojnych działa przez dłuższy okres, co 
wynika z dotkliwych strat, jakie zadają im federalne i regionalne siły bez-
pieczeństwa. Niezależne źródła informują na przykład, że tylko w 2012 
roku zabitych zostało 404 bojowników (w 2011 była to podobna liczba – 
384 bojowników), a 14 kolejnych zostało rannych przy zatrzymaniu403. 
Poza tym w październiku 2012 roku zastępca szefa Narodowego Komite-
tu Antyterrorystycznego Rosji Jewgienij Ilin poinformował, że od stycz-
nia do września tegoż roku aresztowano 479 bojowników i ich poplecz-
ników404. Jeśli zsumować te cyfry (zabici, ranni, aresztowani), to okazuje 
się, że podziemie terrorystyczne corocznie ponosi ogromne straty i – co 
jest prawdziwym fenomenem – przez długi czas potrafiło stale uzupeł-
niać je kolejnymi ochotnikami. S. Suszczyj, którego szacunkowe dane 
przedstawiono w tabeli 18, ocenia, iż kadrowa „rotacja” w nielegalnych 
formacjach jest niemal pełna w ciągu jednego roku kalendarzowego. Co-
roczne straty ludzkie są niemal równe ich całościowemu potencjałowi. 
Oznacza to, że ogromny odsetek bojowników jest neutralizowany (za-
bijany bądź aresztowany) już w pierwszym roku swojej terrorystycznej 

403 В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 2012 году погибли и были 
ранены 1225 человек, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/218940/ (dostęp: 
1.04.2017).

404 Более 300 боевиков ликвидированы за год на Северном Кавказе, http://ria.ru/defense_ 
safety/20121018/904015908.html (dostęp: 1.04.2017).
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aktywności i tylko nieliczni zdobywają doświadczenie pozwalające na 
przeżycie dłuższego okresu w organizacji405.

Ogromne znaczenie dla przetrwania grup terrorystycznych występu-
jących pod znakiem Emiratu Kaukaskiego ma rekrutacja nowych człon-
ków. Odbywa sie ona za pomocą różnorodnych środków i różnymi ka-
nałami. W badaniu sondażowym przeprowadzonym w 2013 roku wśród 
ludności zamieszkującej Chasawjurt i region chasawjurcki w Dagestanie, 
respondenci wskazali na Internet jako główne narzędzie rekrutacji (por. 
wykres 3).

Wykres 3. Mechanizmy rekrutacji nowych członków organizacji terrorystycz-
nych w opinii mieszkańców Dagestanu (odsetek respondentów wskazujących 
daną metodę)

Źródło: В.В. Маркин, Общероссийская и региональная идентификация…, op. cit., 
s. 500.

Poważnym zmianom, o czym wspominano już wyżej, ulega geogra-
ficzne rozłożenie działań nielegalnych formacji zbrojnych. Ogólna i dość 
łatwo dostrzegalna tendencja to pomniejszenie potencjału ugrupowań 
czeczeńskich i równoczesny wzrost potencjału podziemia dagestań-
skiego i inguskiego, które pod koniec pierwszej dekady XXI wieku stały 
się głównymi epicentrami terroryzmu. W kolejnych latach nastąpił też 
wzrost aktywności terrorystycznej w Kabardyno-Bałkarii. Dodatkowo 
transformacji pod względem terytorialnym ulega terroryzm wewnątrz 
każdej z republik. Innym jeszcze zjawiskiem jest operowanie na pogra-
niczu republik autonomicznych, co jest charakterystyczne dla pograni-
cza czeczeńsko-inguskiego i czeczeńsko-dagestańskiego i może skłaniać 

405 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 299–300.
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nawet do traktowania terytoriów tych trzech republik jako jednego 
i spójnego centrum terroryzmu406. 

Kolejną po aktywnych bojownikach grupę stanowią poplecznicy 
terrorystycznego podziemia, którzy tworzą stosunkowo szerokie środo-
wisko współdziałające z członkami ugrupowań terrorystycznych. Wie-
loletnia działalność dywersyjno-terrorystyczna w  regionie i poza nim 
nie byłaby możliwa bez pomocy osób ukrywających terrorystów, bez 
przewodników, instruktorów, informatorów i ludzi spełniających jeszcze 
wiele innych funkcji. Bardzo trudna jest ocena, jak wiele osób aktywnie 
współdziała z terrorystycznym podziemiem. O ile w przypadku bojowni-
ków w analizach ekspertów pojawiają się przynajmniej przybliżone licz-
by, to w przypadku popleczników można formułować tylko hipotetyczne 
oceny. Można zakładać, że jest to grupa o wiele liczniejsza niż składowa 
bojowa. Większość bojowników, jak wspomniano wyżej, potrafi dzielić 
swój czas na „las” i normalne życie w swoich lokalnych społecznościach. 
Większość krewnych i znajomych tych osób wie o ich podwójnym życiu 
i już na mocy pokrewieństwa prędzej czy później, mniej lub bardziej do-
browolnie, staje się ich pomocnikami. Cytowany już kilkakrotnie S. Su-
szczyj ocenia, że sami tylko zaangażowani krewni bojowników tworzą 
grupę rzędu 10 tys. osób407. Prócz krewnych, którzy z pewnością dominu-
ją wśród popleczników terrorystów, współdziałają z nimi także ich przy-
jaciele, znajomi, członkowie tej samej społeczności lokalnej, osoby dzia-
łające z pobudek ideologicznych itd., co daje kolejnych kilka tysięcy osób. 

Różny jest stopień zaangażowania w pomoc bojownikom. Można 
wymienić trzy grupy: 

 — aktywni poplecznicy  – wszyscy, którzy świadomie i bezpośrednio 
włączają się w zabezpieczenie bytowe terrorystycznego podziemia,

 — pasywni poplecznicy  – wszyscy ci, którzy zmuszeni przez okolicz-
ności zostali włączeni do systemu wspomagania terrorystycznego 
podziemia (np. wspomniani krewni, którzy nawet jeśli nie podzielają 
przekonań terrorystów, to pomagają im jako dzieciom lub rodzeń-
stwu),

 — osoby ukrywające informacje – wszystkie osoby, które chociaż w ża-
den sposób nie są zaangażowane w bezpośrednią pomoc organizacyjną 

406 Ibidem, s. 300–302.
407 Ibidem, s. 302
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dla terrorystów, to skrywają informacje na ich temat przed organami 
ścigania.
Najmniej liczebna jest grupa pierwsza. Pod względem ilościowym 

może być ona porównywalna lub nieco liczniejsza od grupy bojow-
ników. Szerszy zasięg ma grupa druga, złożona głównie z krewnych 
bojowników, a zdecydowanie największa, bo obejmująca mieszkańców 
całych wsi, jest grupa trzecia. 

Inna w porównaniu z grupą bojową jest też geografia środowiska 
współdziałania, które wykracza poza Kaukaz Płn. i obejmuje inne re-
giony zamieszkane przez migrantów z tego obszaru (ale też osoby nie-
kaukaskiego pochodzenia podejmujące współpracę z  pobudek ideo-
logicznych), a także centra w innych krajach, gdzie funkcjonują grupy 
organizacyjnego, informacyjnego i finansowego wsparcia podziemia 
terrorystycznego. Z pewnością jednak decydująca część systemu wspo-
magania bojowników znajduje się w granicach północnokaukaskich re-
publik autonomicznych, a znaczna część ulokowana jest w strefie dzia-
łań bojowników, ponieważ w tym miejscu potrzebna jest maksymalna 
i  różnorodna pomoc w przygotowaniu aktów terrorystycznych oraz 
ich zabezpieczeniu informacyjnym, materiałowym i technicznym, a na 
koniec zatarciu śladów i ukryciu się przed represjami. System zapew-
niający środki bytowe terrorystom jest w tej strefie związany z warun-
kami zasiedlenia. Jego zwartość może być przy tym bardzo różna i po-
szczególne elementy systemu (mieszkania konspiracyjne, informatorzy, 
aktywni pomocnicy) mogą być rozrzucone, znajdować się w różnych 
miejscowościach408.

Ostatnią grupą związaną z terrorystycznym podziemiem są osoby 
sympatyzujące  z   bojownikami. Elementem łączącym jest w tym 
wypadku bliskość ideowa i odczuwanie emocjonalnego związku z dzia-
łaniami terrorystów. Ten psychomentalny stosunek do „leśnych bra-
ci” jest zazwyczaj skorelowany ze skrajnie negatywną oceną sytuacji 
w republikach autonomicznych w wielu sferach życia społecznego. Pod 
względem ilościowym jest to najliczniejsza grupa kadrowej piramidy 
północnokaukaskiego systemu terrorystycznego i  demograficzna baza 
nielegalnych formacji zbrojnych409.

408 Ibidem, s. 303–304.
409 Ibidem, s. 304.
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Aktywność terrorystycznego podziemia na Kaukazie Płn. koncentru-
je się w czterech „epicentrach”, które w zasadzie odpowiadają terytoriom 
czterech republik autonomicznych: Czeczenii, Dagestanu, Inguszetii 
i Kabardyno-Bałkarii. Pozostałe dwie republiki (północna Osetia-Ala-
nia, Karaczajo-Czerkiesja) odgrywają pod tym względem marginalną 
rolę (por. tab. 18). 

Jądro organizacyjne podziemia w Czeczenii składa się z niewielkiej 
grupy najbardziej aktywnych i cieszących się największym autorytetem 
działaczy, a także dowódców poszczególnych oddziałów. Na tym szczeb-
lu następuje wyraźna zmiana pokoleniowa. W wyniku śmierci (natural-
nej lub w walce) coraz bardziej znikoma jest grupa dowódców, którzy 
brali udział w regularnych wojnach rosyjsko-czeczeńskich lub posiada-
ją dłuższy niż kilkuletni „staż” walki. Śmierć Doku Umarowa może być 
dobrą egzemplifikacją tego procesu. Większość liderów stanowią osoby, 
które dołączyły do podziemia w ostatnich latach.

Liczba aktywnych bojowników w Czeczenii ulega ciągłym zmianom 
z przyczyn, o których wspomniano w poprzednim podrozdziale. Trwały 
i wyraźny jest jednak trend spadkowy ich ogólnej liczebności. Wskaźniki 
podawane przez ekspertów dla lat 2011–2014 wskazują na wielokrotnie 
mniejsze liczby niż dekadę wcześniej (zob. tab. 19). Jednym z powodów 
są bezwzględne metody zwalczania terroryzmu stosowane przez lokalne 
władze i struktury siłowe. Analitycy oceniają, że stale w górskich rejo-
nach Czeczenii operuje 50–70 bojowników. Kilkakrotnie większa licz-
ba może zostać „zmobilizowana” w celu przeprowadzenia konkretnych 
operacji, w sumie nie daje to jednak więcej niż około 300 ludzi. Małe 
grupy (6–10) bojowników mogę się łączyć w większe zgrupowania, na-
wet do 100–150 osób, takie oddziały operują jednak przez bardzo ogra-
niczony czas i nie wytrzymują dłuższej walki z federalnymi i regionalny-
mi siłami bezpieczeństwa. 

Tabela 19. Przybliżona liczba bojowników w Czeczenii

Lata 2001–
2003

2004–
2005

2006–
2007

2008–
2009

2010–
2011

2012–
2013

Liczba 
bojowników 2–3 tys. 1–2 tys. 700–800 500–600 300–400 200–300

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 315.
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Aktywność bojowników ogranicza się do południowej i centralnej 
części republiki, przy czym działania terrorystyczne w miastach (Gro-
zny, Aczhoj-Martan, Argun) nie ustępowały do niedawna pod względem 
intensywności obszarom wiejskim i leśnym.

Działania kilkuset bojowników w tak małej republice jak Czeczenia 
nie byłyby możliwe bez wsparcia większej grupy ludzi, którzy pomaga-
ją ich ukrywać, udostępniają mieszkania, udzielają pomocy medycznej 
itp. Zakłada się, że środowisko, które współdziała aktywnie lub pasyw-
nie z podziemiem terrorystycznym, jest wielokrotnie i proporcjonalnie 
większe od grupy bojowej. Wynika to z faktu, iż składa się w ogromnej 
mierze z rodzin, a  także najbliższych znajomych bojowników. Biorąc 
pod uwagę, jak liczne są czeczeńskie rodziny, można szacować, że grupa 
ta składa się z tysięcy osób również skoncentrowanych w centralnej i po-
łudniowej części republiki. Przybliżone dane przedstawiono w tabeli 20.

Tabela 20. Ewolucja piramidy kadrowej podziemia terrorystycznego w Czeczenii

2001–2003 2008–2009 2012

Jądro 
organizacyjne Kilkadziesiąt osób Kilkadziesiąt osób Kilkadziesiąt osób

Grupa bojowa 2–3 tys. 500–600 200–300
Współdziałający 10–20 tys. Kilka tysięcy Kilka tysięcy

Sympatyzujący 20–25% ludności 
(100–150 tys.)

5–10% ludności 
(kilkadziesiąt tys. 

osób)

3–5% ludności 
(20–30 tys.)

Dorosła ludność 
republiki 0,5–0,55 mln 0,6–0,65 mln 0,65–0,7 mln

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 320.

Podobne mechanizmy odnoszą się do sfery osób sympatyzujących 
z bojownikami bez podejmowania żadnej praktycznej pomocy. Na po-
czątku XXI wieku grupa ta stanowiła bardzo znaczący odsetek całego 
społeczeństwa. Przy czym najbardziej związana emocjonalnie z podzie-
miem była południowa, górska część republiki. Później sytuacja stale 
się zmieniała, a  nastroje społeczne były coraz mniej przychylne walce 
„leśnych”. Rosyjscy eksperci oceniają, iż w 2012 roku walkę terrory-
stycznego podziemia popierało już tylko 3–5% ludności (zob. tab. 20), 
choć może to być ocena zaniżona. Z walką bojowników utożsamiają się 
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osoby w każdym wieku. Młoda generacja (18–30 lat) republiki liczy ok. 
300–330 tys. (160–170 tys. młodych mężczyzn). Jak pisze S. Suszczyj 
z Rosyjskiej Akademii Nauk około 5–10 tys. ma radykalne przekonania 
i to właśnie oni zapewniają podziemiu stały dopływ kadr na poziomie 
100–150 bojowników rocznie410.

W Dagestanie według ocen rosyjskich ekspertów działa około 20 od-
działów bojowników. Tym samym jądro organizacyjne dagestańskiego 
podziemia liczyć powinno minimum tylu dowódców. W odróżnieniu od 
Czeczenii nie działają tu liderzy o autorytecie porównywalnym do np. 
Doku Umarowa, a podziemie terrorystyczne jest o wiele bardziej poli-
centryczne. Wynika to z miejscowych uwarunkowań: wieloetniczności 
Dagestanu (pochodzenie etniczne liderów może ich skłaniać do konso-
lidacji władzy we własnych rękach) oraz terytorialnej rozległości tego 
kraju411 (szersza strefa działalności terrorystycznej, trudniejsze kierowa-
nie z jednego centrum). Ograniczony autorytet poszczególnych liderów 
dagestańskiego podziemia terrorystycznego ma swoje konsekwencje. 
Z jednej strony mało znane nazwiska dowódców mogą nie przyciągać 
nowych bojowników. Z drugiej jednak, likwidacja takiego przywódcy 
nie powoduje poważniejszych konsekwencji dla oddziału i jego następca 
zajmuje pozycję poprzednika bez wewnętrznych napięć. Na pierwszym 
planie nie jest więc sam lider organizujący walkę, ale „sprawa”, o któ-
rą walczy oddział. Tym samym straty w obrębie jądra organizacyjnego 
dagestańskiego podziemia nie stanowią przeszkód dla jego dalszego 
funkcjonowania412.

Również bojowy komponent dagestańskiego podziemia różni się od 
swojego odpowiednika w  Czeczenii. Przede wszystkim wykazuje ten-
dencję wzrostową pod względem liczebności. Mimo strat na poziomie 
200–250 bojowników rocznie (wg oficjalnych danych rosyjskich sił bez-
pieczeństwa) przez lata poszerzał swoje szeregi (zob. tab. 21), a pewne 
odwrotne tendencje zauważyć się dało dopiero w 2014 roku. 

410 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 312–331.
411 Powierzchnia terytorialna Dagestanu to ponad 50 tys. km2; dla porównania po-

wierzchnia Czeczenii – 15,58 tys. km2.
412 С. Слуцкий, Состав дагестанского террористического подполья (боевики, по-

собники и  сочувствующие им) и его перспективы на ближайшее десятилетие 
(2010–2020), „Россия и Мусульманский Мир”, 3/2011, s. 49.
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Tabela 21. Przybliżona liczba bojowników w Dagestanie

Lata 2006–2007 2008–2009 2010–2012 2013–2014 2015–2016

Liczba 
bojowników 100–200 200–300 350–400 ~400 ~200

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 324. Dane za lata 2013–2016 – opra-
cowanie własne wg tej samej metodologii.

W rezultacie od 2009 roku Dagestan zajmuje pierwszą pozycję pod 
względem aktywności terrorystów. „Epicentra” aktywności terrorystycz-
nej w Dagestanie to miasta Machaczkała i Chasawjurt oraz pas teryto-
riów w centrum republiki, od rejonu chaswjurckiego do derbenckiego. 
W tej strefie żyje też najwięcej osób wspierających i  sympatyzujących 
z  islamskimi oddziałami413. W sumie można mówić nawet o 20–25% 
ludności republiki przywiązanej do radykalnych nurtów islamu i nega-
tywnie odnoszących się do polityki władz lokalnych. W jednym z badań 
opinii społecznej w Dagestanie na pytanie: „w jakim państwie, świeckim 
czy religijnym, chciałbyś żyć?” – 22% odpowiedziało, że w religijnym, tj. 
zorganizowanym i funkcjonujących zgodnie z zasadami szariatu414. 

Jak zauważa S. Suszczyj, proporcje tych podziałów społecznych ozna-
czają, że spośród 250 tys. młodych mężczyzn (18–30 lat) aż 50–65 tys. 
podlega intensywnej indoktrynacji religijnej. Nawet jeśli tylko niewielka 
część z nich zdecyduje się na zbrojną walkę, to dagestańskie podziemie 
islamistyczne może w średniookresowej perspektywie zachować żywot-
ność i zdolność do dalszej aktywności415.

W porównaniu z Dagestanem, islamistyczne podziemie w Inguszetii 
cechuje monoetniczność i spoistość, co najprawdopodobniej pozwala na 
pewne koordynowanie jego działalności z jednego centrum. Od lat 90. 
rejonem aktywności inguskich radykałów była Czeczenia, jednak zaost-
rzenie działań antyterrorystycznych na terytorium tej republiki stało się 
powodem przeniesienia działań do Inguszetii. Tutejsze podziemie jest 
silnie związane z  bojownikami czeczeńskimi oraz projektem Emiratu 
Kaukaskiego (Doku Umarow osobiście wyznaczał inguskich emirów), 

413 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 325.
414 С. Слуцкий, Состав дагестанского террористического подполья…, op. cit., s. 50.
415 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 327.
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przy zachowaniu autonomii w ramach struktury sieciowej. W wyniku 
skutecznych działań republikańskich sił bezpieczeństwa kolejni emiro-
wie są w tej republice szybko likwidowani i nie ma dowódców, którzy 
byliby w stanie scentralizować operujące tu oddziały416.

Inguszetia była najbardziej aktywnym epicentrum północnokauka-
skiego terroryzmu w latach 2008–2010, kiedy liczba przeprowadzanych 
tu ataków stanowiła 40–50% wszystkich aktów terrorystycznych dokony-
wanych w regionie. Tylko w roku 2008 w Nazraniu i rejonie nazrańskim 
miało miejsce 46 wybuchów różnej siły. Celami były budynki admini-
stracji i struktur siłowych. W całej republice w tym samym roku doko-
nano w sumie aż 576 ataków terrorystycznych417. W tym okresie inguskie 
podziemie osiągnęło też najprawdopodobniej swój najwyższy liczebny 
pułap, który mógł wynieść około 150–200 bojowników. Na podstawie 
poziomu aktywności grup terrorystycznych, a także strat, jakie zadają im 
miejscowe siły bezpieczeństwa, eksperci oceniają, że liczba bojowników 
w następnych latach spadła aby znów od 2012 roku wykazać trend zwyż-
kowy (por. tab. 22). Są to oczywiście jednak tylko dane przybliżone418.

Tabela 22. Przybliżona liczba bojowników w Inguszetii

Lata 2006–2007 2008–2009 2010 2011 2012 2013 2014–2016

Liczba 
bojowników 50–100 150–200 100 50–70 ~100 ~60 30–40

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 329. Dane za lata 2013–2016 – opra-
cowanie własne wg tej samej metodologii.

Pod względem liczebności grupa osób wspomagających bojowników 
w Inguszetii jest znacznie mniejsza niż w Czeczenii czy Dagestanie, co 
wynika z różnic w populacji tych republik. Sympatyzować z bojownika-
mi może kilka procent ludności, tj. 15–20 tys., z czego około 5–7 tys. to 
ludzie młodzi419.

416 Ibidem, s. 328–330.
417 И.В. Пащенко, Террористическая «война» на Северном Кавказе 2009 г., „Вестник 

Южного Научного Центра РАН”, 5(3)/2009, s. 30.
418 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 329.
419 С. Слуцкий, Террористическое подполье в Ингушетии, „Россия и Мусульман-

ский Мир”, 1/2011, s. 54.
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Kabardyno-Bałkaria jest jedynym stosunkowo stałym epicentrum 
terroryzmu na Kaukazie Północno-Zachodnim. Historia radykalnych 
ugrupowań w tej republice sięga lat 90. XX wieku. Na początku pierw-
szej dekady XXI wieku działało tu już ponad 200 uzbrojonych radykałów 
gotowych do walki z władzami i stosowania w tej walce metod terro-
rystycznych. Walki w Nazraniu w 2005 roku, w czasie których kilku-
set bojowników dokonało szturmu na strategiczne punkty i starało się 
utrzymać kontrolę nad miastem, kosztowały życie około 95 bojowników 
(mniej więcej drugie tyle zostało rannych). Po tym wydarzeniu aktyw-
ność islamistycznego podziemia przez kilka lat się zmniejszyła, jednak 
już w latach 2008–2009 doszło do trzykrotnego wzrostu liczby ataków 
a Kabardyno-Bałkaria zbliżyła się pod tym względem do wskaźników 
Czeczenii. W pierwszych latach drugiej dekady XXI wieku rosyjscy 
eksperci oceniali, że tzw. Połączony Front Kabardy, Bałkarii i Karaczaju 
składa się z siedmiu do dziewięciu większych grup bojowników – zu-
pełnie autonomicznych, samodzielnych i  niezależnych w zakresie wy-
boru celów, taktyki i metod walki. Szeroko zakrojone działania struk-
tur siłowych w 2010 roku odniosły „skutek” w postaci 80 zabitych i 70 
zatrzymanych bojowników. Mimo tych strat terrorystyczne podziemie 
przetrwało i ciągle pozostaje – po Czeczenii, Dagestanie i Inguszetii – 
trwałym ośrodkiem terroryzmu420. Jego przybliżony potencjał kadrowy 
przedstawia tabela 23.

Tabela 23. Przybliżona liczba bojowników w Kabardyno-Bałkarii

Lata 2005 2006–
2007

2008–
2009

2010–
2011

2012–
2013

2013–
2014

2015–
2016

Liczba 
bojowników Do 250 20–30 ~50 100–150 50–100 ~60 ~20

Źródło: С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 333. Dane za lata 2013–2016 – opra-
cowanie własne wg tej samej metodologii.

Poparcie społeczne, z jakiego mogą korzystać islamscy bojownicy 
w Kabardyno-Bałkarii, jest słabsze niż w przypadku „wschodnich” re-
publik autonomicznych. Po pierwsze, tutejsza ludność jest o wiele mniej 

420 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 332–335.
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przywiązana do islamu. Po drugie, republika ta cieszy się dobrymi na tle 
regionu wskaźnikami ekonomicznymi (dotyczy to też takich negatyw-
nych zjawisk, jak korupcja). Po trzecie, stała rywalizacja między Kabar-
dyjczykami i Bałkarami sprawia, iż tracą na znaczeniu spory na ponad-
narodowej płaszczyźnie religijnej421. 

3.3.2. Finanse

Jednym z najważniejszych systemowych elementów funkcjonowania 
podziemia północnokaukaskiego stanowi finansowanie, czyli pozyski-
wanie środków na prowadzenie wszelkich form działalności terrory-
stycznej i ekstremistycznej. Wykorzystywane w tym zakresie przez tutej-
szych członków nielegalnych formacji zbrojnych metody potwierdzają, 
iż w różnych regionach globu organizacje tego typu cechuje wysoki sto-
pień adaptacji do realiów społeczno-ekonomicznych. Potrafią one świet-
nie sobie radzić w warunkach globalizacji gospodarki oraz wykorzysty-
wać strukturę sieciową swojego ugrupowania422. 

Zasadniczo każda organizacja terrorystyczna potrzebuje środków 
finansowych na dwie formy aktywności: 1) na infrastrukturę (proces 
przygotowania zamachu), 2) na cele bezpośrednie (przeprowadzenie 
akcji terrorystycznej). Badacze wskazują przy tym, że proporcja między 
celem pierwszym a celem drugim wynosi aż dziewięć do jednego. Ogól-
ny i przykładowy rozkład wydatków organizacji terrorystycznej zawiera 
tabela 24.

Zasadniczo rozróżnia się dwa źródła finansowania organizacji terro-
rystycznych: zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych zaliczyć moż-
na wsparcie od państw, organizacji religijnych, organizacji komercyjnych 
i niekomercyjnych, osób prywatnych, zagranicznych społeczności i dia-
spor, a także innych grup terrorystycznych. Do źródeł wewnętrznych za-
licza się z kolei dochody otrzymywane z legalnego i nielegalnego bizne-
su oraz przychody z dobrowolnych wpłat w ramach samej organizacji, 
pomoc bogatych terrorystów, którzy również mogą być członkami or-
ganizacji, a także tzw. zakat, czyli przymusowy podatek na działalność 

421 Ibidem, s. 336–337.
422 И.П. Добаев, А.И. Добаев, Д.В. Умаров, Каналы финансирования терроризма на 

Северном Кавказе, „Южно-Российский Форум”, 2013, 1(6), s. 40–41.
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terrorystyczną (de facto wymuszenia). Jednocześnie eksperci zwracają 
uwagę, że w ostatnim dziesięcioleciu, wraz z pogłębieniem procesów 
globalizacyjnych i przejściem na sieciową strukturę organizacji, trans-
formacji uległa rola, jaką odgrywały różnego rodzaju źródła działalno-
ści terrorystycznej. Coraz mniejsze znaczenie mają źródła zewnętrzne, 
a jednocześnie poszerzeniu i dywersyfikacji ulegają źródła wewnętrzne. 
Tak więc ugrupowania terrorystyczne stają się coraz bardziej samodziel-
ne pod względem finansowym423.

Tabela 24. Cele, na które przeznaczane są środki finansowe organizacji terrory-
stycznej

Cele 

Infrastruktura Cele bezpośrednie

1. Przygotowanie terrorystów na terytorium innych 
krajów;

2. Stworzenie własnej struktury w sferze finansowej 
(fundacje, kompanie, banki, ubezpieczalnie) 
w celu włączenia swoich środków finansowych 
w legalny obrót;

3. Przeniknięcie do struktur państwowych;
4. Zwerbowanie osób gotowych do współdziałania 

w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamachu; 
5. Wydatki na propagandę, wydanie 

i rozpowszechnienie materiałów 
propagandowych;

6. Utrzymanie baz szkoleniowych;
7. Stworzenie i utrzymanie w gotowości tzw. 

śpiących komórek;
8. Zdobycie i przetransportowanie w określone 

miejsce środków potrzebnych w akcji 
terrorystycznej (broń, odzież, środki łączności, 
amunicja, materiały wybuchowe);

9. Wypłata wynagrodzeń bezpośrednim 
uczestnikom akcji terrorystycznej;

10. Wypłata kompensacji członkom rodzin zabitych 
terrorystów. 

1. Przyciągnięcie najemników 
do udziału w akcjach 
terrorystycznych;

2. Wydatki na bezpośrednie 
przygotowanie aktów 
terrorystycznych:
– rekonesans
– zdobycie transportu;

3. Stymulowanie informowania 
o atakach w mediach.

Źródło: И.П. Добаев, А.И. Добаев, Д.В. Умаров, Каналы финансирования…, op. cit., 
s. 42.

423 Ibidem, s. 43.
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Tabela 25. Typologia źródeł finansowania terroryzmu

Źródła finansowania

Wewnętrzne Zewnętrzne

1. Legalny biznes
2. Nielegalny biznes
3. Składki 

członkowskie
4. Wkłady bogatych 

członków 
organizacji 
terrorystycznej

5. Zakat („podatek” 
na dżihad)

Pomoc państwowa Pomoc niepaństwowa

1. Ze strony państw 
narodowych

1. Od organizacji komercyjnych
2. Od organizacji niekomercyjnych 

(dobroczynnych, humanitarnych i in.)
3. Od pojedynczych sponsorów
4. Od zagranicznych społeczności
5. Od diaspor
6. Od ugrupowań terrorystycznych

Źródło: И.П. Добаев, А.И. Добаев, Д.В. Умаров, Каналы финансирования…, op. cit., 
s. 44.

Tym ogólnym tendencjom odpowiada sytuacja północnokaukaskie-
go podziemia terrorystycznego. Jego finansowanie od początku było 
wielokanałowe. Rozmiary finansowania, struktura źródeł i ich wzajemny 
stosunek ulegają ciągłym i dynamicznym zmianom. W każdym konkret-
nym momencie struktura finansowania różni się też na poszczególnych 
terytoriach, na których operują bojownicy, a także w poszczególnych 
elementach sieciowej struktury ich organizacji. W pierwszej połowie 
pierwszej dekady XXI wieku dominowały struktury na wpół scentrali-
zowane, jednak przejście do policentrycznej (sieciowej) organizacji pod-
ziemia sprawiło, że źródła uległy rozdrobnieniu i dywersyfikacji, odpo-
wiednio do wzrostu liczby adresatów środków finansowych. Dlatego też 
tak trudno federalnym i regionalnym władzom przeciąć kanały finanso-
wania terrorystycznego podziemia424. 

Środki finansowe, którymi dysponują północnokaukascy terroryści, 
pochodzą, tak jak i w wielu innych miejscach na świecie, z dwóch źródeł: 
zagranicznych oraz wewnętrznych. Stosunek tych dwóch składowych 
zmieniał się w czasie – również w zgodzie z ogólnoświatową tendencją – 
na rzecz środków pozyskiwanych lokalnie. Rosyjscy eksperci przekonu-
ją, że w latach 90. i jeszcze na początku XXI wieku dominowały środki 
pochodzące z  zewnątrz, napływające poprzez struktury pozarządowe 

424 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 310.
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(fundacje, niepaństwowe organizacje religijne itp.). Rosjanie, szczegól-
nie wyczuleni na próby destabilizacji ich państwa przez czynniki zagra-
niczne, wskazują, że i dziś pewną część dochodów północnokaukaskiego 
podziemia stanowią wpływy z zewnątrz, tj. pomoc od międzynarodo-
wych centrów terroryzmu, islamskich organizacji radykalnego nurtu 
ulokowanych zarówno w krajach arabskich, jak i państwach zachodnich 
oraz pojedynczych sponsorów. Zmniejszenie tych wpływów wynikało 
głównie z przejścia międzynarodowych organizacji terrorystycznych 
w zdecentralizowaną i pozbawioną wyraźnego centrum strukturę or-
ganizacyjną oraz pojawienia się bardziej priorytetowych niż Kaukaz 
frontów dżihadu na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz w Afryce 
Północnej425.

Do przekazywania środków zagranicznych wykorzystywani byli 
najczęściej przenoszący pieniądze kurierzy. Kilka przykładów ich dzia-
łalności podaje w swoim artykule dagestański religioznawca i republi-
kański minister ds. polityki narodowościowej Kaflan  Chandabajew426. 
W 2005 roku dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaj Patru-
szew poinformował o likwidacji na terytorium Dagestanu członka Al-
-Kaidy Abu Omara al-Saifa. Miał on otrzymywać i rozprowadzać pie-
niądze przeznaczone na organizację ataków terrorystycznych na terenie 
Federacji Rosyjskiej. Do 2005 roku, wg danych FSB, znajdował się na 
terytorium Inguszetii, następnie przeniósł się do Dagestanu by  – jak 
przekonuje FSB  – przenieść działalność dywersyjno-terrorystyczną do 
tej republiki427. 

W listopadzie 2006 roku w dagestańskim Chasawjurcie FSB zlikwido-
wało Jordańczyka Abu-Hawsa. Odnaleziono przy nim małe archiwum, 
którego treść mieli odszyfrować rosyjscy śledczy. Dokumenty, zdaniem 
FSB, były szczególnie wartościowe, gdyż Abu-Haws, swego rodzaju księ-
gowy terrorystów, robił notatki, począwszy od 1999 roku. Wówczas, we-
dług informacji rosyjskich służb, Abu-Haws z grupą 70 Arabów dostał 

425 И.П. Добаев, А.И. Добаев, Д.В. Умаров, Каналы финансирования…, op. cit., s. 46.
426 К.М. Ханбабаев, Исламский радикализм на Северном Кавказе. Идеология, цели, 

пути финансирования, „Свободная Мысль”, 3/2007, s. 105–116.
427 Por. Уничтоженный в Дагестане идеолог «Аль-Каиды» на Северном Кавказе дей-

ствовал под прикрытием исламского фонда, Интерфакс-Религия, http://www.
interfax-religion.ru/?act=news&div=8173 (dostęp: 1.04.2017).
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się na północny Kaukaz przez wąwóz Pankiski. Bojownicy ci utworzyli 
kanały dla przesyłu środków finansowych od islamskich społeczności 
z Turcji, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i krajów zachodnioeuropejskich. 
Każdy z Arabów, jak twierdziły rosyjskie służby, miał swój niezależny 
kanał, którym otrzymywał środki; pieniądze były dostarczane konkret-
nym osobom od ich pobratymców. Wpływy zza granicy, wg zapisów 
Abu Hawsa, miały w 2005 roku wynieść 200 tys. dolarów i 195 tys. euro. 
W przygotowanych, ale nie wysłanych jeszcze listach do nieznanych 
szejków bojownik skarżył się, że ofiary od muzułmańskich społeczności 
z Turcji, Bliskiego Wschodu i Europy znacznie się skurczyły, a sponsorzy 
za ważniejsze uznali pomaganie mudżahedinom w Iraku428.

Inny rodzaj dofinansowywania północnokaukaskiego podziemia 
z zewnątrz wiąże się z działalnością zagranicznych islamskich organizacji 
dobroczynnych. Funkcjonują one w dwóch wymiarach. Po pierwsze jest 
to finansowanie projektów społecznych i kulturalnych, wspomagające 
w szczególności organizacje zajmujące się opieką nad dziećmi, sierotami, 
emerytami, uchodźcami itd. Jednak drugi kierunek ich działalności to 
finansowa pomoc dla salafickich grup i ruchów na Kaukazie429. Chodzi 
o takie organizacje, jak wspomniane w rozdziale 1, Muslim World Lea-
gue, Faisal Islamic Bank, International Islamic Relief Organization czy 
Al-Haramain Foundation. Regularnej pomocy północnokaukaskim se-
paratystom mają też, zdaniem rosyjskich analityków, udzielać podmio-
ty tureckie (organizacje w rodzaju: Komitet Solidarności z Czeczenami 
Płn. Kaukazu, Instytut Przyjaźni i  Braterstwa Państw i  Społeczności 
Tureckich, Instytut Kultury Turańskiej, Instytut Kształcenia Kulturalne-
go i Społecznej Pomocy Kaukazowi itp.). Na Kaukazie swoją obecność 
miały też zaznaczyć podmioty z centralą w Egipcie: Brygady Islambouli, 
al-Jihad al-Islami („Święta wojna”), al-Gama’a al-Islamiyya („Islamska 
Grupa”), Daawa Wa Igasa oraz religijny uniwersytet Al Azhar w Kairze430. 

428 К.М. Ханбабаев, Исламский радикализм…, op. cit., s. 108–109; por. ФСБ получи-
ла доказательства финансирования Аль-Каидой чеченских боевиков, Агентство 
Национальных Новостей, http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=59673 (do-
stęp: 1.04.2017).

429 Х.Т. Курбанов, Религиозно-политический экстремизм на Северо-Восточном 
Кавказе (на материалах Республики Дагестан), Ростов-на-Дону 2006, s. 47–48.

430 Е. Горюшина, Влияние Ближнего Востока…, op. cit., passim. 
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Wyjaśnianie działalności terrorystów północnokaukaskich finan-
sowaniem zagranicznym z pewnością byłoby wygodne dla rosyjskich 
władz, które w ten sposób mogłyby usprawiedliwiać niepowodzenia 
własnej polityki antyterrorystycznej, jednak nawet z  rosyjskich kręgów 
decyzyjnych padały głosy, że wpływy z zewnątrz odgrywają drugorzędną 
rolę. Doradca szefa rosyjskiego Narodowego Komitetu Antyterrorystycz-
nego (NAK), doktor nauk prawnych Andriej Prżezdomskij powiedział 
w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie NAK: „Często chcie-
libyśmy wyjaśniać aktywność grup terrorystycznych «intrygami zagrani-
cy». Na pewno można zauważyć jakąś działalność zagranicznych centrów 
wpływu  – jest to finansowe wsparcie, metodologiczna i organizacyjna 
pomoc, instruktaż i  tym podobne. Ale trzeba przyznać, że to wszystko 
nie jest decydującym czynnikiem, który by pozwalał na wysoką aktyw-
ność podziemia. Tak więc finansowanie antypaństwowej działalności 
przeniesiono «na miejsce». Główne źródło wpływów finansowych, dzię-
ki którym organizowane są ciągle nowe ataki terrorystyczne to tota lny 
haracz  (podkreślenie – TWG). Praktycznie cały prywatny biznes w sze-
regu południowych regionów jest obłożony «podatkiem terrorystycz-
nym». Przedsiębiorcy i urzędnicy bardzo się boją o swój los, instrumenty 
ochrony ze strony władz nie działają”431. Również naukowcy przyznają, że 
„w warunkach masowej korupcji ustanowienie, chociażby drogą szanta-
żu i zastraszania, kontroli nad kilkoma firmami i przedsiębiorstwami nie 
sprawia terrorystycznemu podziemiu żadnej trudności”432.

Badacze są zgodni, że zbieranie haraczu („podatku na dżihad”) jest 
podstawowym źródłem środków finansowych dla północnokaukaskiego 
podziemia islamistycznego. Niektórzy oceniają nawet, że stworzony zo-
stał stabilny i niezależny finansowo system dysponujący wielopoziomo-
wym budżetem, na który składają się cztery elementy:

 — budżet Emiratu Kaukaskiego,
 — budżet wilajatów,
 — budżet sektorów,
 — budżet dżamaatów.

431 А. Пржездомский, В эпицентре противостояния идеологии смерти, Нацио-
нальный антитеррористический комитет, http://nac.gov.ru/publikacii/vystuple-
niya-i-intervyu/przhezdomskiy-intervyu-sovetnika.html (dostęp: 1.04.2017).

432 Х.Т. Курбанов, Религиозно-политический экстремизм…, op. cit., s. 125.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Formy działania 207

Budżet Emiratu tworzony jest z budżetów wilajatów, budżety wi-
lajatów z budżetów sektorów, a budżety sektorów czerpią z kolei z bu-
dżetów dżamaatów. Zbieranie środków odbywa się „od dołu do góry”, 
począwszy od dżamaatów i  wsi, a kończąc na całej strefie aktywności 
Emiratu Kaukaskiego. Po zebraniu haraczu część z jego sumy trafia do 
bojowników biorących bezpośrednio udział w akcji, część do ich bezpo-
średniego emira, jeszcze jedna część do wspólnej kasy oddziału, a reszta 
do podmiotu wyższego rzędu. Osobna „kasa” funkcjonuje na każdym 
z tych poziomów. Kasami wilajatów, sektorów i dżamaatów dysponują 
emirowie tych jednostek, co dodatnio odbija się na ich efektywności – 
finansowa niezależność pozwala szybko opracowywać i realizować akty 
terroru i dywersji na wszystkich poziomach433.

Zbieraniem pieniędzy od swoich ofiar zajmują się bezpośrednio sami 
bojownicy. Pomoc osób z kręgu współdziałających i sympatyzujących 
z podziemiem ogranicza się najczęściej do przekazania informacji, kogo 
warto obłożyć „podatkiem na dżihad”. Zdarzają się przypadki zabijania 
tych, którzy odmawiają płacenia haraczu434. 

Informowanie o tym, że obowiązkiem każdego muzułmanina jest 
finansowanie dżihadu, odbywa się poprzez Internet, przez rozprze-
strzenianie zapisów audio i wideo oraz ulotek i odezw. Obranemu za cel 
przedsiębiorcy czy urzędnikowi wysyłane są najczęściej karty pamię-
ci z nagraniem, na którym żąda się zapłacenia haraczu. Razem z kartą 
pamięci wysyłana jest zazwyczaj karta sim do telefonu komórkowego, 
na której numer bojownicy dzwonią, aby przekazać szczegółowe infor-
macje, w jaki sposób przekazać pieniądze. Rosyjscy autorzy artykułu 
o kanałach finansowania północnokaukaskiego terroryzmu cytują jed-
no z  nagrań, na którym bojownik mówi do swojej ofiary: „Nazywam 
się Daud i jestem szariackim sędzią w Wilajacie Dagestan. Chciałbym 
przekazać ci pewne zasady jednego z najważniejszych filarów islamu – 
zakatu (…). Jeśli zrobisz to wszystko, co powinien robić muzułmanin, 
to otrzymasz od nas nietykalność i każdą pomoc. Ale jeśli będziesz się 
stawiać, biegać na milicję czy gdzieś tam jeszcze… wcześniej czy później 
zlikwidujemy cię i weźmiemy jeszcze więcej od twoich następców”435.

433 И. Текушев, Имарат Кавказ…, op. cit.
434 И.П. Добаев, А.И. Добаев, Д.В. Умаров, Каналы финансирования…, op. cit., s. 50.
435 Ibidem.
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W przypadku pierwszej odmowy zapłacenia haraczu wysyłane jest 
ostrzeżenie; po drugiej odmowie  – zapada decyzja o likwidacji ofiary, 
niejednokrotnie rzeczywiście realizowana. W ten sposób terroryzowa-
ni są biznesmeni oraz pracownicy republikańskich i miejskich urzędów, 
zmuszeni do płacenia haraczu, aby zachować swoje bezpieczeństwo436.

Nie jest to jedyne źródło środków finansowych islamistycznego pod-
ziemia. Innym są wpływy od legalnych bądź działających w szarej stre-
fie podmiotów gospodarczych, w różnym stopniu kontrolowanych przez 
terrorystów. Jeśli wziąć pod uwagę, jak ogromne rozmiary ma w regionie 
szara strefa, można założyć, że wpływy z tego rodzaju działalności stanowią 
znaczną część terrorystycznego budżetu. Dochód może być czerpany od 
podmiotów bezpośrednio organizowanych i kontrolowanych przez człon-
ków podziemia. Część z nich może się znajdować na terenie republiki 
autonomicznej, w której operuje czerpiący zyski oddział, część w innych 
republikach, a jeszcze inne w głębi Rosji lub nawet za granicą. Najbardziej 
dochodowy jest nielegalny obrót paliwami i wyrobami alkoholowymi. 
Pojawiają się także informacje o kontrolowaniu prostytucji i nielegalnego 
hazardu. Terrorystyczne podziemie nie waha się przed podejmowaniem 
typowo kryminalnej działalności, dochodzi do porywania zakładników 
w celu uzyskania okupu, mają miejsce napady rabunkowe, fałszowanie pie-
niędzy, handel narkotykami, a nawet zabójstwa na zlecenie437. Zaznaczyć 
jednak trzeba, iż pomimo tego, że islamistyczne podziemie sięga po meto-
dy kryminalne, to nie wszystkie poważne przestępstwa w regionie należy 
łączyć z Emiratem Kaukaskim. Podziemie islamistyczne działa w szerszym 
systemie, w którym stosowanie przemocy stało się niemal normalnością. 
Posiadanie broni na północnym Kaukazie jest czymś powszechnym. Małe 
oddziały dla własnej ochrony posiada każdy bardziej znaczny polityk oraz 
przedsiębiorca i często są one wykorzystywane do działań niezgodnych 
z literą prawa. Są też grupy typowo przestępcze, które pozorują, iż działa-
ją powodowane religią islamu – po to tylko, aby ukryć swoje kryminalne 
motywy. Liczne zabójstwa dokonywane są w wyniku ostrej konkuren-
cji finansowej, dochodzi do bandyckich porachunków między grupami 
przestępczymi (także z wykorzystaniem ładunków wybuchowych). Tego 
rodzaju starcia są jeszcze bardziej brutalne niż w innych częściach Fede-

436 Ibidem.
437 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 310.
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racji Rosyjskiej – z powodu wspomnianego wcześniej powszechnego na 
Kaukazie dostępu do broni. Nie każde więc zabójstwo, porwanie czy wy-
buch należy przypisywać islamskim terrorystom. Oficjalne rosyjskie sta-
tystyki aktów terrorystycznych dokonywanych przez Emirat Kaukaski są 
prawdopodobnie zawyżone. Decydują o tym dwie przyczyny. Po pierwsze, 
jest to korzystne dla siłowików, gdyż potęgowanie atmosfery zagrożenia 
podnosi ich pozycję i skłania decydentów do zwiększenia nakładów na 
służby odpowiedzialne za walkę z terroryzmem. Po drugie, jest to na rękę 
bojownikom, gdyż przypisywanie im aktów dywersji na szerokich obsza-
rach, także w głębi Rosji, wpływa z ich punktu widzenia pozytywnie na 
wizerunek ich organizacji i podnosi morale w oddziałach438.

Ostatnią formą pozyskiwania środków przez północnokaukaskie 
podziemie islamistyczne są ofiary osób utożsamiających się z ich walką. 
Tego rodzaju dobrowolne wsparcie raczej nie jest zbyt wysokie w przy-
padku wpłat od osób zamieszkujących północny Kaukaz, który jest 
regionem zubożałym. Bardziej znaczące sumy mogą natomiast prze-
kazywać członkowie diaspor narodów północnokaukaskich w krajach 
zachodnich i na Bliskim Wschodzie. 

Rycina 4. Źródła finansowania terroryzmu północnokaukaskiego

Źródło: opracowanie własne.

3.3.3. Infrastruktura

Północnokaukaskie podziemie terrorystyczne dysponuje rozwiniętą, 
efektywną i terytorialnie rozbudowaną bazą infrastrukturalną. W skład 
systemu zapewniającego funkcjonowanie islamistycznych formacji od 
strony technicznej wchodzi kilka elementów.

438 О. Боброва, Имарат Кавказ. Государство, которого нет. Часть 2., op. cit.
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Pierwszym z nich jest system zdobywania (zamawiania), dostawy, 
przechowywania i przekazywania broni, amunic j i  i  ekwipunku. 
Bezpośrednio w granicach północnego Kaukazu ulokowana jest sieć 
licznych dużych i małych kryjówek, większe magazyny broni i amuni-
cji, a także opracowane i sprawdzone kanały ich transportu i rozdzie-
lania między bojowników. Rosyjscy eksperci przypuszczają, że ten sy-
stem może być „podłączony” – poprzez mechanizmy korupcyjne – do 
magazynów federalnych i republikańskich struktur siłowych. Ta forma 
pozyskiwania środków do walki przez północnokaukaskich bojowników 
była bardzo rozpowszechniona w  latach 90. XX wieku oraz jeszcze na 
początku XXI wieku. W ostatnich latach jej rozmiary spadły, jednak cią-
gle jest spotykana439.

Region północnego Kaukazu jest ponadprzeciętnie nasycony bro-
nią, co jest wynikiem nie tylko wojny w Czeczenii, ale i uwarunkowań 
kulturowych, w których posiadanie broni przez mężczyzn narodowo-
ści północnokaukaskich jest czymś zupełnie naturalnym. Broń to także 
powszechnie wykorzystywana forma prezentu dla mężczyzn w każdym 
wieku oraz ceniony towar, który zawsze można sprzedać lub wymienić. 
Konsekwencją wojny i ogólnej militaryzacji regionu jest natomiast do-
stępność ciężkiego uzbrojenia. W przedstawionym mediom raporcie 
z likwidacji jednego ze składów broni terrorystów napisano, że rosyj-
skie służby przejęły m.in. miotacz ognia RPO Trzmiel, granatnik RPG- 
-18 „Mucha”, ręczną wyrzutnię przeciwpancerną, automat Kałaszniko-
wa, ponad 200 naboi i dwa ręczne granaty440. Tego rodzaju sprawozdania 
z likwidacji terrorystycznych kryjówek pojawiają się w doniesieniach 
z północnego Kaukazu bardzo często.

Sieć magazynów, w których przechowywana jest broń wykorzystywa-
na przez bojowników, jest bardzo rozbudowana. Swoim systemem kry-
jówek w poszczególnych republikach dysponują lokalne grupy. Jedno-
cześnie broń przewożona jest do nowych miejsc, system jej dystrybucji 
obejmuje cały region. Zdecentralizowany i wielokanałowy charakter tej 
sieci bardzo utrudnia pracę służb specjalnych odpowiedzialnych za ich 

439 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 310.
440 О. Боброва, Имарат Кавказ. Государство, которого нет. Часть 2., „Новая 

Газета”, 27/22 marca 2010, http://www.novayagazeta.ru/politics/4452.html (dostęp: 
1.04.2017).
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likwidację. Islamistyczne podziemie przez bardzo długi okres praktycz-
nie nie doświadczało braków w uzbrojeniu. W latach 2006–2008 milicja 
rozpoczęła program skupowania uzbrojenia, który kosztował państwo 
rosyjskie 80 tys. dolarów. Drwił z tego programu jeden z islamistycznych 
liderów Anzor Astemirow, który w jednym z wywiadów mówił: „Naród 
niczego MSW nie oddał poza starymi karabinami, ukrytymi jeszcze po 
II wojnie światowej, które nie były warte więcej niż 10 rubli. Ludzie wolą 
zachować poważną broń, na przykład pistolety, dla własnego bezpie-
czeństwa. Poza tym MSW płaci na przykład za pistolet Makarowa 10 tys. 
rubli; my płaciliśmy im za niego 35–50 tys. rubli, w zależności od jego 
stanu. My w odróżnieniu od MSW – co bardzo ważne – nikogo nie py-
tamy, skąd u człowieka wzięła się broń. Kim by on nie był, nie ryzykuje, 
że będzie mieć sprawę karną albo go nawet posadzą. W rezultacie my 
dostaliśmy broń, a MSW straciło pieniądze”441. 

Eksperci wskazują jednak, że praca rosyjskich sił bezpieczeństwa 
powoli zaczyna przynosić rezultaty i na północnym Kaukazie następuje 
odczuwalny spadek dostępu do broni. Ciągle nie jest to jednak czyn-
nik, który w widoczny sposób ograniczałby skalę terroryzmu w regionie. 
Nawet przy trudniejszym dostępie do fabrycznych produkcji bojownicy 
działają, wykorzystując wszystkie posiadane przez siebie zasoby. Tylko 
w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 roku na północnym Kaukazie 
służby przejęły i bezpiecznie detonowały prawie 400 gotowych do użycia 
improwizowanych urządzeń wybuchowych. Rozmiary „produkcji” tego 
typu urządzeń w granicach regionu są zapewne kilkakrotnie większe442. 

Kolejne miejsce w infrastrukturalnym systemie północnokaukaskie-
go podziemia terrorystycznego zajmuje zabezpieczenie  mater ia ło-
wo-techniczne. Techniczna baza grup terrorystycznych jest bardzo 
różnorodna (od środków transportu po wyspecjalizowane serwisy in-
ternetowe). Środki należące bezpośrednio do terrorystów są przy tym 
o wiele mniejsze od tego, z czego potrafią korzystać dla swoich celów 
sporadycznie lub nawet przez dłuższy okres czasu. Wykorzystywane są 
po prostu środki publiczne albo też należące do osób prywatnych, któ-
re, świadomie lub nieświadomie, udostępniają je bojownikom. Oznacza 
to, że znaczna część technicznych zasobów republik autonomicznych 

441 Cyt. za: ibidem.
442 С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit., s. 307.
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uczestniczy w  zaspokajaniu potrzeb podziemia terrorystycznego (np. 
środki transportu, środki przesyłu informacji itd.). Federalne i repub-
likańskie struktury siłowe podejmują intensywne działania mające na 
celu ograniczenie członkom grup terrorystycznych dostępu do „legal-
nej” infrastruktury, jednak niemożliwa jest ich zupełna izolacja w lesie 
i w górach. Niektóre z kolei komponenty bazy materialnej zostały przez 
terrorystów przeniesione poza granice Federacji Rosyjskiej, gdzie – jak 
np. serwery internetowe – są poza zasięgiem rosyjskich służb443.

Inf rastruktura  mieszkaniowa złożona jest z szerokiej sieci 
mieszkań i domów w północnokaukaskich miastach i mniejszych miej-
scowościach, a także budowli poza zwartymi terenami mieszkaniowymi. 
Dzięki posiadaniu tak rozległej w wymiarze przestrzennej bazy bojow-
nicy mają możliwość odpoczynku i odzyskania sił, przeczekania pości-
gów lub okresów, w których utrudnione jest prowadzenie walki. Biorąc 
pod uwagę, że większość członków lokalnych grup terrorystycznych re-
krutuje się z miejscowej ludności, można zakładać, iż są to mieszkania 
rodzin bojowników, przyjaciół, popleczników, a także pomieszczenia 
wynajmowane. Geograficzne położenie infrastruktury mieszkaniowej 
grupy terrorystycznej odpowiada zasadniczo strefie, w której prowadzi 
ona aktywność bojową. Są to bardzo różne miejsca, zarówno mieszka-
nia w wielopiętrowych blokach, jak i prywatne domy. Członkowie pod-
ziemia mogą żyć w centrach miast, w tzw. dzielnicach sypialnych na 
peryferiach miast, na terenach wiejskich, a także w szopach dla owiec 
wysoko w górach Kaukazu. „Konspiracyjne” mieszkania z dużym praw-
dopodobieństwem znajdują się nie tylko we wszystkich stolicach repub-
lik północnokaukaskich, ale także w najważniejszych centrach miejskich 
oraz większych wsiach w tym regionie. Grupy terrorystyczne posiadają 
również swoje mieszkania w innych regionach Rosji, szczególnie tych, 
w których zamieszkują większe diaspory narodów północnokaukskich, 
w tym w Moskwie oraz w rejonie podmoskiewskim444. 

Inf rastruktura  szkoleniowo-treningowa współcześnie z pew-
nością nie może się równać z siecią baz treningowych, jaka funkcjonowa-
ła w regionie w latach 90. XX wieku, zlikwidowaną przez rosyjskie wojska 
i służby specjalne. Ich zniszczenie nie oznacza jednak pełnej likwidacji 

443 Ibidem, s. 307–308.
444 Ibidem, s. 308.
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tego komponentu infrastruktury podziemia islamistycznego. Szkolenie 
i trening bojowników może się odbywać w „domowych” warunkach albo 
w terenie – szczególnie, że warunki terenowe (zalesione góry) pozwa-
lają na ukrycie działań. Nie wykluczone są też wyjazdy przedstawicieli 
Kaukazu Płn. do zagranicznych centrów radykalizmu islamskiego, które 
posiadają dobrą infrastrukturą treningową. Stamtąd też przybywają do-
brze przygotowani najemnicy, którzy są instruktorami młodych północ-
nkaukaskich rekrutów. 

Bardzo dynamiczny rozwój w okresie po upadku Związku Radzie-
ckiego zaliczyły islamskie instytucje oświatowe. Już w latach 90. istnia-
ły w republikach północnokaukaskich dziesiątki islamskich instytucji 
oświatowych. Proces kształcenia w niektórych z nich, w warunkach sła-
bej kontroli ze strony władz świeckich i religijnych, zawierał wyraźne 
elementy radykalne. Stale rosła też liczba młodych ludzi wyjeżdżających 
na studia do innych krajów. Z „zachodnich” republik (Karaczajo-Czer-
kiesja, Kabardyno-Bałkaria) większa część młodzieży wyjechała do Tur-
cji. Ze wschodnich republik (Czeczenia, Inguszetia, Dagestan) większość 
pojechała do Syrii, Egiptu, Arabii Saudyjskiej. W sumie tylko w latach 90. 
XX wieku w zagranicznych centrach islamskich wykształcenie zdobyło 
ok. 4 tys. osób z północnego Kaukazu, większość z nich powróciła do 
swoich ojczyzn. Sytuacja zmieniła się na początku XXI w. Nasilenie kon-
troli nad działalnością miejscowych islamskich instytucji oświatowych 
skutkowało pewnym ograniczeniem treści radykalnych w procesie na-
uczania. Jednak, jak wskazują rosyjscy eksperci, pełna neutralizacja roz-
powszechniania radykalnych islamskich idei przez duchowne instytucje 
jest właściwie niemożliwa i część uczących się tam młodych ludzi nie-
uchronnie przechodzi ewolucję w kierunku religijnego radykalizmu445.

Ostatnim elementem w systemie infrastrukturalnym północnokau-
kaskiego podziemia jest inf rastruktura  medyczna i  rehabi l i -
tac yjna. W jej skład wchodzi sieć instytucji medycznych, w których 
członkowie grup terrorystycznych mogą otrzymać potrzebną im pomoc 
oraz przebywać przez okres niezbędny do odzyskania sprawności fizycz-
nej. Trudno w tej sferze o bardziej precyzyjne oceny ilościowe (jaka część 
instytucji opieki zdrowotnej jest gotowa świadczyć pomoc bojowni-
kom), gdyż sytuacja ulega zmianie w czasie i różni się w poszczególnych 

445 Ibidem, s. 309.
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republikach446. Powodzenie w tej sferze zależy od tego, jak wiele osób 
z kręgu współdziałających z podziemiem terrorystycznym jest zatrud-
nionych w systemie opieki zdrowotnej, posiada kwalifikacje do leczenia, 
ma dostęp do leków itd. W przypadku rehabilitacji z pewnością wyko-
rzystywana jest będąca w dyspozycji infrastruktura mieszkaniowa. 

Rycina 5. Infrastruktura terroryzmu północnokaukaskiego

Źródło: opracowanie własne na podst. С.Я. Сущий, Северный Кавказ…, op. cit.

3.3.4. Propaganda

Nagłaśnianie i rozpowszechnianie informacji na temat własnej dzia-
łalności jest jednym z najbardziej fundamentalnych celów terroryzmu. 
Kryterium skuteczności aktu terrorystycznego jest stopień jego nagłoś-
nienia przez środki przekazu oraz efekt psychologiczny w społeczeń-
stwie, jaki wywołał. Niestety, nawet obiektywne media, informujące 
o prawdziwych wydarzeniach, są w tym wypadku niejako sojusznika-
mi terrorystów, gdyż rozpowszechnianie informacji o skutkach zama-
chów terrorystycznych jest właśnie tym, na czym terrorystom bardzo 
zależy447. Odpowiedzialne media próbują się bronić przed tą niechcianą 
symbiozą z  organizacjami tego typu poprzez staranne formułowanie 
przekazu, który nie multiplikuje wśród odbiorców poczucia strachu, nie 
epatuje okrucieństwem, dezawuuje motywacje terrorystów itd. Okre-
śloną politykę informacyjną w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmo-
wi prowadzą też państwa. Organizacje terrorystyczne z powodzeniem 

446 Ibidem, s. 310.
447 Zob. Terroryzm w medialnym obrazie świata, red. S. Mocek, K. Liedel, Warszawa 2010.
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jednak budują własne środki przekazu, wykorzystując postęp w rozwo-
ju technologii informacyjnych.

Tabela 26. Obszary działalności medialnej rządów i organizacji terrorystycznych

Obszar 
aktywności Rząd Organizacja terrorystyczna

Nastroje 
społeczne Uspokajanie społeczeństwa Budowanie nastroju strachu 

i paniki

Propaganda

Zdobywanie poparcia dla działań 
w obszarze bezpieczeństwa, 
lobbowanie na rzecz współpracy 
społeczeństwa ze służbami

Zdobywanie poparcia dla sprawy, 
budowanie nastrojów społecznych, 
które mogą wywrzeć presję na 
rząd, prowadzącą do ustąpienia 
przed żądaniami terrorystów

Wizerunek 
własny

Służba na rzecz społeczeństwa, 
działania na rzecz bezpieczeństwa

Komunikowanie sprawy, 
budowanie wizerunku bojownika 
o wolność lub ideę

Wizerunek 
„wroga”

Prezentowanie terrorystów 
jako przestępców zagrażających 
porządkowi społecznemu

Prezentowanie rządów i ich służb 
jako organów ucisku, wrogów 
własnej sprawy i własnej grupy 
społecznej (etnicznej lub 
religijnej)

Źródło: P. Piasecka, Edukacja, propaganda, minimalizacja szkód – do czego można wyko-
rzystać media w walce z terroryzmem, [w:] Terroryzm w medialnym obrazie świata, op. cit., 
s. 41.

Północnokaukascy bojownicy również prowadzą aktywną politykę 
informacyjną i  propagandową z wykorzystaniem nowych technologii. 
Czeczeni obok – Al-Kaidy – byli prekursorami wykorzystania mediów 
elektronicznych, a później Internetu w działalności propagandowej. 
Nowe rozwiązania stosowali już w latach 90., podczas działań wojennych, 
a prekursorem w dziedzinie środków audiowizualnych był prawdopodob-
nie sam emir Chattab. To jego głośnym sukcesem było zorganizowanie 
w kwietniu 1996 roku w Szatoj zasadzki przeciwko rosyjskiej kolumnie 
pancernej, w wyniku której zginęło 26 rosyjskich oficerów i 69 szerego-
wych. Już kilka dni później na targu w Groznym sprzedawano kasety 
wideo z nagraniem przedstawiającym, jak Chattab przyjmuje zwycięskie 
pozy na tle ich ciał448. Uwiecznianie podobnych ataków na nagraniach 
stało się później stałą praktyką. Najczęściej dodawano do nich podkład 

448 K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, op. cit., s. 385. 
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muzyczny w postaci islamskich hymnów. Kolportaż kaset wideo szybko 
został zastąpiony przez udostępnianie tego typu materiałów w Internecie, 
który stał się podstawowym kanałem komunikacji terrorystów z bliższym 
i dalszym otoczeniem społecznym. Np. informacja o powstaniu Emiratu 
Kaukaskiego w 2007 roku przekazana została przez Doku Umarowa za 
pomocą nagrania wideo rozpowszechnionego w Sieci. 

Emirat Kaukaski za pomocą środków, jakimi dysponował, starał się 
propagować ideologię radykalnego dżihadu oraz wywierać informacyj-
no-psychologiczny nacisk na jak najszersze kręgi społeczne. Rosyjscy 
eksperci ds. bezpieczeństwa informacyjnego wymieniają następujące 
formy pracy informacyjno-propagandowej stosowane przez grupy pół-
nocnokaukaskich terrorystów: 

 — rozpowszechnianie drukowanych materiałów z treściami ekstremi-
stycznymi,

 — rozpowszechnianie informacji poprzez serwisy zagranicznych agen-
cji informacyjnych,

 — rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych o charakterze eks-
tremistycznym z elementem religijnym, przeznaczonych dla szero-
kiego kręgu odbiorców; np. utworów muzycznych czeczeńskiego 
barda Timura Mucurajewa (odwołującego się w  swoich utworach 
do dżihadu); klipów wideo pokazujących w wyidealizowanej formie 
życie „leśnych braci” w górskich, niedostępnych bazach; także mate-
riały wideo z nagraniami wystąpień ideologów islamu (Anzor Aste-
mirow, Said Buriacki i in.),

 — rozsyłanie (przy użyciu nowoczesnych technologii komunikacyj-
nych) do  telefonów komórkowych miejscowej ludności cywilnej 
SMS-ów z propozycją przyłączenia się do „walki z niewiernymi”, do 
„poznania prawdziwej religii”, „dowiedzenia się czegoś o szahidach” 
itp.,

 — bezpośredni, werbalny kontakt aktywnych członków radykalnych 
grup z przedstawicielami środowiska młodzieżowego,

 — rozpowszechnianie idei radykalnego islamu, aktywna propaganda 
działalności grup terrorystycznych oraz werbunek młodzieży z wy-
korzystaniem sieci Internet; zamieszczanie w Internecie wystąpień 
terrorystów, na których biorą oni na siebie odpowiedzialność za ata-
ki, przekonują audytorium o swojej bezkarności, informują o  sku-
tecznych atakach na rosyjskich funkcjonariuszy i  żołnierzy. Popu-
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larne są także wystąpienia islamskich kobiet wyznających radykal-
ny islam, które wzywają mężczyzn do przyłączenia się do „świętej 
wojny”449. 
Internet  jako narzędzie  w rękach terror ystów posiada cały 

szereg zalet: zapewnia swobodny dostęp do informacji umieszczanych 
w globalnej sieci, jest pozbawiony cenzury, umożliwia bardzo szybkie 
rozprzestrzenianie informacji, dostęp do Internetu odbywa się za po-
mocą różnych urządzeń (nie tylko komputerów), jest multimedialny, tj. 
udostępnia różnorodne materiały: tekstowe, fotograficzne, audiowizu-
alne itd., jest interaktywny (daje możliwość szybkiej interakcji między 
nadawcą a odbiorcą informacji); pozwala też oczywiście na pozyskiwa-
nie informacji z ogromnej ilości zróżnicowanych źródeł450. Internet jest 
jednocześnie tani. Przy stosunkowo niskim nakładzie środków można tą 
drogą docierać z własnym przekazem do dużej grupy odbiorców. Tylko 
jeden – co prawda najważniejszy – serwis Kavkaz-Center (kavkazcenter.
com), jeśli wierzyć jego twórcom, dociera ze swym przekazem do 3 mln 
odbiorców451. 

Wykorzystywanie przez ekstremistów możliwości, jakie daje sieć 
Internet, pozwala im osiągnąć psychologiczny wpływ na docelowe au-
dytorium, ponieważ ta forma przekazywania informacji  – oparta na 
doskonałej znajomości przez autorów przekazu młodzieżowej psycholo-
gii – pozwala na kompleksowe oddziaływanie na świadomość młodych 
ludzi452, którzy są podstawowym celem przekazu. Inną zaletą Internetu 
jest to, że za jego pomocą można oddziaływać zarówno na całe grupy 
młodzieży, jak i pracować „indywidualnie”, nad pojedynczymi osobami, 

449 Е.А. Крестина, О некоторых аспектах ведения представителями северо-кавказ-
ских бандформирований информационно-пропагандистской работы с использо-
ванием телекоммуникационных технологий, [w:] Материалы региональной на-
учно-практической конференции «Основные идеологические установки религи-
озно-экстремистских организаций, действующих в Приволжском федеральном 
округе. Формирование информационного контента в целях дерадикализации 
молодежи», Нижний Новгород 2013, s. 66–67.

450 Ibidem, s. 68.
451 Т. Литвинова, «Информационный джихад» в глобальной сети, „Россия и Му-

сульманский Мир”, 12/2010, s. 49.
452 Na temat tego, jak ogromny wpływ na ludzki umysł Internet wywiera już na samym 

poziomie biologicznym zob. N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, 
Gliwice 2010.
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które przekonuje się do określonych wyborów. Ponadto przekaz inter-
netowy jest dynamiczny, może podlegać modyfikacji, edycji, co pozwala 
na korektę materiałów propagandowych w zależności od zmian sytuacji 
społeczno-politycznej w społeczeństwie453. 

Ugrupowania północnokaukaskie bardzo wcześnie zaczęły prowa-
dzić politykę informacyjną w Internecie. Do dziś działają serwisy zało-
żone przez świeckich liderów Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, takie jak 
Ichkeria.info Ahjada Idygowa czy Thechechenpress.com Ahmeda Zaka-
jewa. Liczniejsze i cieszące się o wiele większą skutecznością w dociera-
niu do odbiorców były serwisy odwołujące się wprost do islamu. Więk-
szość z nich miała zagraniczne domeny (.com, .info, .org) i działała poza 
Rosją. Mimo to, znaczna część z nich została zablokowana z powodu 
propagowania niedozwolonych treści (por. tab. 27). Największe i dzia-
łające do dziś to wspomniany Kavkazcenter.com rozpoznawalny jako 
witryna całego Emiratu Kaukaskiego, Chechen.org – witryna Wilajatu 
Nochczijczo (czeczeńskiego), a także Islamdin.com, który jest witryną 
Wilajatu Kabardy, Bałkarii i Karaczaju.

Jak wskazują rosyjscy analitycy, praktycznie wszystkie serwisy pół-
nocnokaukaskich islamistów mają podobną budowę i takie działy, jak: 
„Umma” (wiadomości ze świata islamu), „Kaukaz”, „Informacje”, „Ana-
lityka”, „Prasa”. Ich podstawowym zadaniem jest polityka informacyjna, 
a dokładnie ideologiczna korekta  informacj i  oraz dyskredytowa-
nie informacji rozpowszechnianych przez rosyjskie źródła. Przy okazji 
popularyzowana jest a lternatywna terminologia, np. geograficzna, 
w której zamiast oficjalnych nazw administracyjnych używa się własne-
go nazewnictwa (np. Wilajat Nochczijczo zamiast Republika Czeczeń-
ska). Ważnym elementem są t reści  symbol iczne, np. wyidealizowane 
fotografie emirów i liderów ideologicznych, a także ich odezwy i wezwa-
nia454. Poza tym stałą praktyką jest s tosowanie  podziałów i  pięt-
nowanie  wrogów za pomocą takich stygmatyzujących terminów, jak 
„murtad” (odstępca  – wyznawca islamu lojalny wobec Moskwy) czy 
„kafir” (niewierny). Tradycyjne (sufickie) autorytety islamu przedstawia 
się jako wrogie „prawdziwemu islamowi”. Członkowie własnego obozu 
nazywani są natomiast mudżahedinami, a ich walka – dżihadem. Od-

453 Е.А. Крестина, О некоторых аспектах ведения…, op. cit., s. 67–68.
454 Т. Литвинова, «Информационный джихад»…, op. cit., s. 51.
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biorcy mają być przekonani, że ludzie dzielą się ze względu na religię, 
a walka północnokaukaskich islamistów jest słuszna, ponieważ walczą 
oni za „prawdziwą wiarę”. 

Tabela 27. Niektóre serwisy internetowe północnokaukaskich bojowników (dzia-
łające i zablokowane)

Strony internetowe 
Emiratu Kaukaskiego

Wilajat Nochczijczo 
(Czeczenia)

Kavkaz 
Center www.kavkazcenter.com Chechen www.cechen.org

Kavkaz 
Jihad www.kavkazjihad.com/ru Info 

Kavkaz www.infokaukaz.com

Imam TV http://imamtv.com/ Wilajat 
Gałgajcze

Islam 
Umma www.islamumma.com Hunafa http://hunafa.com

Umma 
News www.ummanews.com Abror http://abror.info

Imarat 
Kavkaz www.imarat-kavkaz.ucoz.org Al-Azan http://al-azan.ru

General 
Vekelat http://generalvekalat.org Wilajat 

Dagestan
Caucasus 
Emirate http://caucasus-emirate.info Jamaat 

Shariat www.jamaatshariat.com/ru

Shamil 
Online www.shamilonline.org Guraba http://guraba.net

Jihad 
Poetry

http://jihadpoetry.
jamaatshariat.com VDagestan www.vdagestan.com

Kavkaz 
Monitor www.kavkazmonitor.com Wilajat Kabardy, 

Bałkarii i Karaczaju
Imam 
Web www.imam-web.com Islamdin www.islamdin.com

Kavkaz 
Chat www.kavkazchat.com Al-Ansar http://al-ansar.info

Daymokh www.daymokh.net Jamaat 
Takbir www.jamaattakbir.com

Kabardiya 
Online www.kabardeonline.org/ru

Jamagat http://djamagat.wordpress.com

Źródło: G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Mujahedin…, op. cit., Kindle Edition.
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Innym elementem przekazu jest j ednostronne interpretowanie 
histor i i. Rozpowszechniany jest pogląd o wielowiekowej i nieuchron-
nej wojnie narodów Kaukazu z Rosją. Bieżące wydarzenia relacjonowa-
ne są w formie przedstawiającej taki obraz wydarzeń na Kaukazie Płn., 
który dyskredytuje władze Rosji i republik autonomicznych. 

Kolejna metoda propagandowa to hiperbol izac ja  negatywnych 
cech i  niepowodzeń przeciwnika. Materiały dotyczące Rosji opa-
trywane są tytułami w stylu: Rosyjska gospodarka na skraju katastrofy, W 
Rosji wszystkie objawy cywilizacyjnego upadku itp. Działania rosyjskich 
i regionalnych struktur bezpieczeństwa zawsze określane są jako „terror 
przeciwko ludności cywilnej”.

Inny aspekt działalności w sieci to tworzenie i integracja grup wo-
kół konkretnych projektów internetowych (strona internetowa, forum, 
czat), dzięki czemu zyskuje się możliwość oddziaływania grupowego, 
a wśród odbiorców następuje obniżenie poziomu, na którym informacja 
jest przyjmowana krytycznie, oraz wzrasta zaufanie do oddziałujących 
źródeł informacji455. 

Rycina 6. Działalność informacyjna północnokaukaskich ugrupowań terrory-
stycznych

Źródło: opracowanie własne.

Władze rosyjskie próbują walczyć z działalnością informacyjną ser-
wisów związanych z  ugrupowaniami północnokaukaskimi, jednak jest 
to bardzo utrudnione, ponieważ większość z nich jest ulokowana poza 
geograficznymi granicami i prawną jurysdykcją Rosji. Mało skuteczne są 
próby interwencji u władz państw zachodnich, które tłumaczą się bra-
kiem podstaw we własnych regulacjach prawnych, by blokować konkretne 

455 Ibidem, s. 51–52; Е.А. Крестина, О некоторых аспектах ведения…, op. cit., s. 68.
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witryny. Przykładem takiej sytuacji jest odmowa Szwecji do podjęcia 
działań w sprawie strony Kavkaz Center działającej z jej terytorium.

3.4. Związki z ruchem globalnego dżihadu 

Związki północnokaukaskich bojowników z ruchem globalnego dżihadu 
to jeden z  najbardziej kontrowersyjnych aspektów omawianego tematu. 
Ocena charakteru wojny prowadzonej na północnym Kaukazie niesie 
za sobą bowiem doniosłe konsekwencje polityczne. Wojna w Czeczenii 
wywarła ogromny i niepodważalny wpływ na sytuację wewnętrzną i pozy-
cję międzynarodową Federacji Rosyjskiej. Od tego, w jaki sposób interpre-
tuje się ten konflikt, zależy również postrzeganie polityki rosyjskiej. O ile 
pierwsza wojna czeczeńska prowadzona była przez Rosjan pod hasłem 
„przywrócenia konstytucyjnego porządku”, o tyle druga wojna nazywana 
już była przez Kreml „operacją antyterrorystyczną”. Zdaniem niektórych 
badaczy jest to tylko zabieg propagandowy, za pomocą którego Rosjanie 
mogli przedstawić czeczeńskich bojowników jako terrorystów, akcento-
wać ich obcość aż do dehumanizacji, a swoją kampanię przedstawiać jako 
fragment globalnej wojny z islamskim terroryzmem. W tym ujęciu po 
stronie czeczeńskiej walczyli już nie narodowi separatyści, ale międzyna-
rodowi terroryści: fanatycy, kryminaliści i szaleńcy wyznający totalitarną 
ideologię światowego dżihadu i planujący założenie islamskiego kalifatu 
w regionie. Taką interpretację w zasadzie zaakceptowała rosyjska opinia 
publiczna, sterroryzowana wcześniej niewyjaśnionymi wybuchami bu-
dynków mieszkalnych w Moskwie, Bujnaksku i Wołgodońsku, w wyniku 
których zginęło w sumie ponad 300 osób. Przyjęła ją również opinia mię-
dzynarodowa, a przynajmniej te media, które relacjonowały wydarzenia 
w Czeczenii, oraz większość rządów państw zachodnich456. 

Wzmocnieniem tej wersji konfliktu w Czeczenii okazały się konse-
kwencje zamachów w Stanach Zjednoczonych (zamach na wieże WTC 
i Pentagon). Prezydent Putin w przesłaniu do narodu amerykańskiego 
powiedział, że Rosjanie rozumieją Amerykanów lepiej niż ktokolwiek 
inny, ponieważ mają własne doświadczenia związane z terroryzmem. 

456 E. Souleimanov, O. Ditrych, The Internationalization of Russian-Chechen Conflict: 
Myth and Reality, “Europa-Asia Studies”, 60(7)/2008, s. 1199–1201.
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Atmosfera po 11 września 2001 roku pomogła Kremlowi w osiągnięciu 
taktycznego zbliżenia z Zachodem oraz usprawiedliwiła w oczach świata 
prowadzoną politykę wewnętrzną i brutalną pacyfikację Czeczenii457.

Pomimo iż związki czeczeńskich bojowników z międzynarodowymi or-
ganizacjami o charakterze islamistycznym i terrorystycznym zostały z pew-
nością przez Rosję wykorzystane instrumentalnie, to sam fakt ich istnienia 
w świetle dotychczasowych ustaleń pozostaje bezsporny. Przedmiotem dys-
kusji może być jedynie to, w jakim stopniu zagraniczni bojownicy i środki fi-
nansowe płynące z zewnątrz włączyły Czeczenię w ruch globalnego dżihadu. 

3.4.1. Zagraniczni mudżahedini na Kaukazie Północnym

W świetle amerykańskich dokumentów opublikowanych po zamachach 
w 2001 roku Osama bin Laden i Al-Kaida brały aktywny udział w transfor-
macji czeczeńskiego powstania w dżihad. W amerykańskim 9/11 Comission 
Report458 Czeczenia jest wymieniana 27 razy. Według informacji podanych 
w tym dokumencie Al-Kaida bardzo wcześnie zainteresowała się Kaukazem. 
Jeszcze w czasie, kiedy kwatera główna tej organizacji znajdowała się w Su-
danie (1991–1996), bin Laden utrzymywał sieć baz treningowych i innych 
obiektów, z których wysyłano bojowników do takich miejsc, jak Tadżykistan, 
Kaszmir i Czeczenia. W latach 90. XX wieku Al-Kaida i Egipski Islamski 
Dżihad przelewały środki finansowe dla czeczeńskich mudżahedinów przez 
organizację charytatywną w Baku459. W 1996 roku lider Egipskiego Islam-
skiego Dżihadu i druga po bin Ladenie osoba w świecie dżihadu Ajman Al-
-Zawahiri udał się osobiście do Czeczenii. Został zatrzymany w Dagestanie 
i spędził kilka miesięcy w więzieniu, jednak sam fakt jego wyjazdu świadczy 
o tym, że Al-Kaida wiązała z północnym Kaukazem duże nadzieje460. 

O szczególnej roli północnego Kaukazu w planach dżihadystów 
wspomina też odtajniony Swift Knight Report amerykańskiej Defense 

457 Ibidem, s. 1202.
458 9/11 Comission Report, http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf (dostęp: 

1.04.2017).
459 Ibidem, s. 58, 64.
460 B. Roggio, Assessing Terrorism in The Caucasus and the Threat to the Homeland, Con-

gressional Testimony, Hearing before the House Committee on Homeland Security Sub-
committee on Counterterrorism and Intelligence Washington, DC, April 3, 2014, s. 2.
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Intelligence Agency z 1998 roku. Dokument ten dość szczegółowo rela-
cjonuje zamiary Al-Kaidy: „Radykalne islamskie (przeważnie sunnickie) 
reżimy powinny być ustanawiane i wspierane wszędzie, gdzie tylko to 
możliwe, w tym w Bośni, Albanii, Czeczenii, Dagestanie, na całym pół-
nocnym Kaukazie «od morza do morza», w republikach Azji Centralnej, 
Tatarstanie, Baszkortostanie, całej Rosji, Afganistanie, Pakistanie, Turcji, 
Indonezji, Malezji, Algierii, Maroku, Egipcie, Tunezji, Sudanie i państwach 
Zatoki Perskiej. Działalność terrorystyczna powinna być realizowana 
przeciw Amerykanom, ludziom Zachodu, Izraelitom, Rosjanom (przede 
wszystkim Kozakom), Serbom, Chińczykom, Ormianom i nielojalnym 
muzułmanom. (…) Szczególną uwagę na leży  poświęcić  Płn. 
Kaukazowi  i  w szczególności  Czeczeni i,  ponieważ są  to  re-
g iony leżące  poza zas ięg iem uderzeń z  Z achodu  (podkreśle-
nie – TWG). Zamiarem jest przeznaczenie niedawno stworzonej bazy do 
szkolenia terrorystów. Emir Chattab i dziewięciu innych bojowników wy-
mienionego wyżej Osamy bin Ladena zostali tu skierowani z paszportami 
krajów arabskich, pracują oni także jako instruktorzy w armii Czeczenii. 
Kolejne dwie szkoły mają być zorganizowane w Inguszetii i Dagestanie”461.

W trakcie amerykańskiego śledztwa wyszło na jaw, że Al-Kaida prze-
syłała środki finansowe na północny Kaukaz przez takie organizacje, jak 
Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności462 oraz fundacja Al-Haramein. 
Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności finansował czeczeńskich mu-
dżachedinów jeszcze przed, w trakcie i po pierwszej wojnie czeczeńskiej, aż 
do momentu, w którym Moskwa przerwała jego działalność na terytorium 
Rosji. Członek Al-Kaidy Sejf al-Islam al-Masri, który pracował w biurze tej 
organizacji w Groznym, a od 1998 roku w Inguszetii, przeprowadzał bez-
pośrednie transakcje z czeczeńskimi bojownikami. Fundusz przekazywał 
środki finansowe, pomagał w przerzucie do Czeczenii rekrutów i medyków, 
zaopatrywał w medykamenty, urządzenia do prześwietleń rentgenowskich, 
a także wyposażenie wojskowe (np. buty ograniczające skutki wybuchu 
min przeciwpiechotnych). Dokumenty, do których dotarto w czasie śledz-

461 Defense Intelligence Agency Declassified “Swift Knight Report”, op. cit., s. 3-4.
462 Na temat tej organizacji zob. QDe.093 Benevolence International Foundation, United 

Nations Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 
(2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities, http://www.un.org/
sc/committees/1267/NSQE09302E.shtml (dostęp: 1.04.2017).
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twa, dowiodły, że 42% budżetu Międzynarodowego Funduszu Dobroczyn-
ności było przeznaczanych na Czeczenię. Według informacji udostępnio-
nych przez Citibank, w ciągu czterech miesięcy 2000 roku Fundusz przesłał 
do Czeczenii 685 tys. dolarów amerykańskich. Zważywszy, że instytucja ta 
działała w Rosji przez prawie dziesięć lat, można uznać za prawdopodobne, 
że w sumie Al-Kaida przekazała radykalnemu skrzydłu w ruchu czeczeń-
skim nawet kilkadziesiąt milionów dolarów463.

Emisariuszem i wykonawcą zadań Al-Kaidy na Kaukazie Płn. był 
Saudyjczyk Samir Salih Abdallach al-Suwaylim, znany bardziej pod 
wojennym pseudonimem emir Chattab. To on przekonał jednego z naj-
bardziej wpływowych czeczeńskich dowódców, wicepremiera Szamila 
Basajewa, do przejścia na stronę salafickiego ruchu globalnego dżihadu, 
a także kierował obozami szkoleniowymi oraz dowodził szeregiem ope-
racji wojskowych. Chattab zintegrował się z północnokaukaskim środo-
wiskiem (w tym celu ożenił się z siostrą Nadira Chaczilajewa, przewod-
niczącego Związku Muzułmanów Rosji) i starał się przeciągnąć tutejsze 
ruchy narodowe i  religijne na stronę dżihadu. Wspólnie z  Basajewem 
zorganizował Islamską Międzynarodową Brygadę Pokojową. 

Jak stwierdzają dokumenty komisji Rady Bezpieczeństwa ONZ ba-
dającej działalność Al-Kaidy i afiliowanych przy niej organizacji, w paź-
dzierniku 1999 roku wysłannicy Basajewa i Chattaba dotarli do domu 
Osamy bin Ladena w afgańskiej prowincji Kandahar, gdzie bin Laden 
wyraził zgodę na udzielenie znaczącej pomocy finansowej i wojskowej, 
w tym wysłanie kilkuset bojowników do walki z Rosjanami i dokonywa-
nia aktów terroryzmu. Bin Laden w 1999 roku, jak stwierdza się w rapor-
cie ONZ, wysłał znaczną sumę pieniędzy do Basajewa, Chattaba i innych 
dżihadystów w Czeczenii, a środki te zostały wydane wyłącznie na szko-
lenie zamachowców, rekrutację najemników i zakup amunicji. Do końca 
2002 roku liderzy Islamskiej Międzynarodowej Brygady Pokojowej mieli 
otrzymać kilka milionów dolarów od międzynarodowych organizacji 
terrorystycznych, w tym Al-Kaidy464.

463 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 18–20.
464 QDe.099 Islamic International Brigade (IIB), United Nations Security Council Com-

mittee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida 
and associated individuals and entities, http://www.un.org/sc/committees/1267/
NSQE09903E.shtml (dostęp: 1.04.2017).
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Drugą osobą wśród zagranicznych islamistów był wówczas kolejny 
Saudyjczyk Abu Omar as-Sejf, który odpowiadał za łączność z Al-Kaidą 
oraz organizował transport sprzętu, ochotników, a także narkotyków na 
Kaukaz. Trasa z Afganistanu i Pakistanu wiodła przez Azerbejdżan i Tur-
cję. Chattab i Abu Sejf byli jedynymi osobami, które znały prawdziwe 
nazwiska ochotników z Bliskiego i Środkowego Wschodu465.

Wykres 4. Pochodzenie zagranicznych bojowników w Czeczenii

Źródło: M. Batal Al-Shishani, The Rise and Fall of Arab Fighters in Chechnya, The Jame-
stown Fundation, s. 17.

Wielkość zagranicznego „kontyngentu” w Czeczenii w latach 90. po-
zostaje przedmiotem sporu, jednak jak stwierdza dokument Rady Bez-
pieczeństwa ONZ, już w  sierpniu 1995 roku „znaczącą liczbę” wśród 
tych, którzy walczyli z Rosjanami, stanowili „afgańscy Arabowie” 
(Arabowie z doświadczeniem w wojnie przeciw wojskom sowieckim 
w  Afganistanie)466. Najczęściej ocenia się, że siły „afgańskich Arabów” 
liczyły w sumie około 300 mudżahedinów467. Gordon Hahn w publika-
cji wydanej przez US Army War College dodaje do tej liczby ochotników 
z Bośni i Azerbejdżanu i pisze o ponad 500 zagranicznych bojownikach468. 

465 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 21–22.
466 QDe.099 Islamic International Brigade…, op. cit.
467 J. Wilhelmsen, When Separatists Become Islamists: The Case Of Chechnya, “FFI Rap-

port”, 2004, s. 28–29.
468 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 22.
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Z kolei przedstawiciele rosyjskich władz w swoich wypowiedziach wyda-
wali oceny wahające się od 500 do 700 osób469. 

Z działalnością islamistów na Kaukazie Płn. wiąże się szereg kontro-
wersji, począwszy od uwarunkowań, w jakich pojawili się w tym regio-
nie. Zdaniem niektórych analityków ich obecność była na rękę Moskwie, 
która chciała w ten sposób skompromitować czeczeński ruch narodo-
wowyzwoleńczy. Rosyjskie służby specjalne miały więc „wyhodować” 
wroga na własny użytek, a „wahhabici” pomogli Kremlowi w znalezieniu 
pretekstu do ostatecznego zdławienia czeczeńskiego separatyzmu i przy-
wrócenia kontroli nad zbuntowaną prowincją470. Jednak poza przesłan-
ką, jaką są korzyści odniesione przez Moskwę po ewentualnym prze-
prowadzeniu takiej operacji, trudno znaleźć jednoznaczne dowody na 
sprawczą rolę rosyjskich służb specjalnych.

Wykres 5. Arabscy bojownicy wg momentu przybycia do Czeczenii

Źródło: M. Batal Al-Shishani, The Rise and Fall of Arab Fighters…, op. cit., s. 17.

Różnie ocenia się także znaczenie obecności zagranicznych mudża-
hedinów w rozwoju wypadków na Kaukazie Płn. Emil Souleimanov 
i Ondrej Ditrych dowodzą, że było ono o wiele bardziej ograniczone, niż 
mogłoby się wydawać na podstawie doniesień obu stron. Nieco para-
doksalnie polityka informacyjna Rosji i islamistów w tej sprawie okazała 

469 E. Souleimanov, O. Ditrych, The Internationalization of Russian-Chechen Conflict…, 
op. cit., s. 1208.

470 M. Falkowski, Najważniejsze problemy i konflikty współczesnego Kaukazu, [w:] Dyle-
maty kaukaskie…, op. cit., s. 58.
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się zbieżna. Rosjanom zależało na podkreślaniu czynnika zewnętrznego 
w tym konflikcie, islamiści wiązali kolei duże nadzieje z Czeczenią, która 
jawiła się im jako jedyne wówczas miejsce na świecie, gdzie możliwe było 
ustabilizowanie salafickich porządków – stąd też kraj ten bardzo często 
się pojawiał w deklaracjach liderów międzynarodowego terroryzmu (np. 
al-Zawahiriego). Powodem tego optymizmu było chwilowe wycofanie 
z regionu rosyjskich wpływów, słabość świeckich władz, trudna sytua-
cja społeczno-ekonomiczna, okrucieństwa wojenne sprzyjające rady-
kalizacji ludności, jak również przepuszczalność granic z  republikami 
południowokaukaskimi471. 

Sytuacja zagranicznych mudżahedinów nie była na północnym Kau-
kazie łatwa z  powodu nieznajomości lokalnych języków, odmiennego 
wyglądu, trudności z wmieszaniem się w ludność, trudnych warunków 
życia oraz groźby niespodziewanej śmierci. Miejscowe społeczności, 
przywiązane do tradycyjnego w regionie sufizmu, przeważnie z nieuf-
nością podchodziły do wyznawanych przez zagranicznych bojowników 
radykalnych idei salafickich. Tworzyło to podziały nawet wśród wy-
znawców islamu walczących po tej samej stronie konfliktu. Narody gru-
py wajnachskiej (przede wszystkim Czeczeni i Ingusze) zostały zislami-
zowane dopiero w XV i XVI wieku, a ich wierzenia zawierają elementy 
miejscowego prawa zwyczajowego (adatu), które jest w wielu miejscach 
radykalnie sprzeczne z szariatem. Z punktu widzenia salafickich mudża-
hedinów przedstawiciele lokalnych społeczności jawili się więc jako apo-
staci, a nawet niewierni472.

Światło na charakter obcego zaangażowania na północnym Kauka-
zie rzuca też spostrzeżenie, że znaczna część zagranicznych bojowni-
ków posługujących się paszportami państw Bliskiego Wschodu i Tur-
cji w rzeczywistości była potomkami północnokaukaskich migrantów 
z XIX wieku. Nieprzypadkowy w tym kontekście staje się fakt, że duża 
część z nich pochodziła z Turcji, Syrii i Jordanii, a więc krajów w naj-
większym stopniu zamieszkałych przez diaspory czeczeńskie i czerkie-
skie. W tym kontekście należałoby inaczej spojrzeć na ich motywację, 
która przestaje wynikać z wyznawanej religii i jej fundamentalistycznej 

471 E. Souleimanov, O. Ditrych, The Internationalization of Russian-Chechen Conflict…, 
op. cit., s. 1205.

472 Ibidem, s. 2008–2009.
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interpretacji, a staje się bardziej zwykłym poczuciem związku ze swoją 
historyczną ojczyzną473. 

Związki z „międzynarodówką” dżihadystyczną szybko odcisnęły 
swoje piętno na ruchu czeczeńskim. Na początku był to tylko sposób 
spotęgowania efektu psychologicznego ataków terrorystycznych poprzez 
stosowanie islamistycznej symboliki i retoryki. „Islamski wybór” Szami-
la Basajewa wynikał de facto z pragmatyzmu (dostęp do finansowania ze 
świata islamskiego), a nie religijnego fanatyzmu. Warunki, jakie stawia-
li zamachowcy z Nord-Ost (2002) czy Biesłanu (2004), miały charakter 
polityczny i dotyczyły partykularnych czeczeńskich spraw. Nawet Sau-
dyjczyk Chattab był raczej klasycznym rewolucyjnym dowódcą wojsko-
wym – bardziej zainteresowanym konkretnymi działaniami militarnymi 
niż islamską teologią474. Dopiero po śmierci Szamila Basajewa i powsta-
niu Emiratu Kaukaskiego ideologia dżihadu stała się w pełni ideologią 
północnokaukaskich bojowników. Wpływy zewnętrzne z pewnością na-
tomiast zmieniły Kaukaz Płn.: wzmocniły procesy radykalizacji, spopu-
laryzowały salafizm-„wahhabizm” i przyspieszyły powstawanie nowych 
dżamaatów475. 

Szybciej niż ideologię, północnokaukascy bojownicy przyswoili so-
bie typowe dla Al-Kaidy oraz innych organizacji islamistycznych metody 
przeprowadzania zamachów terrorystycznych, w tym zamachów samo-
bójczych, masowego brania zakładników i ataków na cywilów i środki 
transportu. Al-Kaida ze swojej strony prezentowała wydarzenia w Cze-
czenii, na Kaukazie i w całej Rosji jako część światowego dżihadu. W 2000 
roku po ataku na amerykański niszczyciel USS Cole Osama bin Laden 
polecił wyprodukowanie propagandowego materiału wideo o świato-
wym dżihadzie, w  którym zawarte zostały ujęcia z  walk w Czeczenii. 
Sytuacja mudżahedinów na Kaukazie stała się na lata tematem przeka-
zów propagandowych islamistów. Bardzo często do ich walki odwoływał 
się wspomniany al-Zawahiri476. Walki w Czeczenii stały się elementem 

473 Ibidem.
474 C. Moore, P. Tumelty, Foreign Fighters and the Case of Chechnya: A Critical Assessment, 

“Studies in Conflict & Terrorism”, 31(5)/2008, s. 420.
475 E. Souleimanov, O. Ditrych, The Internationalization of Russian-Chechen Conflict…, 

op. cit., s. 1210.
476 B. Roggio, Assessing Terrorism in The Caucasus…, op. cit., s. 3–4.
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wykorzystywanym w innych częściach świata do rekrutacji nowych terro-
rystów. Grupa islamskich radykałów z Hamburga, która odegrała później 
kluczową rolę w zamachach na wieże WTC i Pentagon, udała się do obo-
zów szkoleniowych w Afganistanie z zamiarem wzięcia następnie udziału 
w dżihadzie w Czeczenii. Al-Kaida szybko jednak rozpoznała ich poten-
cjał i  postanowiła wykorzystać do działań przeciw Stanom Zjednoczo-
nym477. Byli mudżahedini z Czeczenii brali też udział w organizowanych 
przez Al-Kaidę zamachach bombowych na konsulat i inne brytyjskie cele 
w Stambule (2003), a także w zamachu bombowym w Rijadzie. 

Sponsorów i rekrutów do dżihadu w Czeczenii szukał od ok. 2000 
roku portal internetowy Qoqaz.net, stworzony przez związany z Al-Kai-
dą serwis Azzam Publications, obsługiwany przez mieszkającego w Lon-
dynie Babara Ahmada. Jak ustaliło brytyjskie śledztwo, Azzam Publi-
cations stało się prawdziwą platformą komunikacyjną między wieloma 
grupami: talibami, mudżahedinami w Czeczenii, ich zwolennikami go-
towymi do udzielania materialnego wsparcia, osobami, które chciały się 
przyłączyć do tych ugrupowań oraz ludźmi kupującymi nagrania wideo 
z walk i zamachów terrorystycznych w Czeczenii, Bośni i Afganistanie. 
Babar Ahmad pomagał także w zabezpieczaniu czasowego pobytu terro-
rystów w Londynie oraz organizował transport ludzi, sprzętu i środków 
finansowych do Afganistanu i Czeczenii478. 

Zagraniczny „kontyngent” na Kaukazie Płn. szczytowy potencjał 
osiągnął w latach 1999–2002, po czym jego rola w konflikcie stale traciła 
na znaczeniu. W 2002 roku Rosjanie zlikwidowali Chattaba. Mudżahe-
dinom udało się zachować spoistość swojej struktury oraz sukcesję ko-
lejnych dowódców (zob. tab. 28). Mimo to ich siły topniały i odgrywa-
ły coraz mniejszą rolę. Rosyjskie służby specjalne rozwinęły skuteczną 
operację eliminowania arabskich liderów. Likwidacja kluczowych osób 
skutkowała znacznym ograniczeniem praktycznej współpracy bojowni-
ków północnokaukaskich z ośrodkami światowego dżihadu oraz prze-
rwaniem kanałów finansowania, co w dość dramatyczny sposób przy-
znawali sami czeczeńscy dowódcy w apelach do świata arabskiego479. 
Z punktu widzenia międzynarodowych organizacji terrorystycznych 

477 9/11 Comission Report, op. cit., s. 160.
478 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Jihadists…, op. cit., s. 19–20.
479 C. Moore, P. Tumelty, Foreign Fighters and the Case of Chechnya…, op. cit., s. 427–428.
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o  wiele ważniejsze wydawały się fronty w  Afganistanie, Iraku czy Sy-
rii. Na Kaukazie ochotnicy i fundusze z zewnątrz stały się czynnikiem 
drugorzędnym a tutejsze ugrupowania wypracowały skuteczne formy 
pozyskiwania środków finansowych oraz rekrutacji nowych członków 
w miejscowych społecznościach. 

Tabela 28. Arabscy liderzy w Czeczenii

pseudonim prawdziwie nazwisko narodowość okres

Emir Chattab Samir Salih Abdallach 
al-Suwaylim Saudyjczyk luty 1995 – 

maj 2002 

Abu Walid Abd Al-Aziz al-Ghamidi Saudyjczyk maj 2002 – 
kwiecień 2004

Abu Hafs Jusuf Amerat Jordańczyk kwiecień 2004 – 
grudzień 2006

Muhannad vel. 
Abu Anas

Khaled Jusuf Muhammad 
al-Emirat Jordańczyk grudzień 2006 – 

kwiecień 2011

Abudulla Kurd Doger Sevdet Kurd kwiecień – 
maj 2011

Źródło: C. Moore, P. Tumelty, Foreign Fighters and the Case of Chechnya…, op. cit., s. 428.

3.4.2. Północnokaukascy terroryści poza granicami 
Federacji Rosyjskiej

Innym aspektem związków między północnym Kaukazem a ruchem 
globalnego dżihadu jest obecność ochotników z tego regionu w innych 
rejonach świata, w których prowadzona jest „święta wojna”. W tym zja-
wisku zaobserwować można tendencję odwrotną niż w przypadku zagra-
nicznych ochotników na Kaukazie. Przedstawiciele narodowości północ-
nokaukaskich początkowo niechętnie angażowali się w walkę poza swoimi 
terenami. Wyjazdy do Afganistanu czy Pakistanu dotyczyły szukających 
wsparcia pojedynczych liderów lub niewielkich grup bojowników uda-
jących się tam w celu szkolenia. W 1994 roku Szamil Basajew przerzucił 
do Afganistanu dwunastu członków swojego „Abchaskiego Batalionu” 
(Czeczenów walczących w wojnie w Abchazji 1992–1993). W prowincji 
Chost przeszli szkolenie z konstrukcji ładunków wybuchowych, budowy 
instalacji obronnych i obrony powietrznej. Kolejnych 50 bojowników Ba-
sajew wysłał do Karaczi w Pakistanie, ale na miejscu skonfiskowano im 
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paszporty i deportowano z powodu nacisków rosyjskich władz480. Dziełem 
Basajewa był też pierwszy poważny akt terrorystyczny o charakterze mię-
dzynarodowym, dokonany przez sprawców pochodzących z północnego 
Kaukazu. W 1991 roku z lotniska Wody Mineralne pod Piatigorskiem 
porwał samolot pasażerski Tu-154 ze 178 osobami na pokładzie. Samolot 
skierowano do Ankary, gdzie zakładników uwolniono w  zamian za 
gwarancję bezpiecznego powrotu zamachowców do Czeczenii. Akcja 
była formą protestu przeciw rosyjskim władzom, które wprowadziły stan 
wyjątkowy na terenie zbuntowanej republiki481. 

Również w odniesieniu do pierwszej dekady XXI wieku trudno 
stwierdzić poważniejszą aktywność terrorystyczną osób narodowości 
północnokaukskich poza granicami swojego regionu i Rosji. Doniesie-
nia o „Czeczenach” walczących w różnych regionach świata pojawiały 
się dość często w mediach rosyjskich i zachodnich, m.in. w czasie woj-
ny w Afganistanie i rebelii w uzbeckim Andiżanie w 2005 roku, jednak 
ich rzetelność jest podważana przez ekspertów. W przypadku wydarzeń 
na obszarze poradzieckim wskazuje się na możliwe fabrykowanie takich 
doniesień przez czynniki rosyjskie lub zaprzyjaźnione z  Rosją reżimy. 
W Afganistanie nieporozumienia zrodził z kolei fakt, że nazwą „Czeczen” 
obdarzano tam każdego obcokrajowca, którego tożsamości miejscowi 
nie potrafili określić lub którego język był dla nich całkowicie obcy482. 
Informacje o czeczeńskich ochotnikach rozpowszechniali też dowódcy 
walczącego z talibami i wspieranego przez rosyjskie służby specjalne So-
juszu Północnego, tacy jak Mohammad Qasim Fahim483. 

Bardziej niż zbrojną walką, obecność przedstawicieli narodowości pół-
nocnokaukaskich na Bliskim i Środkowym Wschodzie wyjaśnić można 
było wówczas migracjami uchodźców, wyjazdami w celu edukacji na za-
granicznych uniwersytetach i obecnością czeczeńskich i czerkieskich dia-
spor w niektórych krajach tego regionu. Oczywiście sieci terrorystyczne 
wykorzystywały te połączenia we własnych celach, jednak bezpośrednie 

480 Ibidem, s. 424.
481 Басаев Шамиль Салманович (Абдаллах Шамиль Абу Идрис), Kavkaz-Uzel, http://

www.kavkaz-uzel.ru/articles/32520/ (dostęp: 1.04.2017).
482 E. Souleimanov, O. Ditrych, The Internationalization of Russian-Chechen Conflict…, 

op. cit. s. 1215–1216.
483 C. Moore, P. Tumelty, Foreign Fighters and the Case of Chechnya…, op. cit., s. 424–425.
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akty terroru poza granicami Federacji Rosyjskiej nie były tu celem priory-
tetowym. W czasie wyjazdów na zagraniczne uniwersytety młodzi ludzie 
z Kaukazu ulegali radykalizacji, wstępowali w szeregi grup islamistycznych 
i przechodzili szkolenie. Wyjazd na studia na bliskowschodnich uczelniach 
religijnych był istotnym momentem w życiorysach takich liderów Emiratu 
Kaukaskiego, jak m.in. Anzor Astemirow i Said Buriacki.

W Europie Zachodniej głośno się stało o „Czeczeńskiej sieci” w grud-
niu 2002 roku, gdy udaremniono plany ugrupowania planującego za-
mach na ambasadę rosyjską w Paryżu – jednak przydana jej nazwa jest 
w dużym stopniu myląca. Zatrzymane osoby, w tym lider Benahmed, 
były narodowości algierskiej i otrzymały wsparcie Groupe salafiste pour 
la prédication et le combat (GSPC), która była odłamem Groupe Isla-
mique Armé – Zbrojnej Grupy Islamskiej (GIA) walczącej o ustanowie-
nie rządów islamskich w Algierii. Kilku członków grupy brało wcześniej 
udział w szkoleniach w bazach na Kaukazie Płn. i w wąwozie Pankisi 
w Gruzji. Łącznie z wyborem celu mogło to świadczyć tylko o ich utoż-
samianiu się ze sprawą czeczeńską w ramach globalnego ruchu dżihadu. 

Możliwości operacyjne terrorystów z Kaukazu Płn. poza granicami 
ich regionu i Rosji przez kolejne lata pozostawały raczej niskie. Pew-
ną zmianę można jednak zauważyć, począwszy od przełomu pierwszej 
i drugiej dekady XXI wieku. Do opinii publicznej zaczęły się przedosta-
wać informacje, że Emirat próbował organizować ataki o ograniczonej 
skali na terytorium innych państw. Dwa takie przypadki miały miejsce 
w latach 2010–2011. W listopadzie 2010 roku odkryta została komórka 
terrorystyczna o nazwie „Shariah4Belgium”, w której skład wchodzi-
li Czeczeni, Marokańczycy, Belgowie i Duńczycy. Wykorzystywała ona 
rosyjskojęzyczne serwisy internetowe związane z Al-Kaidą do rekru-
tacji ochotników, zdobywania funduszy i  planowania ataków na cele 
NATO. W 2011 roku komórka związana z Wilajatem Dagestan, złożona 
z mieszkańców Dagestanu, została odkryta w Czechach, w  trakcie pla-
nowania ataków w tym kraju. W kwietniu 2012 roku służby specjalne 
Azerbejdżanu poinformowały, że udaremniły kolejną zagraniczną akcję 
Wilajatu Dagestan, która miała obejmować przeprowadzenie zamachu 
w Baku (w 2012 r. w mieście tym odbywał się finał konkursu Piosenki 
„Eurowizji”), a także w innych krajach Kaukazu Południowego. Również 
w 2012 roku światło dzienne ujrzała niejasna sprawa domniemanego pla-
nu zamachu na prezydenta Rosji Władimira Putina. Sprawcami mieli być 
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dwaj Czeczeni i Kazach, którzy w trakcie operacji przemieszczali się przez 
Turcję, Bliski Wschód i Ukrainę i rzekomo działali na polecenie Doku 
Umarowa. Inna grupa, w skład której wchodziło kilka osób z Kaukazu 
Płn., miała planować zamach na terytorium Gibraltaru w trakcie Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie. Jej lider, pochodzący z Czeczenii lub Dagesta-
nu Eldar Magomedow, jak ujawnił hiszpański sąd na podstawie infor-
macji amerykańskiego i rosyjskiego wywiadu, był jednym z ważniejszych 
członków Al-Kaidy działającym na terytorium Europy484. 

Osoby pochodzące z Kaukazu Płn. zorganizowały zamach bombowy 
w trakcie maratonu w Bostonie 15 kwietnia 2013 roku, w wyniku którego 
trzy osoby zostały zabite, a 264 odniosły rany. Sprawcami byli urodzeni 
w Dagestanie bracia Tamerlan (ur. 1986) i Dżohar (ur. 1993) Carnajewo-
wie, od 2003 roku przebywający na terytorium Stanów Zjednoczonych. 
Z pewnością działalność Emiratu Kaukaskiego i innych organizacji o cha-
rakterze islamistycznym wpływała na religijną i ideologiczną radykalizację 
Carnajewów. Istnieje też prawdopodobieństwo bardziej bezpośredniego 
wpływu Emiratu Kaukaskiego na działania zamachowców. Tamerlan 
Carnajew w 2012 roku wyjechał do Rosji, udał się do Dagestanu i nawiązał 
tam kontakt z 18-letnim Mahmudem Nidalem, którego rosyjskie służby 
w tym czasie rozpracowywały w związku z podejrzeniem o prowadzenie 
rekrutacji młodych ludzi do grup terrorystycznych. Mimo to Carnajew 
najprawdopodobniej nie związał się trwale z Emiratem, którego przedsta-
wiciele nie ufali mu, potrzebowali więcej czasu lub oczekiwali czegoś, co 
by go uwiarygodniło w ich oczach. Takim czynem mógł być zamach w Bo-
stonie, chociaż wydaje się bardziej prawdopodobne, że Tamerlan Carna-
jew postanowił działać tylko z pomocą własnego brata485. 

21 kwietnia 2013 roku amerykańskie służby poinformowały, że 
sprawdzają wersję o  powiązaniach braci Carnajewów z Emiratem 

484 G.M. Hahn, Assessing Terrorism in the Caucasus and the Threat to the Homeland, Testi-
mony Before the House Committee on Homeland Security’s Sub-Committee on Intel-
ligence and Security, U.S. Congress. April 3, 2014, s. 3–4, http://docs.house.gov/meet-
ings/HM/HM05/20140403/102041/HHRG-113-HM05-Wstate-HahnG-20140403.
pdf (dostęp: 1.04.2017).

485 Szerzej na ten temat: G.M. Hahn, The Caucasus Emirate Comes to America: The Bos-
ton Marathon Bombing, “Russian And Eurasian Politics White Paper”, 11 September 
2013, http://gordonhahn.com/2013/09/11/the-caucasus-emirate-comes-to-ameri-
ca-the-boston-marathon-bombing/ (dostęp: 1.04.2017).
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Kaukaskim. Podstawą była podróż Tamerlana do Dagestanu i treści za-
mieszczane w Internecie, wśród których były linki kierujące do serwisów 
Wilajatu Dagestan. Jeszcze tego samego dnia dowództwo Wilajatu Da-
gestan zaprzeczyło informacjom o związkach z bostońskim terrorystą 
i oświadczyło, że nie prowadzi wojny przeciw USA486.

Chociaż jest mało prawdopodobne, że bostoński zamach był organizo-
wany lub sponsorowany przez Emirat Kaukaski, to jego przeprowadzenie 
potwierdza, iż osoby pochodzące z północnego Kaukazu są w stanie do-
konywać tego typu aktów w różnych rejonach świata. Organizacyjne po-
wiązania z północnokaukaskim podziemiem nie są przy tym konieczne. 
Najważniejsze jest utożsamienie się z terrorystyczną „sprawą”. Walka bo-
jowników na Kaukazie może być źródłem inspiracji, a informacje o kolej-
nych zamachach na terytorium Rosji zwiększać motywacje potencjalnych 
zamachowców z Europy Zachodniej i USA do podjęcia własnych akcji. 

Oświadczenia ugrupowań północnokaukaskich, że nie prowadzą 
wojny z USA – nawet jeśli uznać je za szczere – nie wykluczają z kolei 
atakowania na terytoriach państw zachodnich celów związanych z Rosją 
(ambasady, konsulaty, przedstawicielstwa handlowe itp.). 

Wydarzenia w Bostonie potwierdziły, że północnokaukaski terro-
ryzm ma swój wymiar międzynarodowy i to o ofensywnym charakterze. 
O tym, iż może być to trwały trend i operacje „out of area” będą stałą 
praktyką północnokaukaskich terrorystów, świadczyć mogą wydarzenia 
z kolejnych lat. Pochodząca z Dagestanu kobieta Diana Ramazanowa 
przeprowadziła 6 stycznia 2015 roku zamach bombowy na posteru-
nek policji w Stambule, zabijając jednego policjanta i raniąc kolejnego. 
W związku z tym atakiem już dzień później zostało zatrzymanych dwóch 
innych Dagestańczyków i czterech Czeczenów. Jak wskazują raporty, Ra-
mazanowa była żoną czeczeńskiego uchodźcy z Norwegii i „męczenni-
ka” tzw. Państwa Islamskiego Abu Edelbijewa. Przyszła zamachowczyni 
przybyła do Turcji w maju 2014 roku i poślubiła Edelbijewa, z którym 
wcześniej poznała się przez Internet. Następnie razem udali się do ogar-
niętej wojną domową Syrii. Abu Edelibijew został zabity już w grudniu 
tego roku. Wdowie po nim udało się przejechać transportem samocho-
dowym setki kilometrów, by dokonać ataku w Stambule. Nie jest jasne, 

486 Царнаев Тамерлан Анзорович, Kavkaz-Uzel http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/ 
223119/#ru (dostęp: 1.04.2017).
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czy w operację był bezpośrednio zaangażowany Emirat Kaukaski lub ko-
mórki z nim związane. Bardziej prawdopodobne są inspiracje Państwa 
Islamskiego487. Sam zamach przebiegał jednak według wzorca typowego 
dla motywów i metod terrorystów północnokaukaskich488.

Po ataku na redakcję francuskiej gazety „Charlie Hebdo” (11 stycznia 
2015 roku) policja w Berlinie przeprowadziła przeszukania w 11 loka-
lach na terenie miasta. Zatrzymano dwie osoby. 41-letni mężczyzna zo-
stał oskarżony o przewodzeniu grupie islamskich ekstremistów złożonej 
z obywateli Turcji i Rosji pochodzących z Czeczenii i Dagestanu. Kilka 
dni później na południu Francji policja zatrzymała pięciu Czeczenów 
z rosyjskim obywatelstwem, których podejrzewano o przygotowywanie 
zamachu terrorystycznego. Czterej zostali zatrzymani w pobliżu Mont-
pellier, piąty w Beziers. W trakcie operacji odkryto skład broni i  ma-
teriałów wybuchowych, ale możliwe, że działania zatrzymanych miały 
charakter kryminalny. Rok wcześniej, w lutym 2014 roku, we Francji 
zatrzymano dwie Czeczenki podejrzewane również o przygotowywanie 
zamachu i związki z grupami działającymi na północnym Kaukazie. Jed-
na z zatrzymanych, Sapijat Szemilewa, była wdową po zabitym w 2010 
roku emirze sektora Grozny Wilajatu Nochczijczo (Czeczenii), Chamza-
cie Szemilewie489. 

3.4.3. Północnokaukaskie oddziały w Syrii i Iraku

Ponadlokalny charakter terroryzmu północnokaukaskiego stał się jesz-
cze wyraźniej dostrzegalny wraz z masowym udziałem ochotników 
z północnego Kaukazu w wojnie domowej w  Syrii i działaniach tzw. 
Państwa Islamskiego na terytorium Syrii i Iraku. Zdaniem analityków 
jest to nowy zwrot w światowym dżihadyzmie, który może stanowić po-
ważne zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wewnętrz-
nego w przypadku krajów, do których bojownicy mogą powrócić po 

487 Диана Рамазанова была участницей ИГ, заявил источник в разведке Турции, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/255683/ (dostęp: 1.04.2017). 

488 G.M. Hahn, The Expanding Globalization of the North Caucasus Jihadists, http://gordon-
hahn.com/2015/02/14/the-expanding-globalization-of-the-north-caucasus-jihadists/ 
(dostęp: 1.04.2017).

489 Ibidem.
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zakończeniu walk w Syrii (przede wszystkim chodzi o Turcję i Rosję, ale 
też kraje Europy Zachodniej)490.

Według raportów, w Syrii w 2013 roku walczyła stosunkowo duża 
grupa zagranicznych ochotników. Izraelski Intelligence And Terrorism 
Information Center (ITIC) w styczniu 2014 roku donosił o 1600 do 2100 
ochotnikach z krajów zachodnich491. Raport tej samej instytucji z maja 
2014 roku mówi o 600 do 700 niearabskich ochotnikach z krajów Azji 
(w tym Rosji i Kaukazu) na ogólną liczbę 7000–8000 zagranicznych mu-
dżahedinów walczących przeciw syryjskiemu reżimowi492. 

Bardzo różnie ocenia się również liczebność przedstawicieli narodo-
wości północnokaukaskich w wojnie domowej w Syrii. Źródła z rosyjskiej 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa informowały w 2013 roku o 300 do 400 
bojownikach493. MSW Czeczenii donosiło o 200–500 osobach494. W sza-
cunkach różni się także środowisko eksperckie. Gordon Hahn ocenia, że 
w Syrii walczy od 700 do 1500 osób pochodzących z północnego Kaukazu, 
spośród których większość stanowią bojownicy Emiratu Kaukaskiego495. 
Wspomniany raport ITIC z maja 2014 roku mówi natomiast tylko o 200–
250 ochotnikach z tego regionu496. 

490 G. Steinberg, A Chechen al-Qaeda? Caucasian Groups Further Internationalise the Syr-
ian Struggle, “SWP Comments”, 31 June 2004, s. 1.

491 Foreign fighters from Western countries in the ranks of the rebel organizations affiliated 
with Al-Qaeda and the global jihad in Syria, The Meir Amit Intelligence And Terrorism 
Information Center, January 2014, s. 2–3, http://www.terrorism-info.org.il/Data/arti-
cles/Art_20616/E_208_13_409304481.pdf (dostęp: 1.04.2017).

492 Foreign fighters from various countries and regions in Asia, fighting against the Syrian regime, 
most of them in organizations affiliated with Al-Qaeda and the global jihad, The Meir Amit 
Intelligence And Terrorism Information Center, May 2014, s. 2, http://www.terrorism-in-
fo.org.il/Data/articles/Art_20639/E_015_14_fu_1069099087.pdf (dostęp: 1.04.2017).

493 В Сирии воюют до 400 «русских» боевиков, их возвращение – серьезная угроза, 
заявили в ФСБ. Они угрожают и Олимпиаде в Сочи, http://www.newsru.com/
world/20sep2013/naem400.html (dostęp: 1.04.2017).

494 Чеченские боевики попадают в Сирию через Азербайджан, заявил представитель 
МВД, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/230371 (dostęp: 1.04.2017).

495 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate and Other North Caucasus Mujahedin in Syria: Impli-
cations for Russia, Eurasia, and the Global Jihadi Revolutionary Movement, “Russian And 
Eurasian Politics White Paper”, April 2014, http://gordonhahn.com/2014/04/01/the-cau-
casus-emirate-and-other-north-caucasus-mujahedin-in-syria-implications-for-rus-
sia-eurasia-and-the-global-jihadi-revolutionary-movement/ (dostęp: 1.04.2017).

496 Foreign fighters from various countries and regions in Asia…, op. cit., s. 3.
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Szacunki te szybko stały się nieaktualne z powodu dynamicznych 
zmian w regionie i kolejnych sukcesów islamistów. Jeszcze w 2013 roku 
irackie przedstawicielstwo Al-Kaidy kierowane przez Abu Bakr Baghda-
diego odłączyło się od tej organizacji i przyjęło nazwę Państwa Is lam-
skiego w Iraku i  Lewancie  (IPIL). Po opanowaniu części obszarów 
Syrii i Iraku IPIL ogłosiło powstanie kalifatu i zmieniło nazwę na Pań-
stwo Islamskie. Następnie jeszcze bardziej rozszerzyło swoje terytorium, 
zajmując m.in. iracki Mosul497. Postępy i  kolejne sukcesy tej skrajnej 
organizacji dżihadystycznej nie tylko jeszcze bardziej zdestabilizowały 
sytuację w regionie, ale też wywołały kolejną falę napływu islamskich 
ochotników z całego świata, którzy zaczęli przybywać, by walczyć na tym 
obecnie najważniejszym na świecie froncie dżihadu. We wrześniu 2014 
roku prezydent USA Barack Obama, przemawiając podczas posiedzenia 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, stwierdził, że do organizacji terrorystycz-
nych w Syrii i Iraku przyłączyło się ok. 15000 zagranicznych bojowni-
ków, a liczba ta stale rośnie. Pod koniec 2014 roku większość z nich sta-
nowili sunniccy ochotnicy z państw arabskich: Tunezji (ok 3000), Arabii 
Saudyjskiej (2500), Jordanii (2000), Maroka (1500), Libanu (1000) i Libii 
(500). Około 3000 ochotników pochodzi z Europy (głównie są to Fran-
cuzi, Brytyjczycy, Niemcy, Belgowie). Do tego dodać należy nieznaną 
liczbę szyitów z Iranu, Iraku i Libanu walczących po stronie prezyden-
ta Syrii al-Assada498. Na początku 2015 roku dyrektor Federalnej Służby 
Bezpieczeństwa Aleksander Bortnikow na spotkaniu w Waszyngtonie 
przedstawił rosyjskie oceny, według których liczba bojowników przy-
byłych w rejon konfliktu z innych państw przekroczyła 20 000499. Ska-
la międzynarodowego zaangażowania w tym konflikcie przekroczyła tę 
z czasów interwencji sowieckiej w Afganistanie, kiedy do tego kraju na-
płynęło właśnie ok. 20 000 ochotników ze świata muzułmańskiego. 

Bardzo szybko wzrosła liczba ochotników rosyjskich biorących 
udział w konflikcie na Bliskim Wschodzie. W samym Iraku według FSB 

497 K. Rękawek, Państwo Islamskie a al-Kaida: dwa różne zagrożenia, „Biuletyn PISM”, 
107(1219)/29 września 2014, s. 1.

498 Idem, Zagraniczni bojownicy w Syrii i Iraku: skala problemu i zagrożenie dla Europy, 
„Biuletyn PISM”, nr 110(1222)/7 października 2014, s. 1.

499 ФСБ: в Ираке на стороне ИГ воюют 20 тысяч иностранцев из ста стран, 
RIA Novosti, 20.02.2015, http://ria.ru/world/20150220/1048707317.html (dostęp: 
1.04.2017).
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Rosji znajdowało się na początku 2015 roku nawet 1700 osób z rosyjskim 
obywatelstwem500 (FSB ma przy tym więcej powodów do zaniżania niż 
zawyżania swoich oficjalnych ocen). Dodając do tego tych, którzy walczą 
w Syrii, niektórzy oceniają, że na pograniczu syryjsko-irackim walczyło 
na początku 2015 roku nawet 3000 obywateli rosyjskich, z czego ok. 2500 
pochodzi z Kaukazu Płn.501. Szacunki te potwierdzają ostatnie infor-
macje płynące z oficjalnych źródeł na Kaukazie Płn. Występując przed 
kamerami 19 lutego 2015 roku, szef administracji rządowej Republiki 
Czeczeńskiej Mahomed Daudow stwierdził, że „ponad 3000 naszych 
chłopaków walczy w Syrii”502.

Osoby pochodzenia północnokaukaskiego walczące w Syrii i Iraku 
podzielić można na kilka grup:
1. Bojownicy z doświadczeniem w prowadzeniu walki, uczestniczący 

w działaniach bojowych na Kaukazie Płn.
2. Ochotnicy z Kaukazu Płn. bez doświadczenia bojowego, wyjeżdżają-

cy do Syrii, by walczyć po raz pierwszy.
3. Członkowie czeczeńskiej mniejszości w Gruzji zamieszkującej wą-

wóz Pankisi. 
4. Członkowie czeczeńskich i czerkieskich diaspor na Bliskim Wschodzie.
5. „Europejscy Czeczeni”  – uchodźcy z okresu wojen z Rosją, którzy 

osiedlili się w Europie Zachodniej, a także ich dzieci (w samej Francji 
żyje 35 tys. Czeczenów, w Norwegii – 10 tys.503).

6. Młodzi ludzie z Kaukazu, którzy przerwali studia w krajach Bliskiego 
Wschodu i przyłączyli się do oddziałów rebeliantów w Syrii504. 

500 Глава ФСБ: до 1,7 тыс российских граждан могут воевать в Ираке, RIA Novosti, 
20.02.2015, http://ria.ru/world/20150220/1048707159.html (dostęp: 1.04.2017).

501 Takie szacunki przedstawia amerykański analityk G. Hahn, zob. Report: The Caucasus 
Emirate in the Levant and the IS-AQ Fitna, Complete Version (Parts 1 and 2), http://
gordonhahn.com/2015/02/25/the-caucasus-emirate-in-the-levant-and-the-is-aq-fit-
na-complete-parts-1-and-2/ (dostęp: 1.04.2017).

502 FSB Director Says Islamic State fighters Include 1,700 Russian Citizens, „Eurasia Daily Mo-
nitor”, 12(26)/2015, http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=43587&cHash=1d7c6de772edb7a6570f3438deb5dc50#.VRQC7_mG_1e 
(dostęp: 1.04.2017).

503 А. Малашенко, «Исламское государство» подбирается к Кавказу, Московский 
Центр Карнеги, http://carnegie.ru/2015/03/03/ru-59365/i3vv (dostęp: 1.04.2017).

504 Por. Foreign fighters from various countries and regions in Asia…, op. cit., s. 6–7.
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Prawdopodobnie aktywni bojownicy Emiratu Kaukaskiego stanowią 
zdecydowaną mniejszość wśród osób wyjeżdżających z północnego Kau-
kazu do Syrii, gdyż takie osoby są zazwyczaj poszukiwane przez rosyj-
skie służby specjalne i trudno byłoby im otrzymać paszport i przekroczyć 
granicę Federacji Rosyjskiej505. Bardziej niż kadry Emiratu Kaukaskiego 
hidżra (wędrówka) do Syrii drenuje bazę społeczną, z której Emirat móg-
łby rekrutować nowych członków. Do Syrii wyjeżdżają w znacznej mierze 
młodzi i „niezależni” salafici, tj. niezwiązani jeszcze aktywnie z miejsco-
wym podziemiem terrorystycznym, a także przeciwnicy państwa rosyj-
skiego, którzy działają nie z pobudek religijnych, ale np. nacjonalistycz-
nych. Motywacje ochotników są bardzo różne: militarno-polityczne, 
religijno-milenarystyczne, teologiczno-polityczne itd. Dla kaukaskich 
i  rosyjskich islamistów reżim Asada jest celem zastępczym i wstępnym 
jednocześnie. Atakując Syrię, atakują oni także sojuszniczą dla niej Rosję. 
Upadek Assada byłby ciosem dla rosyjskich interesów i rosyjskiego pre-
stiżu międzynarodowego. Ustabilizowanie islamskiego reżimu na Bliskim 
Wschodzie po zakończeniu wojny domowej w Syrii byłoby dla globalne-
go ruchu dżihadu, a więc także i kaukaskich islamistów, punktem wyjścia 
dla dalszych działań, w tym dżihadu przeciw Rosji506.

Ochotnicy do walki w szeregach islamistów w Syrii często kierują się 
także poglądami teologicznymi i nastrojami milenarystycznymi. Jak tłu-
maczą islamscy duchowni, w religii tej znane są tzw. małe i duże ozna-
ki zbliżania się końca świata. Małych jest około 130, dużych – 10. Część 
„małych” przepowiedni zrealizowała się lub realizuje współcześnie. Wśród 
nich jest przepowiednia wojny w Syrii. Wspomina się w niej o mieście 
Huta, w którym w trakcie trwającego konfliktu miano użyć broni che-
micznej. Zgodnie z przepowiednią to w Syrii będzie się znajdował sztab 
muzułmanów i stąd rozpocznie się rozprzestrzenianie islamu w świecie507. 

Na te teologiczno-milenarystyczne akcenty uwagę zwrócił też przy-
wódca Emiratu Kaukaskiego ad-Dagistani (Kebekow), wypowiadając się 
w 2013 roku na temat wojny domowej w Syrii: „Gdy w Szamie (Syrii) 

505 Takiego zdania jest np. komentator gazety „Izwiestia” Orhan Dżemal, zob. Чеченские 
боевики попадают в Сирию через Азербайджан…, op. cit.

506 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate and Other North Caucasus Mujahedin in Syria…, 
op. cit.

507 Чеченские боевики попадают в Сирию через Азербайджан…, op. cit.
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wybuchł dżihad, byliśmy uszczęśliwieni, po pierwsze dlatego, że studio-
waliśmy islam w Szamie, a po drugie, iż studiowaliśmy hadisy508, które 
mówią o zdobyczach islamu w Szamie, o tym, że na końcu czasów próba 
wiary nastąpi w Szamie, że anioły Allacha rozciągną swe skrzydła nad 
Szamą, że najlepsza ziemia jest w Szamie i że Zwycięska Grupa w końcu 
czasów powstanie w Szamie”509. 

Kolejny z religijnych motywów, na który uwagę zwraca G. Hahn, 
dotyczy wewnątrzislamskiego antagonizmu sunnicko-szyickiego. Wy-
znawany przez Baszara al-Assada alawizm jest zbliżony do szyizmu, 
który zwalczają sunniccy dżihadyści i ich mocodawcy w Rijadzie, Doha 
i innych ośrodkach. Antyszyickie treści pojawiały się też w przekazach 
ideologów Emiratu Kaukaskiego – Anzora Astemirowa oraz Saida Bu-
riackiego i mogły pobudzać miejscowych islamistów do działań przeciw 
„alawickiemu reżimowi” Assada510.

Jeszcze jedna przyczyna hidżry ochotników z Kaukazu do Syrii wy-
nika ze słabości Emiratu Kaukaskiego i relatywnej trudności w pro-
wadzeniu dżihadu w tym regionie. Roczna „wymiana” kadrowa w wy-
niku śmierci w grupach terrorystycznych na Kaukazie wynosi nawet 
100%. Oznacza to, że federalne i republikańskie siły bezpieczeństwa 
zadają podziemiu terrorystycznemu tak dotkliwe straty, iż średni okres 
walki szeregowego bojownika aż do jego śmierci lub aresztowania nie 
przekracza roku. W Syrii natomiast na ochotników czeka co najmniej 
50-tysięczna511 armia Państwa Islamskiego i  islamistyczna struktura 
quasi-państwowa sprawująca rzeczywistą kontrolę na zajmowanym te-
rytorium i posiadająca do dyspozycji niezrównanie większe zasoby niż 
Emirat Kaukaski. Bliski Wschód i zagranica jest dla młodych ochotni-
ków o wiele atrakcyjniejszym miejscem na prowadzenie dżihadu niż ro-
dzimy region, nie tylko ze względu na „romantyzm”, którego (jak wspo-
mniano w rozdziale 2) w większości poszukują, ale również możliwość 
zdobywania doświadczenia wojennego i osobistej sławy. 

508 Hadis – krótkie opowiadanie relacjonujące słowa i czyny Mahometa.
509 Cyt. za: G.M. Hahn, The Caucasus Emirate and Other North Caucasus Mujahedin in 

Syria…, op. cit.
510 Ibidem.
511 T. Otłowski, Wojna z Kalifatem: Armia Państwa Islamskiego, „FAE Policy Paper”, 

33/2014, s. 4.
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Droga na Bliski Wschód rozpoczyna się najczęściej od witryn interne-
towych, gdzie odwiedzający ulegają radykalizacji religijnej, po czym po-
szukują możliwości przedostania się do ogarniętej wojną domową Syrii. 
Najczęściej udają się przez Azerbejdżan do Turcji, skąd łatwo przekroczyć 
granicę z Syrią. Azerbejdżan był punktem tranzytowym dla czeczeńskich 
bojowników jeszcze w czasach Basajewa i Chattaba. Drugi szlak wiedzie 
przez Gruzję i Turcję. Dotyczy to głównie tych ochotników, którzy pocho-
dzą lub mieszkają w wąwozie Pankisi na terytorium Gruzji. Trzecia droga, 
którą podążają ochotnicy, zaczyna się w Europie, wśród tamtejszych sku-
pisk narodowości północnokaukaskich (głównie Czeczenów) i również 
wiedzie do Syrii przez Turcję. Turcja odgrywa tu kluczową rolę i nie bez 
znaczenia jest fakt, że między państwem tym a Rosją obowiązuje ruch bez-
wizowy. W trakcie przemieszczania ochotników wykorzystywane są rów-
nież kontakty wśród lokalnych czeczeńskich diaspor512.

Pierwszych bojowników wysłał do Syrii na przełomie 2011 
i 2012 roku najprawdopodobniej sam Doku Umarow. Mimo ambiwalen-
tnego stosunku do wyjazdów swoich ludzi poza Kaukaz, Umarow poparł 
wówczas „hidżrę” (wędrówkę) do Syrii czterech ważnych emirów, któ-
rymi byli:

 — Tarhan Batiraszwili (nom de guerre: Abu Umar al-Sziszani vel. Abu 
Omar Czeczen), 

 — Murad Margoszwili (Abu Walid), 
 — Rusłan Maczalikaszwili (Saifullah al-Sziszani),
 — Salahuddin al-Sziszani (prawdziwe nazwisko nieznane)513. 
Trzej pierwsi są najprawdopodobniej etnicznymi Czeczenami, ale 

z grupy etnicznej Kistów zamieszkujących wąwóz Pankisi leżący na te-
rytorium państwowym Gruzji. Jak przyznał później Batiraszwili (Abu 
Omar Czeczen), byli oni początkowo finansowani przez Emirat Kauka-
ski514, jednak wraz z ich rosnącą rolą w szeregach syryjskich rebeliantów 
przestali potrzebować wsparcia z Kaukazu i podporządkowali się miej-
scowym liderom. 

512 G.M. Hahn, The Caucasus Emirate and Other North Caucasus Mujahedin in Syria…, 
op. cit.

513 Idem, Assessing Terrorism in the Caucasus…, op. cit., s. 4.
514 Интервью с Абу Умаром Аш Шишани, http://www.beladusham.com/0392.html 

(dostęp: 1.04.2017).
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Przez 2012 rok setki północnokaukaskich mudżahedinów i mi-
grantów przybywających nie tylko z Rosji, ale i z innych krajów Azji, 
Europy i świata islamskiego, skupiały się wokół czeczeńskich emirów. 
Pod koniec 2012 roku stworzyli oni brygadę o nazwie Kataib al-Mu-
dżahirin (KaM) z Batiraszwilim na czele, która walczyła w szeregach 
kontrolowanej przez Al-Kaidę grupy Dżabat al-Nusra i zyskała sławę 
w walkach o Aleppo. W  marcu 2013 roku Batiraszwiliemu przysięgę 
złożyły dwa syryjskie oddziały rebeliantów: „Kataib Chattab” i „Dżeisz 
Muhammad”. Po połączeniu z nimi powstała tzw. Armia Emigrantów 
i Pomocników (AEiP, Dżajsz al-Muhadżirin wal Ansar) licząca ponad 
tysiąc bojowników515. 

Na dalszych losach tej formacji zaważył rozłam, jaki w szeregach rebe-
liantów w Syrii zaszedł między grupami kontrolowanymi przez Al-Kaidę 
(Dżabat al-Nusra) a tzw. Państwem Islamskim (ISIS). W październiku 
2013 roku Batiraszwili wraz z częścią Armii Emigrantów i Pomocników 
zerwał z podporządkowaną Al-Kaidzie Dżabat al-Nusra i złożył „bajat” 
(przysięgę) liderowi „Państwa Islamskiego” (PI) Abu Bakr al-Baghda-
diemu. Niedługo potem został mianowany najwyższym emirem wojsko-
wym PI. Internetowy serwis FISyria.com, związany z Armią Emigrantów 
i Pomocników, poinformował jednak 21 listopada, że ciągle czeka on na 
„zgodę na przysięgę” ze strony Doku Umarowa i Emiratu Kaukaskiego. 
Umarow w tym momencie już jednak nie żył, najprawdopodobniej otru-
ty przez rosyjskie służby specjalne516. 

Armia Emigrantów i Pomocników była już wówczas podzielona. 
Zaważył na tym nie tylko rozłam między Al-Kaidą a Państwem Islam-
skiem, ale także konflikty personalne, spory kompetencyjne, kłótnie 
między dowódcami o podział i dystrybucję zasobów. Na przełomie lipca 
i sierpnia 2013 roku z AEiP wyszły oddziały Rusłana Machaliaszwilie-
go i Muslima Margoszliwiego. W listopadzie 2013 jej szeregi opuścił też 
ze swoją grupą Salahuddin al-Sziszani. Podział ten, mimo późniejszych 
prób i deklaracji współpracy, nie został zażegnany. W 2014 roku na te-
rytorium Syrii i Iraku działało więc kilka grup z ochotnikami z Kaukazu 
Płn. w swoich szeregach:

515 G.M. Hahn, Assessing Terrorism in the Caucasus…, op. cit., s. 4–5.
516 Idem, Report: The Caucasus Emirate in the Levant…, op. cit.
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Tabela 29. Dowództwo i struktura Armii Emigrantów i Pomocników w 2013 r. 

Wyższe dowództwo:

Emir Salahuddin Sziszani, wcześniej Abu Omar al 
Sziszani (Tarhan Batiraszwili)

Naib Idlib „Abu Dżihad”, wcześniej Salahuddin 
Sziszani, po nim Abdurrachman (zabity IV 2013)

Pododdziały i dżamaaty bojowe: Dowódca:

Dżaisz al-Chalifatu Islamija Seifullach al Sziszani (Rusłan Maczalikaszwili)

Dżund Szam Abu Walid Sziszani (Murad Margoszwili)

Specnaz (głównie ochotnicy 
z Kaukazu Płn.) Nieznany

Kaukaski Dżamaat Nieznany, wcześniej: Abu Abdurachman (zabity 
IV 2013)

Katibatu Muhadżirin Kabardija, 
Balkarija, Karaczaj (etniczni 
Karaczajowie)

Nieznany

Azerski Dżamaat Abu Jaj’ja al Azeri

Bułgarski Dżamaat (Tatarów 
Nadwołżańskich) Salman Bułgarski (Ajrat Wachitow)

Brygada Tatarów Krymskich Abdul Karim Krymski

Turecki Dżamaat Nieznany

Europejski Dżamaat Nieznany

Arabski Dżamaat Abu Hafs

Źródło: G.M. Hahn, The Caucasus Emirate and Other North Caucasus Mujahedin in Syria: 
Implications for Russia, Eurasia, and the Global Jihadi Revolutionary Movement, “Russian 
And Eurasian Politics White Paper”, April 2014, http://gordonhahn.com/2014/04/01/the-
-caucasus-emirate-and-other-north-caucasus-mujahedin-in-syria-implications-for-rus-
sia-eurasia-and-the-global-jihadi-revolutionary-movement/ (dostęp: 19.03.2015).

1. Grupa Bat iraszwi lego (Omara a l  Sz iszaniego)  uznają-
ca zwierzchnictwo Państwa Islamskiego. Batiraszwili oskarżył swojego 
byłego naiba Maczakaliszwiliego o wywołanie rozłamu w AEiP. 8 grud-
nia 2013 roku opublikował nagranie, na którym odrzuca oskarżenia 
Maczakaliszwiliego, Margoszwiliego i innych dowódców, że opuścił Ar-
mię. Stwierdził, że 80 procent Armii Emigrantów i Pomocników złożyło 
bajat przywódcy Państwa Islamskiego Baghdadiemu a większość tych, 
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która tego nie zrobiła, czeka na akceptację takiego kroku ze strony Doku 
Umarowa517.

2. Grupa Sa lahuddina a l  Sz iszaniego  – używająca nadal 
nazwy Armia Emigrantów i  Pomocników, ale z dodatkiem „…Islam-
skiego Emiratu Kaukazu”, albo też prostszej nazwy: „Emirat Kaukaski 
w Syrii”. Salahuddin jako przyczynę zerwania z Batiraszwilim wymienił 
niemożliwość pogodzenia przysięgi, jaką wcześniej na Kaukazie złożył 
Doku Umarowowi, ze złożeniem nowej przysięgi Państwu Islamskiemu. 
Wiosną 2013 roku Doku Umarow zdążył jeszcze wyznaczyć Salahuddina 
jako reprezentanta Emiratu Kaukaskiego w Syrii, o samym Salahuddi-
nie niewiele jednak wiadomo (łącznie z jego prawdziwym nazwiskiem). 
Jest bardzo prawdopodobne, że tak jak trzej pozostali kaukascy liderzy 
jest Kistem (gruzińskim Czeczenem). Dowodził kilkusetosobowymi si-
łami na północ od Aleppo. Jego grupa blisko współpracowała z Dżabhat 
an-Nusra w walce z syryjskimi siłami rządowymi, ale odmawiała walki 
przeciwko siłom Państwa Islamskiego, ponieważ, jak tłumaczył Salahud-
din, nie przyjechali do Syrii, by walczyć z innymi muzułmanami. 

3. Grupa Sai fu l laha w ramach Frontu an-Nusra – to kolej-
na formacja powstała w wyniku secesji z Armii Emigrantów i Pomoc-
ników, której tym razem dokonał Rusłan Maczalikaszwili (Sejfullah al-
-Sziszani). Grupa Sefullaha dołączyła do Frontu an Nusra pod koniec 
2013 roku. Głównym powodem konfliktu między nim a Batiraszwilim 
była rywalizacja o władzę, ale Saifullach protestował też przeciw skrajnie 
brutalnym ekscesom Państwa Islamskiego. 6 lutego 2014 roku przy pró-
bie zajęcia głównego więzienia w Aleppo Saifullah został zabity w walce. 
Jego następca Mohammed Khorasani (najprawdopodobniej pochodzą-
cy ze środkowego wschodu) potwierdził lojalność grupy wobec Frontu 
an-Nusra. 

4. Ż ołnierze  Syr i i  (Dżunud a l-Szam) – to formacja uchodzą-
ca za najbardziej niezależną spośród tych, w których walczą ochotnicy 
z północnego Kaukazu. Reputację tę zawdzięcza swojemu przywódcy – 
Muradowi Margoszwiliemu, który walczył w oddziale Chattaba w cza-
sie drugiej wojny czeczeńskiej. Nie został powszechnie uznanym lide-
rem północnokaukaskich bojowników w Syrii tylko dlatego, że w latach 
2003–2005 odsiadywał karę w rosyjskim więzieniu, a szybkie zwolnienie 

517 Ibidem.
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wzbudziło podejrzenia wśród islamskich dowódców. Główna kwatera 
i terytorium działania Dżunud al-Szam mieści się w nadmorskiej i gó-
rzystej prowincji Latakia przy tureckiej granicy z Syrią. W sierpniu 2013 
roku grupa wzięła udział w szturmie na wioski alawitów na górzystym 
wybrzeżu, lecz jej atak został odbity. Wiosną 2014 roku Dżunud al-Szam 
ponowili próbę ofensywy na tereny alawitów, tym razem operując od 
strony terytorium Turcji. Poza tym brali udział w walkach w Aleppo. 
Nie jest to grupa bardzo liczna (maksymalnie kilkuset bojowników), 
ale uchodzi za bardzo dobrze wyszkoloną. Czeczeni i Uzbecy cieszą się 
w armii islamistów opinią sił elitarnych, ponieważ mają doświadczenie 
w prowadzeniu działań nieregularnych na Kaukazie, a niektórzy z nich 
odbyli służbę jeszcze w Armii Czerwonej518. 

5. Dżamaat  Ahadun Ahad to jedna z najmłodszych grup, sku-
piająca w swoich szeregach m.in. ochotników z Kaukazu Płn., sformowa-
na wiosną 2014 roku przez Czeczena o pseudonimie Al Bara al-Sziszani. 
Formacja ta operuje w Syrii samodzielnie, jednak często współpracując 
z Dżabhat an-Nusra. Liczy około 250–300 bojowników i składa się z sześ-
ciu jednostek, z których cztery nazywane są „czeczeńskimi” (złożone 
z Czeczenów i innych narodowości północnokaukaskich), a trzy syryjski-
mi (złożone z syryjskich Turkmenów). Poza tym w jej szeregach walczą 
też Turcy, Arabowie, Europejczycy, a nawet byli talibowie (sam Al Bara 
al-Sziszani też chwalił się w jednej z wypowiedzi udziałem w dżihadzie 
w Czeczenii i Afganistanie). Strony Dżamaatu Ahadun Ahad w serwisach 
społecznościowych prowadzone są w języku angielskim, tureckim, arab-
skim i rosyjskim. Grupa ta pozostaje neutralna w konflikcie Frontu al-
-Nusra z Państwem Islamskim, ma bliskie kontakty i często współpracuje 
w działaniach wojskowych Dżunud al-Szam Margoszwiliego. 

W skład Dżamaatu Ahadun Ahad mogą wchodzić dwa wcześniej 
niezależne oddziały operujące w syryjskim regionie Latakia: Dżammat 
Kal i fat  i  Dżamaat  Tarhana. Pierwszy jest dowodzony przez Abdula 
Halim Sziszaniego, który według doniesień walczył w Czeczenii jeszcze 
przed powstaniem Emiratu Kaukaskiego i miał zostać rannym w sierp-
niu 2007 roku. Drugim dowodzi Tarhan Gazijew, weteran walk z okre-
su Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, jeden z ważnych dowódców Emi-
ratu Kaukaskiego, który odegrał pewną rolę na Kaukazie Płn. podczas 

518 G. Steinberg, A Chechen al-Qaeda?…, op. cit., s. 4–6.
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czasowego rozłamu, jaki dotknął Emirat od 2010 roku. Gazijew współ-
tworzył wówczas Niezależny Wilajat Nochczijczo (Czeczenii). W 2011 
roku jego osoba nie została wymieniona wśród tych, którzy odnowili 
przysięgę Doku Umarowowi, i  prawdopodobnie już wtedy Gazijew 
zdecydował, by ze swoim oddziałem udać się do Syrii. 

Tabela 30. Grupy w Syrii i Iraku zdominowane lub dowodzone przez bojowników 
z północnego Kaukazu we wrześniu 2014 r.

Oddziały w Iraku i Syrii: Emirowie:

Państwo Islamskie Naczelny emir wojskowy Omar al-
Sziszani (Tarhan Batiraszwili)

Al Aksa Dżamaat Omar al-Sziszani (Tarhan Batiraszwili)

Północnokaukaskie dżamaaty w ramach Państwa Islamskiego:

Abu Kamil Dżamaat (północnokaukaski) Nieznany

Dżamaat Sabri (dagestański) Nieznany

Dżamaat Adama Adam

Dżamaat Achmada Achmad

Oddziały w Syrii: Emirowie:

Armia Emigrantów i Pomocników 
(Dżajsz al-Muhadżirin wal Ansar) / 
Emirat Kaukaski w Syrii

Salahuddin al-Shishani

Dżund al-Szam Murad Margoszwili

Dżamaat Ahadun Ahad Al Bara al-Sziszani

Podgrupy Dżamaatu Ahadun Ahaad:

1. grupa czeczeńskich muhadżirów Al Bara al-Sziszani (emir Dżamaatu 
Ahadun Ahad)

2. grupa czeczeńskich muhadżirów Abdul hakim Sziszani

3. grupa czeczeńskich muhadżirów Abu Ubajda Sziszani

4. grupa czeczeńskich muhadżirów Zumso Sziszani

1. grupa syryjskich pomocników Abu Samir al-Ansari (nie z Kaukazu)

2. grupa syryjskich pomocników Abu Umar al-Ansari

Ansar a-Szam Abu Musa al-Sziszani

Dżamaat Tarhana (Gazijewa) Zumso Sziszani

Dżamaat Kalifat Abdul Hakim Sziszani

Dżamaat Dżund al-Kawkaz Abdul Hakim al-Sziszani

Źródło: G.M. Hahn, Report: The Caucasus Emirate in the Levant…, op. cit.
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Inną, ale mniej znaczącą grupą operującą w regionie Latakia jest 
Ansar  a-Szam  dowodzony przez niejakiego Abu Musę al-Sziszaniego. 
Najmłodszym natomiast (założonym jesienią 2014 r.) i mniej licznym 
oddziałem jest Dżamaat  Dżund a l-Kawkaz, złożony z 32 mudżahe-
dinów z czerkieskiej grupy etnicznej (Abchazów i Czerkiesów). Jego do-
wódca, opisywany jako „Czeczen” Abdul Hakim al-Sziszani, utożsamia-
ny jest równocześnie z  dowódcą wspominanego wcześniej Dżamaatu 
Kalifat. Oddział ten według raportów miał pozostać lojalny Emiratowi 
Kaukaskiemu, jakkolwiek złożony jest z ochotników pochodzących 
z czerkieskich diaspor w syryjskiej części Wzgórz Golan i Jordanii519. 

Poza stosunkowo dużą liczebnością ochotników z północnego Kau-
kazu na Bliskim Wschodzie uwagę zwraca też ich wysoka pozycja we 
właściwie każdym z odłamów islamistów walczących w regionie. Dżiha-
dyści z Kaukazu odgrywają ważną rolę w walkach w różnych rejonach 
Syrii, a ich liderzy dowodzą dużymi oddziałami zagranicznych bojowni-
ków520. Najlepszym przykładem znaczenia kaukaskich dowódców w tym 
konflikcie jest Tarhan Batiraszwili, który został naczelnym emirem woj-
skowym Państwa Islamskiego na terytorium Syrii. 

Jak pisze autor jednej z pierwszych książek o Państwie Islamskim, 
jest on już legendarną postacią dżihadu i cieszy się sławą wyjątkowego 
taktyka i niezwykle groźnego przeciwnika521. Warto poświęcić mu więcej 
uwagi. Urodził się w 1986 roku jako syn prawosławnego Gruzina i cze-
czeńskiej muzułmanki. Wychował się w leżącym na pograniczu Gruzji 
i Rosji wąwozie Pankisi. W dzieciństwie często spotykał czeczeńskich 
bojowników, którzy wyruszali na wojnę z Rosjanami. Pod ich wpływem 
przeszedł na islam, zaczął im pomagać i brać udział w organizowanych 
przez nich zasadzkach po rosyjskiej stronie granicy. W wieku 21 lat 
zaciągnął się do gruzińskiej armii, gdzie szybko dostrzeżono jego nie-
pospolite umiejętności i wcielono do jednostki zwiadowczej. W czasie 
wojny w 2008 roku miał wielokrotnie operować na linii rosyjskich wojsk 
i zdobywać współrzędne dla gruzińskiej artylerii. Dzięki swemu talento-
wi mógł zrobić błyskotliwą karierę wojskową, ale w 2010 roku zachoro-
wał na gruźlicę i został uznany za niezdolnego do służby. Po odzyskaniu 

519 G.M. Hahn, Report: The Caucasus Emirate in the Levant…, op. cit.
520  B. Roggio, Assessing Terrorism in The Caucasus…, op. cit., s. 5.
521 S. Laurent, Kalifat terroru. Kulisy działania Państwa Islamskiego, Warszawa 2015, s. 40.
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zdrowia próbował wrócić do armii, ale spotkała go lekceważąca odmo-
wa, która prawdopodobnie wywołała w nim głęboki uraz. Kolejne wyda-

rzenia jeszcze bardziej pogorszyły jego 
sytuację. Najpierw nie został przyjęty do 
policji w  swoich rodzinnych stronach. 
Później próbował z bronią w ręku prze-
dostać się do Czeczenii, ale został za-
trzymany i skazany na 3 lata więzienia. 
Podczas odbywania wyroku miał być 
torturowany i przetrzymywany w skraj-
nie trudnych warunkach. W  więzieniu 
też dowiedział się o śmierci swojej mat-
ki. Jak później wyznał w jednej z  wy-
powiedzi w  propagandowym materiale 
Państwa Islasmkiego, właśnie w tym 
momencie zadecydował, iż po wyjściu 
z  więzienia „wyruszy na dżihad”. Wol-
ność odzyskał na początku 2012 roku 
i już w marcu tego roku był w Syrii. Zo-

stał dowódcą AEiP i wsławił się zdobyciem szeregu baz syryjskiej armii. 
Jego autorytet z czasem wzrósł do tego stopnia, że zaczął być uznawany 
za nieoficjalnego ministra wojny całego Państwa Islamskego522. O jego 
ambicjach oraz pozycji w  ramach PI świadczyć może też fakt, iż we 
wrześniu 2014 roku wyznaczył nagrodę (5 mln dolarów) za głowę proro-
syjskiego lidera Czeczenii Ramzana Kadyrowa523. 

Mimo, iż Batiraszwili jest salafitą, nie jest znany z powodu religijne-
go fanatyzmu, ale niepospolitych umiejętności dowódczych. Podobnie 
jest w przypadku innych terrorystów z Kaukazu, którzy – jak podkre-
śla się w wielu przekazach – wykazują wyjątkowe jak na warunki Pań-
stwa Islamskiego zdolności wojskowe i temu właśnie zawdzięczają swoją 
pozycję. 

Wysoki jakościowo poziom północnoakaukaskiego zaangażowania 
w dżihad na Bliskim Wschodzie sprawia, że ewolucji ulega całe zjawisko 

522 Ibidem, s. 40–42.
523 Умар аш-Шишани (Тархан Батирашвили), Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.

ru/articles/249731/ (dostęp: 1.04.2017).

Zdjęcie 9. Tarhan Batiraszwili 
(Abu Umar al-Sziszani)
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terroryzmu północnokaukaskiego. Staje się on mniej przywiązany do re-
gionu Kaukazu Płn. i Rosji, a bardziej „eksterytorialny” a nawet globalny. 
Dzięki wysokim rangą dowódcom na Bliskim Wschodzie, grupy północ-
nokaukaskie zacieśniły związki z Al-Kaidą, Państwem Islamskim i  ru-
chem globalnego dżihadu w ogóle. Mimo iż Kaukaz w tej chwili pozostaje 
peryferyjnym frontem prowadzenia islamskiej wojny religijnej, związki 
te otwierają nowe możliwości zdobywania finansowania i środków walki, 
a  także ochotników w sytuacji, gdyby łatwiejsze stało się prowadzenie 
działań przeciw Rosji oraz przeniesienie dżihadu na jej terytorium.

3.5. Emirat Kaukaski Państwa Islamskiego?

Pomimo iż ugrupowania terrorystyczne działające na terytorium pół-
nocnego Kaukazu w ramach Emiratu Kaukaskiego od wielu lat wykazują 
wysoką żywotność, a sam region daleki jest od trwałej stabilizacji, struk-
tury tej organizacji ulegają widocznemu osłabieniu. Świadczy o tym sze-
reg zdarzeń i procesów. 

Pierwszym objawem obniżenia efektywności Emiratu Kaukaskiego 
były t rudności  z   wyłonieniem nowego emira  po śmierci Doku 
Umarowa. Umarow stracił życie jeszcze latem 2013 roku, tymczasem 
jego śmierć została oficjalnie potwierdzona na stronach internetowych 
EK dopiero w 18 marca 2014 roku. Ustalenie następcy zajęło wyższym 
dowódcom ponad pół roku, co świadczy o braku sprawnych mechani-
zmów sukcesji. Z niewyjaśnionych przyczyn swojego następcy nie wy-
znaczył sam Umarow, chociaż powinien to być naturalny krok dla każ-
dego lidera, któremu zależy na spoistości organizacji, której przewodzi.

16 stycznia 2014 roku w serwisie Sou Tube opublikowano nagranie 
rozmowy (najprawdopodobniej przechwyconej przez służby specjal-
ne), w której brał udział ówczesny sędzia sądu szariackiego Emiratu 
Kaukaskiego Aliaschab Kebekow (Abu Muhamad). W rozmowie pada 
informacja o śmierci Umarowa, o konieczności wyboru nowego lidera, 
a także o tym, że zajęcie tej funkcji proponowane jest właśnie Kebeko-
wowi. Sam Kebekow z  kolei wysuwał kandydaturę „brata Asłambeka” 
(Wadałowa), który z jakichś powodów, mimo posiadanego autorytetu, 
nie kwapił się do objęcia tej funkcji. Dopiero 18 marca, jak wspomniano, 
potwierdzono, że nowym emirem został jednak Kebekow. 
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Przebieg wydarzeń może świadczyć o tym, że nikt z wyższych dowód-
ców nie chciał zostać przywódcą całej organizacji. Może też dowodzić, że 
brakuje w niej liderów posiadających autorytet i jednocześnie gotowych 
wziąć na siebie odpowiedzialność za kontynuowanie walki. Kebekow 
w trakcie rozmowy tłumaczy się, że jest bardziej ulemem524 niż wojow-
nikiem i wolałby się zająć innym rodzajem działalności. Fakt, iż mimo to 
został najwyższym emirem, może świadczyć o tym, że podjął się tego zada-
nia tylko z poczucia odpowiedzialności za organizację, którego brakowało 
innym. Z kolei sposób prowadzenia rozmów skłaniać może do oceny, że 
północnokaukaskie podziemie terrorystyczne zostało mocno sfragmenta-
ryzowane, ma trudności w komunikacji i podejmowaniu decyzji525.

Kolejnym symptomem kryzysu są wysokie  st raty  własne  terro-
rystycznego podziemia oraz spadająca liczba ofiar po stronie siłowików 
w 2014 roku. Nowy emir, chcąc zyskać popularność wśród ludności oraz 
zademonstrować, iż posiada kontrolę nad organizacją, ogłosił przerwa-
nie ataków na cele cywilne i konieczność skupienia się na celach rządo-
wych, policyjnych i wojskowych. Oficjalnie zabronił też przeprowadza-
nia samobójczych zamachów terrorystycznych z udziałem kobiet oraz 
w ogóle angażowania kobiet do operacji wojskowych526. 

Zmianę taktyki, wynikającą prawdopodobnie z obiektywnych moż-
liwości Emiratu Kaukaskiego, szybko dało się zauważyć w statystykach 
ofiar działań prowadzonych przez tę organizację, a także przeciwdzia-
łań organizowanych przez siły bezpieczeństwa. Wiosna i lato to zwykle 
okres, w którym podziemie terrorystyczne podejmuje na Kaukazie Płn. 
ofensywę, atakuje cele rządowe w całym regionie, korzystając z bardziej 
sprzyjających warunków atmosferycznych i terenowych. Rok 2014 oka-
zał się pod tym względem o wiele mniej krwawy. Według wyliczeń nie-
zależnych źródeł w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku było 
146 ofiar konfliktu na Kaukazie (96 zabitych, 50 rannych). Rok wcześniej 
(2013 r.) statystyki w tym samym okresie wskazywały na dwukrotnie 

524 Ulem – teolog muzułmański opracowujący kodeks religijny według Koranu.
525 М. Рощин, Проект «Имарат Кавказ» выдыхается, а Доку Умаров скорее мертв, 

Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/239311 (dostęp: 1.04.2017).
526 Лидер «Имарата Кавказ» призвал боевиков отказаться от самоподрывов и те-

рактов против мирного населения, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/artic-
les/245134/ (dostęp: 1.04.2017).
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większą liczbę ofiar (296 – 118 zabitych i 178 rannych). Spośród 96 zabi-
tych aż 71 osób stanowili członkowie podziemia terrorystycznego. Rok 
wcześniej w analogicznym okresie zginęło 59 bojowników527.

Niekwestionowaną i trwającą kolejny już rok tendencją jest spadek 
of iar  po stronie  s i ł  bezpieczeństwa. Jeśli latem (czerwiec, lipiec, 
sierpień) 2012 roku obejmowały one 81 osób zabitych i 102 rannych, to 
latem 2013 roku było to już odpowiednio: 29 zabitych i 62 rannych. Na-
tomiast w 2014 roku w analogicznym okresie zginęło już tylko 10 funk-
cjonariuszy struktur siłowych, a 30 zostało rannych528. Wyraźną tenden-
cję dostrzec można, porównując całościowe dane z lat 2013–2016 (zob. 
tab. 31). 

Tabela 31. Odsetek zabitych bojowników, „siłowików” i cywilów w konflikcie na 
Kaukazie Płn. w latach 2013–2016 (dane przybliżone) 

2013 2014 2015 2016

liczba % liczba % liczba % liczba %

zabici łącznie 529 100 341 100 209 100 202 100

zabici bojownicy 298 56 249 73 172 82 162 80

zabici „siłowicy” 127 24 55 16 18 9 32 16

zabici cywile 104 20 37 11 19 9 8 4

Źródło: opracowanie włąsne na podstawie danych portalu Kavkaz-Uzel.ru.

Okazuje się, iż w ciągu trzech lat odsetek zabitych bojowników wśród 
wszystkich ofiar konfliktu wyraźnie wzrósł (z 56% do 80%). Odwrotną 
tendencję można zaobserwować wśród sił bezpieczeństwa (spadek z 24% 
do 9% w 2015 r. i 16% w 2016 r.). Biorąc przy tym pod uwagę ogólny spa-
dek liczby ofiar, z łatwością można dostrzec, iż intensywność konfliktu 
uległa osłabieniu, a terrorystyczne podziemie jest coraz słabsze i ponosi 
w walce z siłami bezpieczeństwa ogromne straty. Można prognozować, 
że skala i proporcje ofiar po wszystkich stronach konfliktu utrzymają się 
w najbliższych latach na poziomie z lat 2015–2016. 

527 H. Aliyev, Caucasus Emirate Suffers Higher Casaulties Under New Leadership, “Central 
Asia-Caucasus Analyst”, 03 September 2014, s. 2.

528 Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитников 
Лето 2014 г., Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал», s. 15–16.
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W marcu 2015 roku sukces w walce z wewnętrznym terroryzmem 
ogłosił prezydent Rosji Władimir Putin. Występując podczas posiedze-
nia kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa, stwierdził, że w 2014 
roku liczba przestępstw o charakterze terrorystycznym zmniejszyła się 
2,6-krotnie w porównaniu z rokiem 2013 i aż pięciokrotnie, biorąc pod 
uwagę ostatnie 5 lat. Putin podkreślił rolę, jaką w tym procesie odegrały 
struktury siłowe, ale zwrócił też uwagę na międzynarodową aktywność 
terrorystów z Kaukazu Płn. i związane z tym nowe zadania, takie jak za-
mknięcie kanałów ich wjazdu i wyjazdu z terytorium Rosji529.

Począwszy od drugiej połowy 2014 roku, oprócz problemów zwią-
zanych z niską aktywnością bojową, na wizerunku Emiratu Kaukaskie-
go położyły się cieniem podziały wewnętrzne i oficjalne przejście kilku 
dowódców pod zwierzchnictwo Państwa Islamskiego. 21 listopada 2014 
roku dowodzący bojownikami działającymi w rejonie chasawjurckim 
Sulejman Zajlanabidow przez nagranie opublikowane w Internecie zło-
żył przysięgę liderowi Państwa Islamskiego Abu-Bakr al-Baghdadiemu. 
Wcześniej Zailandabijow oskarżany był przez innych dowódców w Da-
gestanie o dokonanie rozłamu i wywołanie fitny (zamętu)530.

19 grudnia 2014 roku w serwisie You Tube pojawiło się kolejne 
oświadczenie, tym razem emira Dagestanu Abu-Muhammada, który 
również złożył przysięgę liderowi Państwa Islamskiego. Razem z nim 
przysięgę złożył Abu Mauhammad Agaczaulski dowodzący w  jednym 
z najważniejszych sektorów, obejmujących m.in. Machaczkałę. Z ich wy-
stąpienia wynikało, że wychodzą z Emiratu Kaukaskiego i wzywają do 
tego samego innych bojowników531. Jeszcze bardziej pogłębiło to zapo-
czątkowany przez Zailandabijowa podział.

Kebekow zareagował już 28 grudnia poprzez opublikowanie swoje-
go wystąpienia. Lider Emiratu Kaukaskiego oskarżył emira Dagestanu 
o wywołanie podziału i zdradę oraz zaproponował mu, aby wyjechał na 
terytorium, które kontroluje Państwo Islamskie. Wyznaczył też nowego 

529 Заседание коллегии ФСБ, Strona internetowa Prezydenta Federacji Rosyjskiej, http://
www.kremlin.ru/news/47963 (dostęp: 1.04.2017).

530 В Дагестане один из амиров ауховских боевиков присягнул лидеру «Исламского 
государства», Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/253084/ (dostęp: 
1.04.2017).

531 Руководитель боевиков Дагестана принес присягу «Исламскому государству», 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/254364/ (dostęp: 1.04.2017).
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emira Wilajatu Dagestan. Poza tym Kebekow zakazał swoim stronnikom 
współdziałania i okazywania pomocy tym, którzy złożyli przysięgę Pań-
stwu Islamskiemu532. Rozłam stał się więc faktem, a Emirat Kaukaski pod 
przywództwem Kebekowa stanął w opozycji do Państwa Islamskiego. 

Ogromnym problemem dla Emiratu Kaukaskiego stał się odpływ 
miejscowych ochotników do Syrii i Iraku, który znacząco obniżył poten-
cjał tej organizacji. Skalę problemu dla północnokaukaskiego terrory-
zmu może obrazować pewne zestawienie. Całościowy potencjał EK nie 
przekraczał w ostatnich latach liczby 1000 bojowników w całym regio-
nie. Tymczasem szef administracji rządowej Republiki Czeczenii na ofi-
cjalnym i otwartym spotkaniu stwierdził, że „3000 naszych chłopaków” 
wyjechało do Syrii. Świadczy to po pierwsze o tym, że Emirat Kaukaski 
wcześniej nie potrafił tego potencjału ludzkiego w  pełni wykorzystać 
w walce przeciw Rosji, a po drugie sprawia, że grupa społeczna, z któ-
rej mógłby w przyszłości rekrutować nowych bojowników i zastępować 
straty własne, uległa radykalnemu ograniczeniu. 

Po osłabieniu kadrowym, śmiertelne ciosy spadły na dowództwo 
Emiratu Kaukaskiego. 19 kwietnia 2015 roku zlikwidowany został emir 
Aliaschab Kebekow. Kolejny emir, Mahomed Sulejmanow, swoją funk-
cję pełnił tylko 75 dni i został zabity przez siły bezpieczeństwa 11 sierp-
nia 2015 roku. Wyznaczony na jego następcę Mahomed Abdulajew nie 
zdążył nawet objąć swojej funkcji, gdyż zginął w walce już 17 sierpnia 
2015 roku. Jednym z  nabardziej szanowanych dowódców typowanych 
na kolejnego emira był Zalim Szebzuchow, ale on także został zlikwi-
dowany (w sierpniu 2016 r. w Petersburgu). Kolejnego emira oficjalnie 
nie wybrano, a przynajmniej jego wyboru nie ogłoszono. Z jednej stro-
ny pozwala to uniknąć kolejnej straty wizerunkowej w przypadku jego 
likwidacji. Z drugiej jednak świadczy o kompletnym uwiądzie Emiratu 
Kaukaskiego. 

Miejsce Emiratu Kaukaskiego jako skutecznej islamistycznej „mar-
ki” zajęło Państwo Islamskie. Jeszcze 21 czerwca 2015 roku pojawiło się 
w Internecie nagranie, w którym dowódcy czterech wilajatów Emiratu 
Kaukaskiego składają przysięgę liderowi Państwa Islamskiego al-Bagh-
dadiemu. Baghdadi ze swojej strony przysięgę przyjął i ogłosił Kaukaz 

532 «Имарат Кавказ» вступил в конфронтацию с «Исламским государством», http://
www.kavkaz-uzel.ru/articles/254831/ (dostęp: 1.04.2017).
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częścią swego kalifatu. W drugiej połowie 2015 roku Państwo Islamskie 
w swoich serwisach informacyjnych wzięło odpowiedzialność za pierw-
sze zamachy na terytorium Rosji. 

Chociaż osłabienie i upadek Emiratu Kaukaskiego, który nastąpił 
w latach 2014–2015, nie podlega dyskusji, to jest zbyt wcześnie, by prze-
sądzać o końcu tej organizacji, a tym bardziej o zakończeniu konfliktu 
w regionie. Żadne ze źródeł północnokaukaskiego terroryzmu nie zosta-
ło zneutralizowane ani nie uległo przedawnieniu. Na ewolucję kierun-
ków jego rozwoju wpłynęły tylko zewnętrzne czynniki geopolityczno-
-religijne. Trudno przewidzieć rozwój wypadków w okolicznościach, 
gdy po zmianie sytuacji polityczno-militarnej na Bliskim Wschodzie 
znaczna grupa zradykalizowanych i doświadczonych bojowników spró-
buje powrócić do republik północnokaukaskich i Rosji. Niewykluczo-
ne jest także odrodzenie Emiratu Kaukaskiego w nowej formie, gdyż 
wśród kaukaskich dżihadystów nie brak przeciwników skrajnej ideologii 
i taktyki Państwa Islamskiego (część np. utożsamia się z Al-Kaidą i fron-
tem Dżabat an-Nusra). Nie można wykluczyć, że w przyszłości walkę 
na Kaukazie Płn. podejmie jakaś organizacja mniej bazująca na rady-
kalnym islamie, ale odwołująca się do etnokulturowej wrogości wobec 
Rosjan albo też idei utworzenia niepodległego państwa północnokauka-
skiego czy haseł sprawiedliwości społecznej. 

3.6. Konkluzje

Formy organizacyjne terroryzmu północnokaukaskiego podlegają stałej 
ewolucji w zależności od istniejących uwarunkowań. Pierwsze komórki 
terrorystyczne na Kaukazie Płn. powstały w trakcie konfliktu rosyjsko-
-czeczeńskiego w celu zadania Rosji asymetrycznych uderzeń i osiągnię-
cia celów narodowych. Zmieniające się otoczenie (wpływ radykalnych 
islamistów z Bliskiego Wschodu, wzrost przewagi Rosji i w konsekwencji 
jej zwycięstwo nad niepodległą Czeczenią) sprawiło, że siły, które chcia-
ły kontynuować walkę, musiały przyjąć nowe formy działania i podjąć 
współdziałanie z radykalnymi ugrupowaniami islamskimi pojawiający-
mi się w regionie. W ten sposób powstał Emirat Kaukaski, który po-
łączył na bazie religijnej bojowników z całego regionu (nie tylko Cze-
czenii). Dawało to szanse na uzyskanie wsparcia materialnego z krajów 
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islamskich oraz pozwalało na zachowanie potencjału operacyjnego 
przez ok. 6 lat. W tym okresie poszczególne komórki i oddziały zbudo-
wały sprawną strukturę sieciową, wypracowały umiejętność uzupełnia-
nia strat kadrowych i były w stanie dokonywać dotkliwych ataków. Dal-
sze zmiany wywołały czynniki występujące w otoczeniu bezpośrednim 
(bezwzględna i brutalna polityka antyterrorystyczna Rosji i republik au-
tonomicznych), a także międzynarodowym (wytworzenie się pierwszo-
rzędnego w skali globu frontu dżihadu w Syrii). Dotkliwe straty kadrowe 
stały się niemożliwe do uzupełnienia z powodu wyjazdów potencjalnych 
rekrutów wprost na Bliski Wschód. Emirat Kaukaski, który nigdy nie był 
organizacją scentralizowaną, ale bardziej siecią autonomicznych grup 
połączonych wspólnym celem i wspólną ideologią, zaczął tracić swoją 
wcześniejszą pozycję podstawowego podmiotu grupującego radykal-
nych islamistów w regionie. Jego miejsce zajęło tzw. Państwo Islamskie. 
Grupy złożone z przedstawicieli narodów kaukaskich zaczęły powstawać 
poza granicami Federacji Rosyjskiej. Terroryzm północnokaukaski stał 
się więc bardziej eksterytorialny i mocniej powiązany z organizacjami 
międzynarodowymi. 
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rozdział 4

Formy i metody walki

Północnokaukascy terroryści stosują bardzo szeroki wachlarz metod 
przeprowadzania ataków, wykorzystując zarówno taktykę właściwą dla 
wojny par tyzanckie j, jak i dokonując typowych ataków terror y-
stycznych. Rozróżnienie tych dwóch form walki nie jest łatwe, a ocenę 
dodatkowo może komplikować sytuacja, gdy obie stosowane są przez tę 
samą organizację. Ariel Merrari stworzył podział, który na podstawie 
ośmiu kryteriów rozróżnia guerillę (działania partyzanckie, wojnę nie-
regularną) od terroryzmu (zob. tab. 32). Tym, co szczególnie odróżnia 
terroryzm od partyzantki, wydają się zamierzenia  sprawców ata-
ków. Partyzanci na ogół atakują cel „sam w sobie”, którego zniszczenie 
ma przynieść określony skutek materialny, wprowadzić dezorganizację 
i zmienić dotychczasowy układ sił. Terroryści atakują natomiast w celu 
wywołania efektu psychologicznego, spowodowania zamętu, wzbudze-
nia strachu i  grozy, a także obniżenia prestiżu swojego przeciwnika. 
W tym ujęciu na Kaukazie Płn. o  wiele częściej dochodzi do ataków 
o charakterze terrorystycznym, gdyż zbrojne podziemie islamistyczne 
ma zbyt mały potencjał, by się angażować w bardziej otwarte starcia.

Analizę sytuacji na Kaukazie Płn. jeszcze bardziej utrudnia fakt, iż 
w regionie tym bardzo często dochodzi do starć o podłożu kryminalnym, 
do pospolitego bandytyzmu oraz walk pomiędzy rywalizującymi ze sobą 
klanami. Zdarza się, że konkretne akty przemocy przypisywane są isla-
mistycznemu podziemiu terrorystycznemu w celu ukrycia informacji, iż 
tak naprawdę stoją za nimi przedstawiciele władzy lub przedsiębiorcy. 
W odniesieniu do Kaukazu Płn. można więc mówić o wielowymiaro-
wym konflikcie wewnętrznym, na którego całościowy obraz składają się 
nieregularne działania oddziałów „leśnych”, ataki terrorystyczne, akty 
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Formy i metody walki258

przemocy o charakterze kryminalnym, a także walki pomiędzy rywali-
zującymi ze sobą o różne zasoby klanami533. 

Tabela 32. Różnice między guerillą a terroryzmem

Guerilla Terroryzm

Wielkość walczących 
oddziałów

Średnia (plutony, kompanie, 
bataliony)

Mała (najczęściej mniej niż 
10 osób)

Środki walki Na ogół lekkie uzbrojenie, 
zdarzają się ataki artyleryjskie

Materiały wybuchowe, 
granaty ręczne, karabiny, 
samochody pułapki, 
uprowadzane samoloty

Taktyka Taktyka partyzancka

Taktyki wyspecjalizowane: 
porwania, zabójstwa, 
podpalenia, wysadzanie 
w powietrze itp.

Cele Wojskowi, policjanci, 
oponenci polityczni

Symbole państwowe, 
oponenci polityczni, 
przypadkowe osoby

Zamierzenia Na ogół fizyczne pokonanie 
przeciwnika Efekt psychologiczny

Kontrola nad 
terytorium Tak Nie

Umundurowanie Najczęściej tak Nie

Wojna ograniczona 
do obszaru, na którym 
toczy się konflikt

Wojna ograniczona do 
obszaru, na którym toczy się 
konflikt

Brak ograniczeń, operacje 
prowadzone na całym 
świecie

Źródło: A. Merrari, Terrorism and strategy of insurgency, “Terrorism and Political Vio-
lence”, 5(4)/1993, s. 215, za: M. Tomczak, Ewolucja terroryzmu. Sprawcy–metody–finanse, 
Poznań 2010, s. 14.

Akcje prowadzone przez islamistyczne podziemie podzielić można 
według kilku kryteriów. Amerykańskie National Consortium for the 
Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), działające przy 
University of Maryland i zajmujące się gromadzeniem danych na temat 
zamachów terrorystycznych oraz ich statystycznym opracowaniem, wy-
licza w jednym ze swych raportów, że w latach 1992–2011 ugrupowania 
terrorystyczne wywodzące się z Kaukazu Płn. dokonały 1415 ataków na 

533 P. Baev, The North Caucasus: a Hotbed of Terrorism in Metamorphosis, Russie.Nei.Vi-
sions, No. 60, Russia/NIS Center, Julya 2011, s. 11.
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terytorium Federacji Rosyjskiej534. Analitycy START dokonali również 
statystyki tych akcji na podstawie różnych kryteriów.

Pod względem miejsca, na którym dokonywane są ataki, wyróż-
nić można zamachy na terytorium Kaukazu Płn. oraz zamachy „w głębi” 
Rosji. Mimo iż te pierwsze dominują pod względem ilościowym (zob. 
tab. 33), o wiele głośniejsze są – relatywnie nieliczne – akcje w Moskwie 
i centralnych rejonach Rosji. Dżihadyści podejmowali także próby stwo-
rzenia innych poza Kaukazem Płn. epicentrów terroryzmu w granicach 
Federacji Rosyjskiej. Dla przykładu w lipcu 2012 roku w Tatarstanie miał 
miejsce podwójny zamach na tamtejszego lojalnego wobec władzy na-
czelnego muzułmańskiego muftiego Ildisa Fajzowa (został ranny) oraz 
znanego islamskiego teologa Waliułłę Jakupowa (został zabity). Trzy 
miesiące później FSB poinformowała o udaremnieniu zamachu w Kaza-
niu, planowanego na tradycyjne islamskie święto Kurban Bajram, i jed-
noczesnej likwidacji zamachowców odpowiedzialnych za atak na Faj-
zowa i Jakupowa535. Mimo niepowodzenia planów terrorystów był to 
sygnał, że ideologia dżihadu próbuje zdobyć swoje przyczółki w innych 
muzułmańskich regionach Rosji. 

Tabela 33. Ataki ugrupowań terrorystycznych z Kaukazu Płn. w latach 1992–2011 
z podziałem na regiony Rosji 

Region Liczba ataków %

Czeczenia 523 37
Dagestan 364 26
Inguszetia 268 19
Kabardyno-Bałkaria 138 10
Północna Osetia 34 2
Kraj Stawropolski 21 2
Moskwa 19 1
Inny (w Rosji) 48 3

Źródło: Terrorism and the North Caucasus: An Overview, op. cit., s. 2.

534 Terrorism and the North Caucasus: An Overview, op. cit., s. 1.
535 С. Маркедонов, Регион повышенной турбулентности, [w:] Северный Кавказ 

на пороге XXI века: факторы нестабильности, ред. И. Текушев, К. Шевченко, 
С. Маркедонов, Прага 2005, s. 25.
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Obierając za kryterium cel  ataku, odróżnić należy przede wszyst-
kim ataki na cele państwowe („twarde”), przeprowadzane właściwie bez 
przerwy, oraz ataki na cele cywilne („miękkie”), na które przywódcy 
Emiratu Kaukaskiego ogłaszali już „moratoria”. 

Statystyki wskazują, iż większość ataków kierowana jest przeciwko 
celom państwowym (zob. tab. 34).

Tabela 34. Cele ataków terrorystów północnokaukaskich w latach 1992–2011

Typ celu Liczba ataków

Policja 371

Władze 271

Cywile i własność prywatna 199

Wojsko 179

Transport 102

Biznes 95

Dostojnicy religijni i instytucje religijne 48

Cele użytkowe 36

Media i dziennikarze 14

Instytucje edukacyjne 12

Telekomunikacja 12

Organizacje pozarządowe 11

Lotniska i linie lotnicze 6

Źródło: Terrorism and the North Caucasus: An Overview, op. cit., s. 3.

Analizując ataki terrorystyczne pod względem metody ich prze-
prowadzenia,  można łatwo zauważyć, iż dominują ataki bombowe. 
Drugą często spotykaną formą walki są zbrojne napady, trzecią  – za-
machy na życie. Pod względem ilościowym mniejszość stanowią akty 
przemocy wymierzone przeciw infrastrukturze i obiektom użyteczności 
publicznej (bez wykorzystania ładunków wybuchowych), a także branie 
zakładników i uprowadzanie środków transportu.
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Tabela 35. Metody przeprowadzania ataków przez terrorystów północnokauka-
skich w latach 1992–2011

Typ ataku Liczba ataków %

Atak bombowy 749 53

Zbrojny napad 412 29

Zamach na życie 133 9

Ataki na środki 
użyteczności publicznej 57 4

Wzięcie zakładników 51 4

Uprowadzenie środków 
transportu 8 1

Źródło: Terrorism and the North Caucasus: An Overview, op. cit., s. 3.

Powyższe statystyki, chociaż mają bardzo dużą wartość poznawczą, nie 
ukazują jednak pełnego obrazu zjawiska terroryzmu północnokaukaskie-
go. W przypadku terroryzmu największe znaczenie ma bowiem nie tyle 
częstotliwość, z jaką dokonywane są pewne typy ataków, ale uzyskany roz-
głos i osiągnięty efekt psychologiczny. Mierzony jest on najczęściej niestety 
liczbą ofiar oraz skalą przemocy wymierzoną w cywilów (zob. tab. 36). 

W tym ujęciu, nieco paradoksalnie, na obrazie terroryzmu pół-
nocnokaukaskiego największe piętno odcisnęła statystycznie niemal 
najrzadsza forma ataku terrorystycznego, jaką jest w tym wypadku 
wzięcie zakładników. Była ona stosowana już w czasie wojny rosyjsko-
-czeczeńskiej (zajęcie szpitala w Budionnowsku w 1995 r., wydarzenia 
w Pierwomajskoje w 1996 r.), później w ten sposób przeprowadzono 
najgłośniejsze zamachy w Moskwie w 2002 roku (atak na teatr na Du-
browce) oraz w Biesłanie w 2004 roku. 

Wśród różnych form zamachów terrorystycznych dokonywanych 
we wczesnej fazie przez ugrupowania czeczeńskie, był też przypadek 
użycia broni masowego rażenia, a dokładnie broni radiologicznej536. 

536 Broń radiologiczna  – to środek walki, w którym czynnikiem rażącym jest rozpro-
szony materiał promieniotwórczy. W broni radiologicznej mogą być wykorzystane 
materiały promieniotwórcze uzyskane z ośrodków realizujących cywilne i wojskowe 
programy jądrowe, jak również odpady promieniotwórcze z reaktorów badawczych, 
czy środki promieniotwórcze stosowane w przemyśle lub w medycynie. Za: M. Żuber, 
Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej, Warszawa 2015, s. 43. 
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23 listopada 1995 roku na rozkaz Szamila Basajewa w  parku Izmaj-
łowskim w Moskwie zakopano pojemnik zawierający około 10 kg ra-
dioaktywnego izotopu 137 cezu. Było to działanie obliczone na osiąg-
nięcie efektu psychologicznego, a nie wywołanie ofiar i spowodowanie 
zniszczeń. Basajew sam zadzwonił do jednej ze stacji telewizyjnych 
z informacją o umieszczeniu materiału promieniotwórczego, a  jego 
siła promieniowania była zresztą – jak się okazało – niewielka. Celem 
czeczeńskiego lidera było wywarcie presji na rosyjskie społeczeństwo 
i sam „przekaz” informacji, że jest on w posiadaniu niebezpiecznych 
substancji537. 

Tabela 36. Największe pod względem liczby ofiar zamachy północnokaukaskich 
terrorystów w Rosji 

Data Miejsce Wydarzenie
Oficjalna 

liczba ofiar 
śmiertelnych

1–3 września 2004 r. Biesłan, Północna 
Osetia

Wzięcie 1200 zakładników 
w szkole 334

14 czerwca 1995 r. Budionnowsk, 
Kraj Stawropolski

Wzięcie 1100 zakładników 
w szpitalu miejskim 130

23–26 października 
2002 r. Moskwa Wzięcie 900 zakładników 

w teatrze na Dubrowce 129

22 czerwca 2004 r. Inguszetia
Rajd bojowników na 
obiekty MSW, Ministerstwa 
Obrony i organy władzy

97

24 sierpnia 2004 r. obwód tulski, 
obwód rostowski

Jednoczesny wybuch 
na pokładach dwóch 
samolotów pasażerskich

88

9 stycznia 1996 r. Kizlar, Dagestan Zajęcie szpitala 
i budynków mieszkalnych 78

27 grudnia 2002 r. Grozny Zamach bombowy na 
siedzibę rządu Czeczenii 72

Źródło: Крупнейшие теракты в России, „Коммерсантъ”, http://www.kommersant.ru/
doc/1573210 (dostęp: 1.04.2017).

537 R. Chesney, National Insecurity: Nuclear Material Availability and the Threat of Nuclear 
Terrorism, “Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review”, 11-1-
1997, s. 61–62. Na temat wykorzystania broni masowego rażenia przez terrorystów 
zob. J. Pawłowski, Broń masowego rażenia orężem terroryzmu, Warszawa 2004. 
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Jak zwraca uwagę Krzysztof Izak, o dużym zainteresowaniu pół-
nocnokaukaskich terrorystów wykorzystaniem materiałów radioak-
tywnych może świadczyć szereg innych zdarzeń. Bojownicy próbowali 
pozyskać tego rodzaju materiały z zakładu spalania odpadów „Radon” 
pod Groznym. W grudniu 1999 roku rosyjskie wojska odkryły pod Gu-
dermesem dwie 200-litrowe beczki z odpadami radioaktywnymi, które 
zgodnie z dokumentacją powinny być zniszczone jeszcze w 1983 roku. 
W kwietniu 2001 roku dwa kontenery z materiałami radioaktywnymi 
odkryto w Groznym. Rebelianci mieli próbować wyprodukować amuni-
cję (granaty i pociski do grantników) zawierającą materiał radioaktywny. 
W lipcu 2002 roku Czeczeni usiłowali pozyskać od przemytników w Ka-
zachstanie promieniotwórczy osm-187. Wreszcie we wrześniu 2003 roku 
rosyjskie MSZ poinformowało, że w Nojabrsku na północnej Syberii 
z terenu przedsiębiorstwa naftowego skradziono kontener z radioaktyw-
nym cezem538. Później tak głośnych przypadków już nie odnotowywano, 
co wynikało z osłabienia potencjału północnokaukaskich ugrupowań. 

Biorąc pod uwagę dane ilościowe na temat ataków terrorystycz-
nych dokonanych przez ugrupowania i osoby z Kaukazu Płn., a także 
uwzględniając dane „jakościowe”, czyli liczbę ofiar i skalę efektu psycho-
logicznego wywołanego przez poszczególne zamachy, wyróżnić można 
kilka charakterystycznych dla terroryzmu północnokaukaskiego metod: 
1) działania nieregularne połączone z atakiem na cele wojskowe i poli-
cyjne, 2) ataki z braniem dużej liczby zakładników, 3) samobójcze zama-
chy bombowe (często z udziałem kobiet). Wszystkie one zostaną szcze-
gółowo omówione w dalszej części rozdziału.

4.1. Działania partyzanckie i dywersja 

Wraz z zakończeniem regularnych walk w Czeczenii, konflikt na pół-
nocnym Kaukazie przeszedł w nową formę, w której przestała istnieć 
linia frontu, a strona rosyjska zaczęła napotykać nowe trafności z po-
wodu braku posiadania dokładnych informacji o liczebności i położeniu 
sił przeciwnika. Czeczeńskie oddziały zaczęły działać w  rozproszeniu 

538 K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, op. cit., s. 387.
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i stosować taktykę działań dywersyjno-terrorystycznych539. Konflikt jed-
nocześnie zaczął się rozlewać na inne republiki autonomiczne Kaukazu 
Płn., w których spontanicznie lub wskutek czeczeńskich i zagranicznych 
inspiracji zaczęły powstawać zbrojne oddziały zwolenników radykalne-
go islamu (dżamaaty). 

Bojownicy zaczęli działać w mniejszych oddziałach, liczących od 
kilkunastu do kilkudziesięciu ludzi, i atakować słabsze cele przeciwni-
ka. W przypadku bardziej wymagających działań oddziały te mogły się 
łączyć w bardziej liczne zgrupowania o sile kilkuset bojowników. Waż-
nym elementem określającym specyfikę działań tych formacji stanowiło 
prowadzenie systematycznych, „niepokojących” ataków, które zmuszały 
wojska do obierania defensywnej taktyki oraz do reagowania tylko na 
operacje nielegalnych formacji zbrojnych. „Niepokojące” działania wy-
czerpują zasoby państwowe, przerywają komunikację i stwarzają wraże-
nie, że bojownicy są w stanie zaatakować w każdym miejscu540. 

Jak stwierdzają rosyjscy badacze tematu, taktyka działań nielegalnych 
formacji zbrojnych opiera się na następujących zasadach:

 — bliska łączność z ludnością cywilną,
 — działania głównie w małych oddziałach i grupach,
 — wysoka manewrowość oddziałów,
 — znajomość i umiejętne wykorzystywanie lokalnych warunków, orga-

nizowanie zasadzek w nadających się do tego miejscach,
 — wykorzystywanie ograniczonej widoczności, działanie w warunkach 

nocnych,
 — staranny dobór obiektów ataku, opracowanie prostych i realnych 

planów swoich akcji,
 — głęboki zwiad poprzedzający działania oddziałów (stałe i uważne 

śledzenie ruchów wojsk i milicji),
 — skrytość i nagłość ataków,
 — nagłe otwarcie ognia z bliskiej odległości i wycofanie się w bezpiecz-

ne miejsce,
 — organizowanie przy odwrocie małych zasadzek, pozostawianie po-

jedynczych bojowników, którzy wykorzystując wąskie i trudno do-

539 НВФ. Боевые действия на Кавказе, сост. П.П. Потапов, Минск 2010, s. 147–148.
540 А.Ю. Елисеев, Современная тактика действий бандформирований, „Военные 

страницы”, http://warpages.ru/161 (dostęp: 1.04.2017).
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stępne przejścia, otwierają ogień ze średniej odległości w kierunku 
nieprzyjaciela,

 — ścisła współpraca członków oddziału w trakcie przeprowadzania ak-
cji,

 — działania mające na celu zmęczenie sił przeciwnika,
 — psychologiczne zabezpieczenie swojej działalności541.
Silne strony nielegalnych formacji zbrojnych na Kaukazie Płn. zda-

niem wojskowych specjalistów to:
a) organizacja zwiadu, która zapewnia im stały dopływ informacji 

o dyslokacji i przemieszczeniach wojsk federalnych i innych sił, ich 
liczebności, potencjale i słabych punktach. Informacje uzyskiwane są 
głównie od ludności cywilnej,

b) wykorzystanie warunków lokalnych oraz znajomości z ludnością 
cywilną,

c) znajomość miejscowych uwarunkowań, pozwalająca na skuteczny 
nacisk psychologiczny na ludność,

d) zdecydowanie twarda dyscyplina i dobre przygotowanie fizyczne bo-
jowników, a także dobre wyszkolenie dowódców polowych, którzy są 
bezwarunkowo zdeterminowani w realizacji swoich celów542.
Słabe strony bojowników to z kolei:

a) braki kadrowe i w wyposażeniu; dla oddziałów bojowników szcze-
gólnie dotkliwe jest likwidowanie ich baz zaopatrzenia, blokowanie 
kanałów przerzutu posiłków, broni i żywności, 

b) uzależnienie od wsparcia lokalnej ludności; jego obniżenie lub brak 
znacząco ogranicza efektywność ich działań,

c) wewnętrzne podziały na gruncie politycznym, religijnym bądź 
etnicznym543.
Zbrojne oddziały islamistów stacjonują w górskich rejonach pół-

nocnokaukaskich republik autonomicznych, gdzie w szczytowej fazie 
aktywności podziemia funkcjonowała cała sieć baz i miejsc przeznaczo-
nych na tymczasowy postój. Podstawowy obóz bojowników składa się 

541 Методическое пособие «Способы действий незаконных вооруженных формиро-
ваний и общие принципы контрпартизанской войны», Разведывательный Отдел 
Группировки ВВ МВД России в Северо-Кавказском Регионе, Ханкала 2001.

542 А.Ю. Елисеев, Современная тактика действий…, op. cit.
543 Ibidem.
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z kilku ziemianek, w każdej może się schronić od 10 do 15 ludzi, a także 
miejsc do przechowywania żywności i amunicji. Na obwodzie obozu bo-
jownicy budują zwykle kilka stanowisk ogniowych. Na prawdopodob-
nych drogach podejścia do obozu układane są miny przeciwpiechotne 
i improwizowane ładunki wybuchowe. W odległości 1–2 km od podsta-
wowego miejsca bazowania organizowane są 2–3 czasowe postoje, a na 
pobliskich wzniesieniach zakładane są punkty obserwacyjne, które unie-
możliwiają zaatakowanie obozu z zaskoczenia. Trzon pojedynczego od-
działu zwykle stanowi 15–20 najbardziej doświadczonych bojowników, 
którzy wraz z dowódcą znajdują się w podstawowej bazie, podczas gdy 
na okolicznych czasowych postojach dyslokowana jest młodzież pełnią-
ca tym samym zadania wartownicze. W przypadku zbliżania się oddzia-
łów wojskowych najmłodsi rekruci mają uprzedzić dowódcę i w miarę 
możliwości zatrzymać ogniem ruchy przeciwnika, a następnie wycofać 
się do zapasowej bazy. Aby zwiększyć własne bezpieczeństwo i zapewnić 
sobie możliwość manewru, bojownicy organizują często bazy w pobli-
żu granic administracyjnych republik północnokaukaskich. Federalne 
i regionalne siły bezpieczeństwa starają się planować i przeprowadzać 
operacje w granicach jednego, dwóch regionów. Działania wykracza-
jące poza granicę jednej republiki autonomicznej są rzadkie, ponieważ 
nie tylko wymagają zaangażowania dużych sił i środków, ale też ustaleń 
pomiędzy przedstawicielami struktur siłowych na różnych szczeblach 
i czasu przeznaczonego na zaznajomienie z planami szerokiego grona 
specjalistów, co może prowadzić do wycieku informacji o przygotowy-
wanych operacjach. Otrzymując ostrzeżenie o podejmowanych przez 
siły bezpieczeństwa działaniach, bojownicy wycofują się ze strefy, gdzie 
możliwe są starcia. Jeśli zostają zaskoczeni, próbują przekroczyć grani-
ce administracyjne, utrudniając tym sposobem przeciwnikowi prowa-
dzenie operacji544. Aktywność islamistycznego podziemia nie ogranicza 
się jednak tylko do działań oddziałów „leśnych” w trudno dostępnych 
warunkach górskich. Północnokaukaskie dżamaaty złożone z młodych 
ochotników dysponują lokalami w  miastach, własnymi samochodami 
i dokonują ataków w różnych częściach regionu. 

544 С. Тарасов, Спецназовцу на заметку: Тактические приемы боевиков, «Братишка», 
Октябрь 2009, www./archiv/2009/10/2009_10_16.php (dostęp: 9.04.2015).
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Wśród podstawowych sposobów działania nielegalnych formacji 
zbrojnych na Kaukazie Płn. specjaliści wymieniają: ostrzały, napady, za-
sadzki i minowanie.

Ostrzały  posterunków drogowych, komendantur i garnizonów 
wojskowych były bardzo częstą formą walki w pierwszych latach po za-
kończeniu regularnej fazy wojny w Czeczenii. Tym sposobem oddziały 
bojowników starały się trzymać przeciwnika w ciągłym napięciu, była to 
także forma demonstracji własnej bezkarności i osiągnięcia założonego 
efektu propagandowego. Prócz tego, przeprowadzenie tego rodzaju akcji 
pozwalało na zadanie konkretnych strat przeciwnikowi bez narażenia się 
na poważne straty własne. Najczęściej do ostrzałów dochodziło w wa-
runkach nocnych, wykorzystywano w tym celu moździerze, wielkoka-
librowe karabiny, granatniki automatyczne, a także pociski przeciwpan-
cerne. W okresie wojen w Czeczenii rozwinięto chałupniczą produkcję 
moździerzy, które później stały się podstawowym narzędziem prowadze-
nia ostrzałów sił federalnych dokonywanych nawet przez kobiety i mło-
docianych mężczyzn. Po rozbiciu największych czeczeńskich oddziałów 
partyzanckich ostrzały stały się jednym z podstawowych sposobów dzia-
łań bojowników przeciw siłom federalnym, jednak trudno w tym przy-
padku mówić o poważnych stratach materialnych wyrządzanych w ten 
sposób i  większym znaczeniu tych akcji w wymiarze militarnym. Jest 
to raczej forma walki psychologicznej i próba zademonstrowania swojej 
obecności545.

Organizowanie  zasadzek  jest kolejną formą walki, mającą na 
celu głównie osiągnięcie efektu psychologicznego. Doniesienia o likwi-
dacji całych oddziałów, które wpadły w pułapkę, wywołują silne wrażenie 
wśród społeczeństwa oraz obniżają morale sił bezpieczeństwa. Zazwy-
czaj zasadzki organizowane są na drogach, po których z największym 
prawdopodobieństwem będą się przemieszczać siły wojska i policji. Wy-
korzystywane jest do tego celu ukształtowanie terenu: zbocza i grzbiety 
gór w pobliżu wejścia lub wyjścia z wąwozów, odcinki dróg o stromych 
podjazdach, zakręty czy mosty. Wybór miejsca dokonywany jest z naj-
wyższą starannością, gdyż musi ono umożliwić wywołanie efektu zasko-
czenia u atakowanych, dać bojownikom skuteczny kamuflaż, pozwolić 

545 НВФ. Боевые действия на Кавказе…, op. cit., s. 152–153.
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na prowadzenie ognia z bezpiecznych pozycji oraz zabezpieczyć drogę 
dla wycofania się po przeprowadzeniu całej akcji546. 

Do tego typu działań wykorzystywane są zarówno małe (10–15 ludzi), 
jak i większe oddziały (100–150), choć atakowanie większymi grupami 
zdecydowanie należy już do przeszłości. Bojownicy dzielą się na kilka 
grup, z których każda ma określone zadania (obserwacja, kierowanie, 
prowadzenie ognia, zajęcie pojazdów, prowadzenie działań odciągają-
cych). Napastnicy ustawiają się wzdłuż drogi w grupach 3–4-osobowych 
w odległości 3–5 m między każdym bojownikiem i 25–40 m od kolejnej 
grupy. Na flankach ustawiane są granatniki i snajperzy, a na najbliższych 
wzniesieniach karabiny większego kalibru. Często czoło kolumny jest 
przepuszczane a atakowane są dopiero główne siły. Pierwsi zwykle ot-
wierają ogień snajperzy, którzy starają się zlikwidować kierowców samo-
chodów, oraz bojownicy z granatnikami, którzy za cel obierają pojazdy 
opancerzone, o ile znajdują się one w kolumnie. W przypadku ataku ma-
jącego na celu zdobycie łupów, na zasadzki wybierane są bardziej otwarte 
miejsca, które umożliwiają rosyjskim żołnierzom lub funkcjonariuszom 
wycofanie się i pozostawienie samochodów z ładunkiem, bronią itd.547.

Tylko w 2008 roku na terytorium Republiki Czeczenia funkcjonariu-
sze struktur siłowych byli atakowani z zasadzki ponad 40 razy548. Spe-
cjaliści zwracają uwagę na doskonałe przygotowanie zwiadowcze takich 
akcji. W przypadku ataku na kolumnę sił Federalnej Służby Bezpieczeń-
stwa w rejonie miejscowości Cziszki 16 czerwca 2008 roku, zanim doszło 
do ataku, bojownicy przez długi czas prowadzili obserwację przejazdów 
samochodów FSB oraz wypytywali robotników pracujących na drodze. 
Ataku dokonało około 10–30 bojowników uzbrojonych w granatniki 
RPG-18, karabiny snajperskie i karabiny maszynowe. W skład zaatako-
wanej kolumny wchodziły cztery samochody (UAZ, dwa kamazy i ural 
wyposażony w armatkę przeciwlotniczą). Napastnicy wykorzystali efekt 
zaskoczenia, posiadali znaczną siłę ogniową, sprzyjało im też ukształto-
wanie terenu. Jeden kamaz w wyniku ostrzału z granatnika całkowicie 
spłonął, kolejny został uszkodzony. Zawiodła tylko organizacja ostat-
niej fazy akcji: bojownicy wycofywali się w zwartą grupą tą samą górską 

546 А.Ю. Елисеев, Современная тактика действий…, op. cit.
547 НВФ. Боевые действия на Кавказе…, op. cit., s. 155.
548 С. Тарасов, Спецназовцу на заметку…, op. cit.
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ścieżką i wpadli pod ostrzał armatki przeciwlotniczej umieszczonej na 
samochodzie Ural, tracąc według oficjalnych danych jednego zabite-
go i kilku rannych (źródła bojowników donosiły, że nie odnieśli żad-
nych strat)549. Po stronie FSB zginęło natomiast trzech funkcjonariuszy 
(dwóch oficerów i sierżant), a pięciu zostało rannych (w tym dwóch bar-
dzo ciężko). Rosjanie w rejon starcia skierowali dwa śmigłowce Mi-24 
i dodatkowe siły FSB550.

Minowanie  dróg to forma walki z siłami bezpieczeństwa, która 
w porównaniu z innymi jest najłatwiejsza w wykonaniu i bardzo skutecz-
na w zadawaniu strat przeciwnikowi. Minowanie bardzo często stosowa-
no w czasie wojen w Czeczenii, ale popularność tej metody trwała znacz-
nie dłużej i jeszcze w 2007 roku raporty informowały, że obok ostrzałów 
kolumn wojskowych jest to podstawowa forma walki terrorystycznego 
podziemia z wojskiem i  policją551. Podkładanie ładunków wybucho-
wych na drogach często towarzyszyło atakom na wybrane miejscowości 
czy atakom na kolumny pojazdów, kiedy minowano ewentualne drogi 
przybycia wsparcia. Tak było na przykład w 2003 roku w czasie ataku 
na miejscowość Roszni-Czu, kiedy fugas eksplodował pod samochodem 
rejonowego komendanta milicji, który w wyniku wybuchu stracił życie. 
Ładunki wybuchowe umieszczane na prawdopodobnych trasach prze-
jazdu sił bezpieczeństwa mogą być podkładane w większych ilościach 
i eksplodować w czasowych odstępach. Po pierwszej eksplozji, gdy na 
miejsce przybywa grupa operacyjno-śledcza, wybucha drugi. Taka tak-
tyka zadaje bardzo poważne straty strukturom siłowym. Przykładem 
jej zastosowania mogą być wydarzenia z 2008 roku w miejscowości 
Komsomolskoje, kiedy w czasie napadu na posiadłość szefa lokalnych 
władz, sprawcy ataku zaminowali drogę łączącą wieś z pobliskim mia-
stem. Założono dwa ładunki wybuchowe na poboczu drogi. Pierwszy 
został zdetonowany, gdy funkcjonariusze milicji jechali na miejsce ata-
ku. Drugi eksplodował, gdy na miejsce wybuchu pierwszego przybyła 

549 Ibidem.
550 Zob. 30 боевиков в Чечне напали на автоколонну УФСБ, убив троих и ранив 

пятерых, NEWSru, http://www.newsru.com/arch/russia/16jun2008/chechen.html 
(dostęp: 1.04.2017).

551 Ситуация на Северном Кавказе: ноябрь 2006 – май 2007: Апофеоз «чеченизации», 
Правозащитный Центр «Мемориал», http://www.memo.ru/2007/05/02/0205071.
html (dostęp: 1.04.2017).
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grupa operacyjno-śledcza. W wyniku zamachu siedmiu funkcjonariuszy 
zostało rannych552. 

Środki wykorzystywane w takich atakach to najczęściej tzw. improwi-
zowane ładunki wybuchowe, czyli np. różnego rodzaju miny, niewypały 
pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych, często z dodatkowym mate-
riałem wybuchowym i mechanizmem pozwalającym na zdalne wywoła-
nie detonacji (np. drogą radiową). Szeroko stosowane są także plastyczne 
materiały wybuchowe. Technika ich zakładania jest bardzo różna. Mogą 
być umieszczane na poboczu, pod asfaltem i betonem przez wykonanie 
podkopu albo wykorzystanie ubytków w nawierzchni drogi553. 

Napady i  rajdy bojowników mają przede wszystkim na celu 
wzięcie zakładników, zdobycie broni, amunicji i sprzętu. Najczęściej 
atakowane są posterunki drogowe, które stanowią przeszkodę w ruchu 
i transporcie nielegalnych formacji zbrojnych. Celem mogą być też sie-
dziby władz, magazyny, lotniska, a nawet całe miejscowości i miasta. 
Bojownicy w zależności od celu i siły przeciwnika atakują grupami od 
5–10 do 100 ludzi554. Przed atakiem napastnicy rozpraszają się na bardzo 
małe grupy, utrzymujące ze sobą łączność poprzez radiostacje lub telefo-
ny komórkowe. W określonym momencie zbierają się na wyznaczonym 
miejscu i dzielą na oddziały bojowe. W trakcie akcji napastnicy działają 
co najmniej dwiema grupami: pierwsza dokonuje bezpośredniego ataku, 
druga, wyposażona w cięższe uzbrojenie, zapewnia w razie konieczności 
wsparcie ogniowe. Możliwe jest też wydzielenie sił do blokowania dróg, 
którymi mogłaby przyjść ewentualna odsiecz atakowanym. Biorący bez-
pośredni udział w ataku dzielą się na jeszcze mniejsze grupki, z których 
każda atakuje wyznaczony konkretny cel (np. budynek). Jeśli w miejsco-
wości znajduje się posterunek, komendantura czy jednostka wojskowa 
lub policyjna, to część bojowników ostrzeliwuje ten budynek (budynki), 
podczas gdy inni szturmują wyznaczone sobie cele. Mogą to być domy 
funkcjonariuszy struktur siłowych czy budynki administracyjne. Zda-
rza się, że na drodze wiodącej do atakowanej miejscowości bojownicy 
wystawiają fałszywe blokady milicyjne. W 2008 roku podczas ataku na 
wieś Ałchazurowo w Czeczenii na drodze łączącej ten punkt z miastem 

552 С. Тарасов, Спецназовцу на заметку…, op. cit.
553 НВФ. Боевые действия на Кавказе…, op. cit., s. 156.
554 Ibidem, s. 153–154.
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Urus-Martan bojownicy wystawili kilku ludzi ubranych w mundury, 
którzy zlikwidowali idących na pomoc swoim kolegom milicjantów555. 

Największa operacja tego rodzaju przeprowadzona została przez 
północnokaukaskich bojowników w 2005 roku w Kabardyno-Bałkarii, 
kiedy kilkuset uzbrojonych członków miejscowego dżamaatu uderzy-
ło na stolicę republiki Nalczyk. Duży rozgłos miał też przeprowadzony 
w sierpniu 2010 roku rajd 30–60 bojowników na Centaroj – rodzinną 
miejscowość Ramzana Kadyrowa. Ostatni tego rodzaju atak miał miej-
sce w grudniu 2014 roku, gdy grupa bojowników Emiratu Kaukaskiego 
uderzyła na Grozny (szczegółowo na temat tych akcji zob. niżej). 

Ataki na konkretne miejscowości mimo swojej „widowiskowości” 
i  znacznego rozgłosu stosowane są stosunkowo rzadko, gdyż niemal 
zawsze się wiążą z  poważnymi stratami wśród bojowników. Obecnie 
w tej formie działań można dostrzegać wręcz element desperacji. Pod-
czas ataku na Centaroj część bojowników miała zamocowane na swoim 
ciele ładunki wybuchowe i była gotowa do przeprowadzenia zamachów 
samobójczych.

Atakowane są także mniejsze cele, np. pojedyncze samochody prze-
wożące różnego rodzaju produkty. Załoga pojazdu jest zazwyczaj nielicz-
na i nie może stawić oporu napastnikom, którzy często działają, podszy-
wając się pod ludność cywilną. Innym rodzajem ataków jest porywanie 
pojedynczych żołnierzy i funkcjonariuszy, których później można wy-
mienić za swoich ludzi. Każdą tego typu akcję poprzedza staranny zwiad, 
w którym wykorzystywana jest także ludność cywilna556. 

Z czasem dywersje  w infrastrukturze  komunikac yjnej 
przestały być wymierzane tylko w  cele „twarde” (wojskowe, rządo-
we) i zaczęły być obliczone na destabilizację całej gospodarki regionu 
(przede wszystkim turystyki). Improwizowane ładunki wybuchowe 
regularnie podkładane są na najważniejszej w tej części Rosji trasie 
samochodowej „Kaukaz”. W pewnym okresie plagą stały się wybuchy 
na drogach kolejowych. W 2010 roku na Kaukazie Płn. miało miejsce 
19 wybuchów na torach, w konsekwencji czego w 2011 roku Minister-
stwo Transportu Federacji Rosyjskiej przeznaczyło dodatkowe 300 mln 
rubli na bezpieczeństwo transportu kolejowego w Północnokaukaskim 

555 С. Тарасов, Спецназовцу на заметку…, op. cit.
556 НВФ. Боевые действия на Кавказе…, op. cit., s. 153.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Formy i metody walki272

Okręgu Federalnym557, a w Czeczenii i Dagestanie zawieszono przejazdy 
w godzinach 18:00–6:00558. Chociaż bomby w większości przypadków 
wybuchały pod pociągami towarowymi i nie wywoływały ofiar, to ter-
rorystom udało się w pewnym stopniu zdestabilizować infrastrukturę 
komunikacyjną regionu. 

Stosunkowo najmłodszym trendem w działaniach dywersyjno-ter-
rorystycznych na Kaukazie Płn. są ataki  na  inf rastrukturę  kr y-
tyczną. W 2009 roku jeden z dżamaatów Emiratu Kaukaskiego wziął na 
siebie odpowiedzialność za awarię w Sajańsko-Suszeńskiej Elektrowni 
Wodnej na Syberii (oficjalne dochodzenie wykluczyło później zamach 
terrorystyczny). Wcześniej lider Doku Umarow groził dywersyjną woj-
ną przeciw infrastrukturze w  głębi Rosji. 22 października 2008 roku 
w Kabardyno-Bałkarii terroryści wysadzili konstrukcje wsporcze linii 
elektroenergetycznych. 1 września 2009 roku w Inguszetii wysadzenie 
słupa wysokiego napięcia wyrządziło szkodę na ponad pięć mln rubli. 
Już 3 września nastąpiła tam druga eksplozja. Kolejny atak na linię wyso-
kiego napięcia w Inguszetii miał miejsce 19 września 2009 roku559.

Pierwszy udany atak na cel o znaczeniu strategicznym miał miejsce 
21 lipca 2010 roku, gdy grupa bojowników dokonała dywersji w bak-
sańskiej elektrowni wodnej w Kabardyno-Bałkarii. Grupa od czterech 
do dwunastu terrorystów (padają różne liczby) z baksańskiego dża-
maatu najpierw ostrzelała nocą z karabinów maszynowych i granatni-
ków posterunek milicji w  Baksanie560 (co miało być prawdopodobnie 
działaniem odciągającym uwagę sił bezpieczeństwa), po czym udała się 
w kierunku elektrowni wodnej. Napastnicy zabili pełniących tam war-
tę milicjantów, związali i poddali torturom pracowników cywilnych, po 
czym podłożyli cztery ładunki wybuchowe. Trzy z eksplodowały zgod-
nie z zamierzeniami terrorystów (ostatni został później zdetonowany na 

557 Минтранс: на обеспечение безопасности железных дорог СКФО будет направ-
лено 300 млн рублей, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/188947/ 
(dostęp: 1.04.2017).

558 Пассажирские поезда больше не будут проходить Дагестан и Чечню по ночам – 
слишком опасно, NEWSru, http://www.newsru.com/arch/russia/10feb2011/trains.
html (dostęp: 1.04.2017).

559 В Кабардино-Балкарии взорвана Баксанская ГЭС: двое убиты, двое ранены, 
NEWSru, http://www.newsru.com/russia/21jul2010/ges.html (dostęp: 1.04.2017).

560 Ibidem.
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miejscu przez saperów). Wybuchy zniszczyły dwa z trzech generatorów 
i wywołały pożar. Straty wyceniono na 800 mln rubli. Sprawcom uda-
ło się uciec z miejsca ataku, ale już 25 lipca 2010 roku dwóch z nich 
zostało zlikwidowanych przez FSB. Kolejni dwaj zostali zatrzymani 
w październiku 2010 roku561. 

Dwa miesiące po ataku na hydroelektrownię w Kabardyno-Bałkarii, 
7 września 2010 roku wybuchł pożar w Irganajskiej Elektrowni Wodnej 
w Dagestanie. W trakcie usuwania jego skutków pod jednym z 16-to-
nowych pojemników z olejem odnaleziono ładunek wybuchowy. W fo-
liowej torbie znajdowały się dwie powiązane 1,5-litrowe butelki z prze-
wodami wychodzącymi do telefonu Nokia. W butelkach znajdowała się 
mieszanka saletry amonowej i pyłu aluminiowego. Obok bomby odkry-
to też minę pułapkę ukrytą za wystającym uchwytem. Do podłożenia 
ładunków i wywołania pożaru przyznał się dagestański Dżamaat Gura-
ba, który jednocześnie poinformował, że na terenie elektrowni założono 
w sumie aż 9  ładunków562. I  rzeczywiście  – w lutym 2011 roku odna-
leziono dwie kolejne bomby. Pracownicy elektrowni podczas remon-
tu turbiny dostrzegli najpierw torbę foliową z wystającymi przewoda-
mi. Jak się okazało, w środku znajdowały się dwie 400-gramowe kostki 
trotylu, wzmocnione 1,5-kilogramową mieszanką pyłu aluminiowego, 
a także elektrodetonator. Całość była owinięta taśmą klejącą. Odnalezio-
na wkrótce potem druga bomba złożona była z dwóch 200-gramowych 
kostek trotylu, 200 gramów plastiku oraz mieszanki pyłu aluminiowego 
i elektrycznego detonatora563.

Atakowane są również mniejsze cele. W styczniu 2011 roku w Dage-
stanie dwa wybuchy całkowicie zniszczyły stację telefonii komórkowej 
oraz elektroenergetyczną stację transformatorową. Straty wyceniono na 
cztery mln rubli564. 

561 В Кабардино-Балкарии начинается процесс по делу о нападении на Баксанскую 
ГЭС, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/190955/ (dostęp: 1.04.2017).

562 Дагестанский джамаат «Гураба» признается в подрыве Ирганайской ГЭС, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/175192/ (dostęp: 1.04.2017).

563 В Дагестане предотвращен прошлогодний теракт, „Коммерсантъ”, http://www.
kommersant.ru/doc/1577815 (dostęp: 1.04.2017).

564 В Дагестане взорваны станция мобильной связи и трансформаторная станция, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/180334/ (dostęp: 1.04.2017).
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Stosunkowo nowym zjawiskiem są też ataki  na  tur ystów. W 2011 
roku do szeregu ataków na narciarzy doszło w Kabardyno-Bałkarii. 
18 lutego dwaj uzbrojeni mężczyźni przebrani w mundury milicyjne za-
trzymali jadący w kierunku Elbrusu samochód z pięcioma narciarzami 
z Moskwy. Zamachowcy najpierw poprosili podróżujących o dokumen-
ty, a następnie otworzyli do nich ogień z broni automatycznej. Zginęło 
trzech turystów, dwóch kolejnych zostało rannych. W nocy z 18 na 19 lu-
tego eksplozja ładunku wybuchowego o mocy ok. dwu kg trotylu powali-
ła słup kolejki linowej Azau-Staryj Krugozor, powodując upadek 30 spo-
śród 45 wagoników (nikt nie został poszkodowany)565. W nocy z 19 na 20 
lutego przed hotelem w jednej ze wsi położonych pod Elbrusem odkryto 
samochód, w którym znajdowały się trzy ładunki wybuchowe o łącznej 
mocy 70 kg trotylu. Ich eksplozja w tym miejscu, w szczycie sezonu tury-
stycznego, mogła spowodować śmierć wielu ludzi. Jak się okazało, samo-
chód należał do bojownika, który niedługo wcześniej został zlikwidowa-
ny przez siły bezpieczeństwa566. Do wszystkich wymienionych ataków 
przyznał się Wilajat Kabardy, Bałkarii i Karaczaju wchodzący w skład 
Emiratu Kaukaskiego. 

4.1.1. Atak na Inguszetię (2004)

21 czerwca 2004 roku o godz. 22:45 czasu moskiewskiego kilka grup 
bojowników w  łącznej sile ok. 200–300 ludzi dokonało jednoczesnego 
ataku z terytorium Czeczenii na około 20 celów na terytorium Ingusze-
tii. Była to jedna z największych operacji tego typu dokonana przez bo-
jowników po zakończeniu regularnej fazy wojny w Czeczenii oraz próba 
przeniesienia konfliktu na cały region Kaukazu Płn. Rozkaz do ataku 
mieli wydać Szamil Basajew i Doku Umarow567.

Oddział bojowników liczący około 100 ludzi o godz. 22:45 ude-
rzył na stolicę Inguszetii Nazrań, gdzie zaatakowano lokalny oddział 

565 Атака на туристов в КБР: обстрелян автобус, взорвана канатная дорога, RIA 
Novosti, http://ria.ru/incidents/20110219/336193903.html (dostęp: 1.04.2017).

566 Автомобиль с бомбами в Приэльбрусье принадлежал уничтоженному боевику, 
RIA Novosti, http://ria.ru/incidents/20110220/336495961.html (dostęp: 1.04.2017).

567 Ночное нападение боевиков на Ингушетию (2004), Kavkaz-Uzel, http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/57404/ (dostęp: 1.04.2017).
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służby granicznej. O godz. 23:00 druga grupa bojowników weszła do 
miejscowości Karabułak, gdzie znajdowały się magazyny broni i baza 
OMON-u MSW republiki. Napastnicy zajęli też stację kolejową Slep-
cowskaja oraz inne ważne punkty w Inguszetii. Całkowicie zablokowana 
została federalna trasa „Kaukaz” oraz linia kolejowa. W sumie zaatako-
wano 15 obiektów MSW i Ministerstwa Obrony. Atakującym nie udało 
się zająć tylko nazrańskiego aresztu śledczego, którego funkcjonariusze 
odparli kilka szturmów. Bojownicy uderzali na budynki 20–30 osobo-
wymi grupami, a ich uzbrojenie składało się z karabinów maszynowych 
i granatników568. Część była ubrana w milicyjne mundury, co okazało się 
szczególnie przydatne podczas działań na trasie „Kaukaz”569. 

Około godz. 1:00 część bojowników ruszyła w stronę miasta Magas, 
gdzie umiejscowiony jest kompleks budynków rządowych republiki, jed-
nak zostali zatrzymani na przedmieściach. Rozpoczęły się ostre starcia 
między wojskami pogranicznymi, milicją i  specnazem a  terrorystami, 
które trwały do godz. 3:00, kiedy to napastnicy rozpoczęli odwrót mały-
mi grupami w stronę Czeczenii. Około godz. 04:00 siły bezpieczeństwa 
odzyskały kontrolę nad zaatakowanym terytorium Inguszetii570. 

W wyniku rajdu zginęło 98 osób a 104 zostały ranne571. Aż 67 za-
bitych stanowili funkcjonariusze różnych służb i formacji. Wśród ofiar 
śmiertelnych znaleźli się m.in.: pełniący obowiązki ministra spraw we-
wnętrznych republiki, jego zastępca, prokuratorzy Nazrania i rejonu 
nazrańskiego, były szef terytorialnej służby migracyjnej oraz szef łącz-
ności pocztowej572. W rezultacie nocnego rajdu bojowników spalono 
budynek MSW Inguszetii w Nazraniu i częściowo zniszczono budynki 
OMON-u i miejskiej komendy milicji w Karabułaku. Po zajęciu punktów 
kontrolnych na drogach bojownicy zaczęli przejmować przejeżdżające 

568 Прорыв боевиков в Ингушетию, Agentura.ru, http://www.agentura.ru/timeli-
ne/2004/ingush/ (dostęp: 1.04.2017).

569 Нападение боевиков на Ингушетию: более 75 погибших, до 200 раненых, захваче-
ны заложники и оружие, NEWSru, http://www.newsru.com/russia/22jun2004/ataka.
html (dostęp: 1.04.2017).

570 Ночное нападение боевиков…, op. cit.
571 И. Гордиенко, Особое мнение Евкурова, „Новая Газета”, 9.09.2011, http://www.no-

vayagazeta.ru/politics/48427.html (dostęp: 1.04.2017).
572 Число жертв атаки боевиков на Ингушетию приблизилось к сотне, Lenta.ru, 

http://lenta.ru/vojna/2004/06/23/victim/ (dostęp: 1.04.2017).
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ciężarówki, po czym sformowali kolumnę, która udała się w kierunku 
przejętych magazynów broni. W sumie mieli przejąć i wywieźć do Cze-
czenii aż 1,5 tys. sztuk różnego rodzaju broni palnej573. 

Zdobycie uzbrojenia było jednym z głównych celów bojowników. 
Innym była likwidacja jak największej liczby funkcjonariuszy sił bez-
pieczeństwa. Około połowę napastników stanowić mieli Ingusze, dru-
gą połowę  – Czeczeni. Ingusze podczas akcji twierdzili, że mszczą się 
za zabitych i porwanych krewnych. Lokalni funkcjonariusze milicji 
i OMON-u byli zabijani za pomoc rosyjskim służbom specjalnym. We-
dług niezależnych źródeł w ciągu kilku poprzedzających atak miesięcy 
w Inguszetii rzeczywiście dochodziło do porwań osób podejrzewanych 
o związki z bojownikami, których ofiarą paść miało co najmniej 40 
osób574. Atakujący próbowali też uwolnić z aresztu śledczego około 50 
zatrzymanych.

Rajd na Nazrań i inne punkty w Inguszetii dowiódł, że oddziały bo-
jowników są w  stanie skutecznie zastosować taktykę działań ofensyw-
nych polegającą na ataku małymi, autonomicznymi oddziałami na szereg 
wyznaczonych celów, a także sprawnie się wycofać po wykonaniu zało-
żonych zadań. Operacja wywołała też zamierzony efekt psychologiczny: 
bojownicy zademonstrowali swoje możliwości, zadali dotkliwe straty 
strukturom siłowym i zastraszyli miejscową ludność. Atak odzwiercied-
lał również fundamentalną zmianę w trwającym w regionie konflikcie, 
który przestał być wojną rosyjsko-czeczeńską, a zaczął obejmować kolej-
ne republiki i angażować przedstawicieli innych narodowości. Dobitnie 
dowiodły tego wydarzenia z 2005 roku w Kabardyno-Bałkarii. 

4.1.2. Atak na Nalczyk (2005)

13 października 2005 roku około 250 bojowników dokonało ataku 
na stolicę Kabardyno-Bałkarii Nalczyk. Była to największa jak dotąd 
tego typu operacja na północnym Kaukazie dokonana przez islami-
styczne ugrupowania po zakończeniu wojny w Czeczenii. W  wyniku 
starć zginęło według oficjalnych rosyjskich danych 95 bojowników, 35 

573 Прорыв боевиков в Ингушетию…, op. cit.
574 Ibidem.
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funkcjonariuszy struktur siłowych i  15 cywilów. 125 funkcjonariuszy 
i 66 cywilów zostało rannych575. 

Przyczyny wydarzeń w Nalczyku wiążą sie z długim procesem, w trak-
cie którego w Kabardyno-Bałkarii wykształciła się nieformalna społecz-
ność wyznawców radykalnego islamu (Dżamaat Kabardyno-Bałkarii) 
oraz doszło do konfliktu między jego członkami a uznanymi przez wła-
dze instytucjami religijnymi. Republikańskie władze rozpoczęły „walkę 
z ekstremizmem”, w trakcie której społeczność salafitów poddana została 
brutalnym represjom. W konsekwencji lider dżamaatu Musa Mukożew 
wezwał do zbrojnego powstania przeciw rosyjskiej władzy na Kaukazie576. 
Ważną rolę odegrało, jak podkreślają niezależni obserwatorzy, bezprawie, 
którego dopuszczali się miejscowi funkcjonariusze struktur siłowych. 
Dochodziło do aresztowań i tortur osób podejrzewanych o ekstremizm, 
a lokalny biznes był szantażowany pod pretekstem walki z radykalizmem. 

Strona atakująca złożona była z kilku grup. Trzon sił bojowników 
stanowili mieszkańcy Kabardyno-Bałkarii wyznający salafizm, czyli 
członkowie Dżamaatu Jarmuk Anzora Astemirowa, będącego bojowym 
skrzydłem Dżamaatu Kabardyno-Bałkarii, a także członkowie Dżamaatu 
Taliban Ilessa Gorczhanowa. W operacji uczestniczyły również oddzia-
ły bojowników Kaukaskiego Frontu sił zbrojnych Czeczeńskiej Repub-
liki Iczkeria pod dowództwem Szamila Basajewa577, jednak ich działa-
nia miały ograniczony charakter. Świadkowie ataku i osoby analizujące 
ślady walki zwracali uwagę, że napastnicy wyraźnie dzielili się na dwie 
grupy pod względem swojej „powierzchowności”. Jedni zdradzali 
w swoim ubiorze, wyposażeniu i wyglądzie ewidentne ślady dłuższego 
przebywania w warunkach leśnych, inni z kolei wyróżniali się czystym 
ubraniem i lepszym wyposażeniem. Dowodzić to może, że do zajmo-
wania miasta przystąpiły jednocześnie dwie grupy: jedna zaatakowała 
z zewnątrz, druga zaczęła walkę w mieście. Wg szacunków około jedną 
trzecią napastników stanowili mieszkańcy miasta Nalczyk578. 

575 Нападение на Нальчик 13–14 октября 2005 года, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-
-uzel.ru/articles/219748/ (dostęp: 1.04.2017).

576 Ibidem.
577 Нападение на Нальчик 13–14 октября…, op. cit.
578 «Известия»: Нальчик захватывали две группы – «лесные братья» объединились с го-

родскими, NEWSru, http://www.newsru.com/russia/17oct2005/zaur.html (dostęp: 1.04.2017).
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Przebieg wydarzeń w Nalczyku był następujący. Starcia rozpoczęły się 
około godziny 9:00 kiedy praktycznie jednocześnie zaatakowano od 13 
do 18 obiektów, w tym m.in. budynki OMON-u, MSW Kabardyno-Bał-
karii, oddział pogranicznych wojsk FSB, lotnisko, jednostkę wojskową, 
a także sklep myśliwski i stację łączności komórkowej. Niektóre budynki 
napastnicy wzięli szturmem, spod niektórych zaś zostali odparci. Niepo-
wodzeniem zakończył się atak na oddział służby pogranicznej, budynek 
FSB i lotnisko. Opór bojownikom stawiły miejscowe oddziały wojska, siły 
MSW oraz Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Do Nalczyku przerzucono 
też siły 135 Pułku 58 Armii, 1500 żołnierzy Wojsk Wewnętrznych, 500 
funkcjonariuszy OMON-u i śmigłowce579. Prezydent Putin wydał rozkaz 
całkowitego okrążenia stolicy Kabardyno-Bałkarii, tak aby „ani jeden bo-
jownik nie wyszedł z obrębu miasta”. Do godz. 17:00 13 października siły 
bezpieczeństwa odbiły większość obiektów, jednak pełną kontrolę nad 
miastem odzyskano dopiero ok. godz. 14:00 następnego dnia, kiedy zli-
kwidowano bojowników, którzy zabarykadowali się w trzech oddziałach 
milicji, siedzibie oddziału Federalnej Służby Wykonywania Wyroków 
i jednym sklepie (skąd uwolniono też dwie zakładniczki)580. 

Z militarnego punktu widzenia operacja terrorystów w Nalczyku za-
kończyła się pełną klęską bojowników. Ponieśli oni bardzo duże straty, 
nie utrzymali żadnego obiektu będącego przedmiotem ataku, nie zdesta-
bilizowali też trwale Kabardyno-Bałkaraii, co było ich zasadniczym ce-
lem. Najważniejsi politycy i urzędnicy w Nalczyku zdążyli zostać w porę 
uprzedzeni przez informatorów o ataku581. Na takim wyniku zaważyło 
kilka elementów, którym warto bliżej się przyjrzeć. 

Przygotowanie akcji po stronie bojowników było dość staranne, jed-
nak okazało się niewystarczające. Do jego wsparcia skierowany został 
w listopadzie 2004 roku zastępca Basajewa Iless Gorczchanow, który 
brał udział w przeprowadzonym rok wcześniej i zakończonym sukcesem 
rajdzie na Inguszetię. To on dostarczył do Kabardyno-Bałkarii znacz-
ną część użytego uzbrojenia. Resztę „zdobyto” w atakach na miejscowe 

579 Все огневые точки в Нальчике подавлены, NEWSru, http://www.newsru.com/
russia/14oct2005/nalchik.html (dostęp: 1.04.2017).

580 Нападение на Нальчик, Agentura.ru, http://www.agentura.ru/timeline/2005/nalchik 
(dostęp: 1.04.2017).

581 K.D. Leahy, Anzor Astemirov: From Military Dilletante…, op. cit., s. 14.
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obiekty struktur siłowych, w których zresztą też brał udział Gorczcha-
now582. Już po wydarzeniach z 13–14 października 2005 roku rosyjskie 
służby ujawniły, że odkryły w jednej z podmiejskich kryjówek bojow-
ników schemat przygotowywanego ataku. Były na nim zamieszczone 
wszystkie budynki, które napastnicy planowali zająć. Każdy z nich miał 
zostać zaatakowany przez konkretny oddział. W sumie sformowanych 
miało zostać sześciu grup i 16 podgrup złożonych z 8–15 bojowników. 
Przewidziano też rezerwę złożoną z czterech grup, które miały się stawić 
w określonych miejscach w przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba583. 

Realizacja tego planu napotkała jednak trudności. Początkowo ter-
min ataku ustalono na 4 listopada. Rozpoczęcie operacji trzeba było 
jednak przyspieszyć z powodu aresztowania w Moskwie kuriera z pie-
niędzmi, który próbował zakupić wyposażenie wojskowe. Szura (rada) 
bojowników, która zebrała się 11 października, zdecydowała o prze-
niesieniu terminu na 13 października. W dzień ataku już na początku 
wystąpiły problemy. Jeden z mieszkańców zaalarmował przez telefon 
milicję, że w rejonie podmiejskim zbierają sie uzbrojeni ludzie. Jak się 
okazało, była to jedna z sześciu grup bojowników. W wyniku przybycia 
sił milicji wywiązała się walka, która uniemożliwiła tej grupie napastni-
ków wykonanie wyznaczonych zadań584.

W innych miejscach grupy kompletowano w ostatniej chwili. Człon-
kowie islamistycznego podziemia dowiadywali się o decyzji o ataku na 
kilka godzin przed rozpoczęciem działań. Broń rozdawano często zasko-
czonym młodym ludziom wprost na miejscach zbiórki. Fakt, że więk-
szość członków lokalnego dżamaatu do końca trzymana była w niewie-
dzy o zamierzeniach dowódców, świadczyć może o tym, że wyznaczono 
im tylko prostą i bardzo ryzykowną rolę wykonawców napaści na obiek-
ty sił bezpieczeństwa. Wymowne jest też to, że w planach nie ustalono 
dróg odwrotu bojowników z miejsc walki. A przecież w udanej operacji 
w Inguszetii sprawne wycofanie się było elementem przesądzającym 
o sukcesie. W Nalczyku albo snuto mało realne plany przejęcia kontroli 

582 Т. Самедов, Ваххабитское подполье разбито, „Коммерсантъ”, 195(17.10)/2005, 
http://www.kommersant.ru/doc/618395 (dostęp: 1.04.2017).

583 И. Бороган, А. Солдатов, Басаев бросил боевиков в беде, „Новая Газета”, 46/22 lipca 
2006, http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/46n/n46n-s19.shtml (dostęp: 1.04.2017).

584 Ibidem.
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nad miastem, albo rzucono bojowników do walki w celu wywołania roz-
głosu, bez zbytniej troski o ich życie585. 

Brak wyszkolenia wśród napastników dał o sobie znać już od początku 
walk. Bojownicy uzbrojeni byli w lekką broń, improwizowane ładunki wy-
buchowe i granatniki. Do uderzenia wykorzystano samochody i dwa busy. 
W większości grup nie tylko szeregowi bojownicy, ale i dowódcy nie mie-
li żadnego doświadczenia bojowego, a wielu po prostu pierwszy raz trzy-
mało broń w ręku. Atakujący mieli do dyspozycji improwizowane ładunki 
wybuchowe, jednak nie potrafili ich użyć, ponieważ nikt ich do tego nie 
przeszkolił. Bojownicy, którzy posiadali doświadczenie w walkach, domi-
nowali tylko w jednej grupie, dowodzonej przez Gorczchanowa i atakującej 
budynek FSB. Inni zostali rozproszeni w taki sposób, że ich potencjał zo-
stał zmarnowany. Część napastników, rekrutujących się spośród lokalnej 
salafickiej młodzieży otwierała ogień, wychodząc wprost przed wyznaczo-
ne cele, po czym była natychmiast likwidowana przez odpowiadających na 
atak siłowików586. Niektórzy napastnicy, zdaniem świadków, wręcz szukali 
śmierci, wystawiając się na kule funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa587. 

Rozproszone dowodzenie również nie zdało egzaminu. Szamil Basajew 
znajdował się na jednym z okolicznych wzgórz, skąd obserwował starcia 
w mieście i sprawował, jak sam później stwierdził, „ogólne operacyjne do-
wództwo”. Nie zdecydował się na skierowanie do walki swego oddziału, któ-
ry miał liczyć od 150 do 300 niezwykle doświadczonych ludzi. Po 15 paź-
dziernika powrócił znaną sobie trasą do Czeczenii. „Taktyczne dowództwo” 
w Nalczyku miał sprawować lokalny lider radykalnych wyznawców islamu 
Anzor Astemirow, jednak nie ma żadnych przekazów o tym, aby szturmo-
wał jeden z wyznaczonych obiektów czy brał udział w jakichkolwiek wal-
kach. Najprawdopodobniej przebywał 13 października razem z Basajewem 
a walka w Nalczyku pozbawiona była bezpośredniego dowództwa588. 

Podsumowując, atak bojowników na stolicę Kabardyno-Bałkarii za-
kończył się ich porażką, pomimo iż był to właściwie jedyny przypadek po 

585 Ibidem.
586 Ibidem.
587 «Известия»: Нальчик захватывали две группы  – «лесные братья» объедини-

лись с  городскими, NEWSru, http://www.newsru.com/russia/17oct2005/zaur.html 
(dostęp: 1.04.2017). 

588 И. Бороган, А. Солдатов, Басаев бросил боевиков…, op. cit.
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zakończeniu regularnej wojny w Czeczenii, gdy przeciw oddziałom ro-
syjskim udało się zmobilizować tak duże siły. Jedynym osiągnięciem na-
pastników był rozgłos, okupiony on jednak został ogromnymi stratami. 
W starciach zginęła większość zdolnych do walki członków islamistycz-
nego podziemia republiki. Wydarzenia te zapoczątkowały też niezwykle 
brutalne represje władz Kabardyno-Bałkarii i nakręcenie spirali przemo-
cy. Być może właśnie to było głównym celem planistów tej operacji.

4.1.3. Atak w Groznym (2014)

Ostatnią chronologicznie akcją zbrojną przeprowadzoną przez bojow-
ników w warunkach miejskich był atak w Groznym w nocy z 3 na 4 grud-
nia 2014 roku. W walkach według oficjalnych danych zginęło 10 policjan-
tów, a 28 zostało rannych589. Zginął też przewodniczący Związku Młodych 
Przedsiębiorców Czeczenii. Rosyjskie służby poinformowały, że w wyniku 
operacji kontrterrorystycznej zlikwidowano 11 terrorystów590. Atak miał 
miejsce kilka godzin przed wygłoszeniem przez prezydenta Rosji Putina 
przemówienia do narodu. Grupa bojowników w samochodach przybyła 
do Groznego od strony leżącej 35 km na południowy zachód miejscowo-
ści Szalażi. Na przedmieściach stolicy Czeczenii napastnicy porwali kilka 
taksówek, którymi ruszyli do centrum. Gdy przed godz. 1:00 w nocy z 3 na 
4 grudnia 2014 roku funkcjonariusze policji drogowej zatrzymali w okoli-
cy meczetu Achmada Kadyrowa podejrzany pojazd, w trakcie sprawdzania 
dokumentów w ich kierunku otwarto ogień. Zginęło wówczas trzech poli-
cjantów. Grupa bojowników udała się w kierunku centrum miasta, gdzie 
ostrzelano kolejny samochód policji. Następnie napastnicy zdecydowali się 
ukryć w Domu Prasy, gdzie mieszczą się siedziby lokalnych gazet, portali 
informacyjnych, a także przedstawicielstwa federalnych mediów591. 

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK) poinformował, że 
budynek został zablokowany przez oddziały FSB, Ministerstwa Spraw 

589 НАК: в ходе спецоперации в Грозном погибли 10, ранены 28 полицейских, TASS, 
http://tass.ru/proisshestviya/1623312 (dostęp: 1.04.2017).

590 Хроника предновогодней атаки боевиков на Грозный, Kavkaz-Uzel, http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/253497/ (dostęp: 1.04.2017).

591 Атака на Грозный, „Радио Свобода”, http://www.svoboda.org/content/article/26724511.
html (dostęp: 1.04.2017).
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Wewnętrznych i Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W  Gro-
znym ogłoszono reżim operacji kontrterrorystycznej. W czasie szturmu 
użyto ciężkiego uzbrojenia, na ulicach pojawiły się transportery opance-
rzone. Budynek Domu Prasy został ogarnięty pożarem, w czasie którego 
spłonęły praktycznie wszystkie pomieszczenia na piętrach od czwartego 
do dziewiatego. Ogniem zajął się również znajdujący się w bezpośred-
nim sąsiedztwie największy w Groznym rynek „Berkat”592. 

Po zakończeniu operacji w Domu Prasy, gdzie wg oficjalnych donie-
sień zlikwidowano wszystkich terrorystów, do mediów dotarła informa-
cja, że kilku napastników ukrywa się w oddalonej o około kilometra szkole 
nr 20. Nie ujawniono informacji o przebiegu wydarzeń w tym miejscu. 

4 grudnia o godz. 14:00 władze poinformowały o zakończeniu ope-
racji kontrterrorystycznej. NAK w oficjalnym komunikacie stwierdził, 
że w Groznym zlikwidowano podstawową część grupy, która przybyła tu 
w celu dokonania zamachów terrorystycznych593. 

Odpowiedzialność za napad w stolicy Groznego wziął na siebie Emi-
rat Kaukaski, który na swojej stronie internetowej jeszcze w nocy opub-
likował informację, iż była to zemsta za „ucisk muzułmańskich kobiet, 
naszych sióstr” oraz „szahidzka operacja odwetowa”594. 

Wersję o organizacyjnej roli Emiratu Kaukaskiego potwierdził lojalny 
wobec Kremla czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow, który przyznał 
jednocześnie, że republikańskie służby specjalne spodziewały się ataku 
nieco później, 12 grudnia (święto Konstytucji Federacji Rosyjskiej). Jego 
zdaniem za organizacją ataku stał przebywający w Turcji brat nieżyjące-
go już w tym momencie Doku Umarowa – Achmat595.

Eksperci różnie oceniają wydarzenia w Groznym. Niektórzy zwra-
cają uwagę, iż była to największa od lat operacja przeprowadzona przez 
bojowników bezpośrednio w stolicy Czeczenii. Napastnicy bez więk-
szych przeszkód przedostali się do centrum miasta i sparaliżowali je na 
kilkanaście godzin. Doszło do tego niecały rok po zmianie przywódcy 

592 Нападение на Грозный: как развивались события, РБК, http://daily.rbc.ru/special/
society/04/12/2014/54803de3cbb20fd929a58b90 (dostęp: 1.04.2017).

593 Атака на Грозный, op. cit.
594 Хроника предновогодней атаки…, op. cit.
595 Кадыров: организатор нападения на полицейских в Грозном – брат Доку Умаро-

ва, TASS, http://tass.ru/proisshestviya/1627583 (dostęp: 1.04.2017).

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Ataki z wzięciem zakładników 283

Emiratu Kaukaskiego, możliwe więc, że atak miał być próbą wzmocnie-
nia autorytetu nowego emira po tym, jak nierealne okazały się pogróżki 
zakłócenia Igrzysk Olimpijskich w Soczi596. Inni w działaniach bojowni-
ków są skłonni widzieć raczej akt desperacji i próbę ratowania projektu 
Emiratu Kaukaskiego, upadającego z powodu braku ochotników, którzy 
o wiele częściej decydują się wyjeżdżać do Syrii i Iraku, niż prowadzić 
trudną walkę przeciw Rosji na Kaukazie597.

Uderzenie tylko 11-osobową grupą na szczególnie chronioną stolicę 
Czeczenii rzeczywiście uznać można za misję samobójczą. Podziemie 
terrorystyczne było kadrowo o wiele słabsze niż dekadę wcześniej, kiedy 
w tego typu operacjach uczestniczyło nawet kilkaset osób. W ostatnich 
latach Emirat Kaukaski jest w stanie organizować tylko pojedyncze akcje 
o ograniczonym zasięgu, które jednak, jak dowodzą wydarzenia z Gro-
znego, mogą przyciągnąć uwagę mediów oraz opinii krajowej i między-
narodowej, co jest podstawowym miernikiem skuteczności aktywności 
terrorystycznej.

4.2. Ataki z wzięciem zakładników

Do ataków połączonych z braniem zakładników dochodziło już na 
początku konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego. Ta forma działań terrory-
stycznych stała się z czasem jednym z najbardziej rozpoznawalnych ele-
mentów terroryzmu czeczeńskiego (a następnie północnokaukaskiego). 
Nie miał w tym wypadku znaczenia fakt, iż zamachów tego typu było 
relatywnie niewiele w stosunku do przypadków zastosowania innych 
metod terroryzmu, głównie zamachów bombowych. Zaważyło na tym 
przede wszystkim wyjątkowe okrucieństwo w doborze celów, zuchwa-
łość i „widowiskowość” w działaniu oraz duża liczba ofiar (por. tab. 37). 
W każdym z tych przypadków rolę odegrały też rosyjskie siły specjalne, 
których bezwzględna taktyka zwiększała liczbę poszkodowanych. 

596 П. Аксёнов, Кто и зачем напал на город Грозный?, Русская Служба BBC, http://www.
bbc.co.uk/russian/russia/2014/12/141204_chechen_rebels_rise (dostęp: 1.04.2017).

597 M. Falkowski, Desperacka akcja bojowników w Groznym, Analiza Ośrodka Studiów 
Wschodnich w Warszawie, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-12-10/
desperacka-akcja-bojownikow-w-groznym (dostęp: 1.04.2017).
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Tabela 37. Najważniejsze ataki z wzięciem zakładników w Rosji

Liczba 
zakładników

Moment 
użycia 

siły

Rodzaj 
siły użytej 

przez 
stronę 

rządową

Liczba 
ofiar

Liczba 
napastników

Budionnowsk 
(1995) 1800 Trzeci 

dzień
Siły 

specjalne

166 
zabitych

400 
rannych

195

Kizlar 
i Pierwomajskoje 

(1996)

2000 
w Kizlarze,

60 w 
Pierwomajsku

Piąty 
dzień

Czołgi, 
śmigłowce 
szturmowe, 
moździerze

78 
zabitych, 
nieznana 

liczba 
rannych

300

Dubrowka 
(2002) 979 Trzeci 

dzień
Gaz i siły 
specjalne

129 
zabitych, 

ponad 
700 

rannych

40–50

Biesłan (2004) 1128 Trzeci 
dzień

Śmigłowce 
szturmowe, 

czołgi, 
miotacze 

ognia

331 
zabitych, 
700–800 
rannych

32

Źródło: T. Bukkvol, Waiting for the next Beslan – Russia’s handling of major hos-
tage-takings, Norwegian Defence Research Establishment (FFI), 8 August 2007, 
s. 13. 

Ataki tego typu miały też, jak się okazało, ogromne znaczenie poli-
tyczne. Kilkakrotnie istotnie wpłynęły na kierunek, w  jakim rozwinął 
się konflikt rosyjsko-czeczeński, a działania rosyjskich decydentów poli-
tycznych warunkowane były rezonansem społecznym, jaki się pojawiał 
po tych atakach. Wpłynęły one również na postrzeganie zamachowców 
czeczeńskich, a następnie północnokaukaskich w Rosji i w świecie. 

W badaniach nad terroryzmem wyróżnia się trzy rodzaje ataków, któ-
re wiążą się z wzięciem zakładników. Pierwszy to uwięzienie  zakład-
ników  (w nomenklaturze anglojęzycznej  – barricade attack). W  tym 
przypadku zakładnicy pozostają w uwięzieniu na miejscu ataku. Ope-
racje tego typu są zwykle ograniczone czasowo i trwają najwyżej kilka 
dni. Ponadto dochodzi do por wań (kidnappings) zakładników, kiedy to 
sprawcy wybierają szczególnie z ich punktu widzenia cenne osoby, a po 
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porwaniu przewożą je w nieznane miejsce. W tym przypadku ofiary mogą 
pozostawać w rękach terrorystów przez bardzo długi czas. Trzecia forma 
to uprowadzenia  (hijackings) pojazdu, statku lub samolotu przez prze-
jęcie nad nim kontroli i skierowanie w inny niż zamierzony kierunek598.

W przypadku terroryzmu czeczeńskiego już pierwszy odnotowany 
szeroko akt terrorystyczny polegał na uprowadzeniu samolotu wraz z pa-
sażerami jako zakładnikami. 9 listopada 1991 roku grupa ośmiu osób 
pod dowództwem Szamila Basajewa porwała samolot, który miał odbyć 
lot z miasta Mineralne Wody w Kraju Stawropolskim do Jekaterynburga. 
Porywacze skierowali samolot do Ankary, gdzie po negocjacjach z miej-
scowymi władzami zwolnili zakładników i odlecieli do Groznego. Akcja 
miała być formą protestu wobec polityki Jelcyna, który wprowadził stan 
wyjątkowy w Czeczenii i rozpoczął przerzut Wojsk Wewnętrznych do 
zbuntowanej republiki. Zamachowcom udało się wynegocjować konfe-
rencję prasową w stolicy Turcji, podczas której z pominięciem rosyjskiej 
cenzury poinformowali światowe media o sytuacji w swym kraju599.

Chociaż międzynarodowy rozgłos wywołany tym wydarzeniem był 
stosunkowo niewielki, był to bardzo istotny moment w historii terrory-
zmu północnokaukaskiego. Basajew został bohaterem w Czeczenii i za-
czął odgrywać znaczną rolę w czeczeńskim ruchu narodowowyzwoleń-
czym, na którego kształcie miał później swymi terrorystycznymi akcjami 
wywrzeć niezatarte piętno. Zastosowane wówczas rozwiązanie stało się 
sposobem działania dla późniejszych ataków, w których cele polityczno-
-wojskowe starano się zrealizować przez operacje łączone z metodami 
terrorystycznymi. Aż do drugiej wojny czeczeńskiej, kiedy to rosyjskie 

598 G. LaFree, L. Dugan, M. Miller, Putting Terrorism in Context: Lessons from the Global 
Terrorism Database (Contemporary Terrorism Studies), Routledge 2015.

599 Tak przebieg wydarzeń na pokładzie opisywał sam Basajew: „Przyjechaliśmy do Mine-
ralnych Wód, wsiedliśmy do samolotu. 20 minut po starcie Said-Ali poszedł do kabiny 
pilotów i kulturalnie porwał samolot. My dwaj zostaliśmy w salonie. Potem Said-Ali 
przysłał do nas drugiego pilota, żeby sprawdził, czy rzeczywiście jesteśmy uzbrojeni. 
Ukradkiem pokazaliśmy mu broń, a ja jeszcze powiedziałem – Ali, daj mu jeden gra-
nat! Łom-Ali daje mu granat, wciska do ręki, ten się broni, nie trzeba po co? Łom-Ali 
wcisnął mu w końcu granat do kieszeni i powiedział idź, oddaj Saidowi. W ten sposób 
pokazaliśmy im nasz absolutny spokój i to decydująco wpłynęło na naszą sytuację. 
Pilot wrócił do kabiny i mówi – ludzie to koniec, to Czeczeny, mają wszystko gdzieś, 
trzeba robić, co oni mówią. O tym, że samolot został porwany, wiedziała tylko załoga, 
pasażerowie nawet się nie zorientowali. Dlatego się nie bali, nikt nie biegał jak w ame-
rykańskich filmach”. Cyt za: M. Kuleba, Imperium na kolanach, op. cit., s. 37.
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władze zaprzestały jakichkolwiek negocjacji z kaukaskimi terrorystami, 
zakładnicy zazwyczaj byli uwalniani, o ile porywaczom zapewniono bez-
pieczny odwrót. W historii zapisał się jeszcze jeden szczegół tej pierwszej 
czeczeńskiej akcji terrorystycznej. W uprowadzeniu samolotu startujące-
go w Mineralnych Wodach brał udział zawodowy pilot – Said-Ali Satujew. 
Podniosło to skuteczność działań porywaczy i może być traktowane jako 
zapowiedź późniejszych wydarzeń w historii światowego terroryzmu600. 

Ataki z wzięciem zakładników stały się już w latach 90. XX wieku 
znakiem rozpoznawczym czeczeńskiego terroryzmu. Wielki rozgłos 
uzyskały wydarzenia z roku 1995, kiedy około 200-osobowy oddział pod 
dowództwem Szamila Basajewa zaatakował położone w Kraju Stawro-
polskim (150 km od granicy czeczeńskiej) miasto Budionnowsk. Cze-
czeni dotarli tam ciężarówkami 14 czerwca, przebrani w rosyjskie mun-
dury i mijając wiele rosyjskich punktów kontrolnych. Ich pierwotnym 
celem miało być lotnisko w Mineralnych Wodach, skąd oddział Basa-
jewa miał przelecieć do Moskwy601. W  Budionnowsku Czeczeni wdali 
się jednak w starcie z milicją, uderzyli na posterunek i ratusz, a następ-
nie zajęli szpital, w którym zabarykadowali się wraz z ujętymi w mie-
ście zakładnikami. Łącznie z personelem szpitala i znajdującymi się tam 
pacjentami uwięzionych zostało ok 1,2 tys. ludzi. Wcześniej, w trakcie 
walk w Budionnowsku zginęło 17 mieszkańców miasta, 29 milicjantów, 
8 żołnierzy rosyjskich i 8 Czeczenów602.

17 czerwca rosyjska jednostka antyterrorystyczna „Alfa” dwukrot-
nie bez powodzenia próbowała odbić szpital, wskutek czego zginęło 
ponad stu zakładników. Rosyjskie władze zdecydowały się wówczas na 
negocjacje z napastnikami. Zwolniono część zakładników i wpuszczono 
dziennikarzy do szpitala, co było ogromnym sukcesem Basajewa. Usta-
lono, że w zamian za zwolnienie reszty zakładników, jego oddział będzie 
mógł powrócić do Czeczenii603. W Groznym rozpoczęły się negocjacje 

600 E. Pokalova, Chechnya’s Terrorist Network: The Evolution of Terrorism in Russia’s North 
Caucasus, Preager 2015, [Kindle Edition:] Location 934–956 of 6779.

601 L. Allison, The Future of Terrorism: Mass Hostage Taking in Russia and Mumbai, “Small 
Wars Journal”, http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/428-allison.pdf 
(dostęp: 1.04.2017).

602 S. Ciesielski, Rosja–Czeczenia…, op. cit., s. 268.
603 Szczegółowo na temat wydarzeń w Budionnowsku zob. M. Kuleba, Imperium na kola-

nach, op. cit., s. 257–265.
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polityczne, które w bardzo trudnym momencie przyniosły Czeczenom 
korzystne ustalenia. Pod względem politycznym atak na szpital w Bu-
dionnowsku okazał się więc niezwykle korzystny. 

Do bardzo podobnej operacji doszło pół roku później, gdy liczący 
około 250 osób oddział Salmana Radujewa próbował zająć bazę lotni-
czą w położonym w Dagestanie mieście Kizlar. Po starciu z rosyjskimi 
wojskami bojownicy zajęli szpital, w którym znalazło się ponad 2000 
zakładników. Radujew zażądał wówczas wycofania Rosjan z całego pół-
nocnego Kaukazu i zapowiedział rozstrzeliwanie cywilów w przypadku 
szturmu jednostek specjalnych. Po negocjacjach ustalono, że napastnicy 
będą się mogli wycofać do Czeczenii, biorąc ze sobą 120 zakładników, 
których uwolnią w chwili przekroczenia granic republiki. Warunków 
tych nie dopełnili Rosjanie, którzy w rejonie miejscowości Pierwo-
majskoje otoczyli wycofującą się kolumnę bojowników i zażądali peł-
nej kapitulacji. Po odmowie rozpoczęli zmasowany ostrzał artyleryjski 
oraz szturm, który zakończył się niepowodzeniem. 17 stycznia Czeczeni 
wyrwali się z okrążenia, wyprowadzając ze sobą około 60 zakładników. 
Akcja dowiodła nieudolności rosyjskich służb i formacji specjalnych, ale 
nie przyniosła też wymiernych korzyści Czeczenom604. 

Operacje w Budionnowsku, Kizlarze i Pierwomajsku były częścią 
działań militarnych o większym zasięgu, w trakcie których strona cze-
czeńska, aby sprostać przeciwnikowi, musiała się uciekać do metod 
„niekonwencjonalnych”. Branie zakładników było improwizowanym 
działaniem i odbywało się w przypadkowych miejscach. Tym, co zwraca 
uwagę, jest szczególna śmiałość napastników atakujących stosunkowo 
daleko poza terytorium opanowanym przez siły czeczeńskie. Po wzięciu 
zakładników zamachowcy nie starali się doprowadzić do ich egzekucji, 
a po osiągnięciu oczekiwanego rozgłosu i ustępstw próbowali się wyco-
fać w bezpieczne miejsce. Jeśli za ich cel uznać sprowokowanie siłowych 
rozwiązań przez stronę rosyjską (aby przez to obnażyć przed światem jej 
okrucieństwo i bezradność w walce z Czeczenami), to operacje te z pew-
nością zakończyły się sukcesem605. Dla Rosjan Budionnowsk, Kizlar 

604 S. Ciesielski, Rosja–Czeczenia…, op. cit. s. 268; bardziej szczegółowo o tej operacji zob. 
M. Kuleba, Imperium na kolanach…, op. cit., s. 305–323.

605 Por. A. Dolnik, R. Pilch, The Moscow Theater Crisis: The Perpetrators, their Tactics, and 
the Russian Response, “International Negotiations”, 8/2003, s. 580–581.
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i Pierwomajskoje stały się natomiast symbolicznym upokorzeniem. Za-
wiodły wówczas wszystkie zastosowane w tych miejscach środki siło-
we. Wojsko i jednostki specjalne musiały uznać wyższość bojowników, 
a decydenci polityczni iść na ustępstwa. Pamięć o tych wydarzeniach 
najprawdopodobniej mocno zaważyła na późniejszej, być może „prze-
rośniętej” determinacji, z jaką Rosjanie starali się rozwiązać kryzysy 
z wzięciem zakładników w teatrze na Dubrowce i w Biesłanie. 

4.2.1. Atak na teatr w Moskwie (2002)

Atak terrorystyczny na teatr znajdujący się w budynku Domu Kultury 
w moskiewskiej dzielnicy Dubrowka był jednym z najbardziej głośnych 
i krwawych zamachów przeprowadzonych przez terrorystów z Kaukazu 
Północnego. Grupa bojowników pod przywództwem Mowsara Barajewa 
w akcji rozpoczętej 23 października 2002 roku wzięła aż 916 zakładników. 
Po ponad dwóch dobach rosyjskie jednostki specjalne przeprowadziły 
operację ich odbicia, w trakcie której – według oficjalnych danych – 130 
zakładników zginęło, a ponad 700 zostało rannych. W ramach operacji 
zlikwidowano też 40 terrorystów606. 

Przygotowanie ataku terrorystycznego w Moskwie rozpoczęło się la-
tem 2002 roku na terytorium Czeczenii. Czuwał nad nim Szamil Basajew, 
który pełnił wówczas funkcję szefa komitetu wojskowego nieuznawanej 
Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Bezpośrednim organizatorem akcji był 
Rusłan Elmurzajew (pseudonim „Abubakar”, inny pseudonim: „Jasir”), 
a formalnym dowódcą grupy terrorystycznej, która dokonała ataku, zo-
stał jeden z  kierowników Islamskiego Pułku Specjalnego Przeznacze-
nia – Mowsar Barajew. 

Praktycznie natychmiast po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu za-
machu rozpoczęto transport do Moskwy broni i materiałów wybucho-
wych. Samochodem ciężarowym Kamaz, pod ładunkiem jabłek, zama-
chowcy przewieźli 18 karabinów Kałasznikowa, 20 pistoletów Makarowa 
(PM) i Stieczkina (APS), kilkaset kilogramów materiału wybuchowego 
(plastiku) oraz ponad 100 granatów. Broń i materiały wybuchowe do-
starczono na zakupioną wcześniej posesję w jednej z podmoskiewskich 

606 Террористический акт на Дубровке (23–26 октября 2002 года), Kavkaz-Uzel, 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/214473/ (dostęp: 1.04.2017).
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miejscowości. Tam przy przygotowaniu ładunków wybuchowych praco-
wał m.in. specjalista i były oficer GRU (w stopniu majora) Arman Man-
kejew. Na początku października z Inguszetii do Moskwy dostarczono 
dodatkowe materiały wybuchowe o dużej sile, przygotowane na bazie 
152-milimetrowych pocisków artyleryjskich. Pociski te przewieziono 
w butlach pneumatycznego układu hamowania samochodu ciężarowego 
Kamaz607. 

Komando zamachowców zostało starannie dobrane. Do przeprowa-
dzenia ataku wyznaczono około 40 osób: 21 mężczyzn i około 20 kobiet 
w wieku od 16 do 42 lat (większość w wieku 20–23 lat)608. Zarówno płeć, 
jak i wiek zamachowców wyraźnie odróżnia ten atak od wcześniejszych 
akcji brania zakładników dokonywanych przez czeczeńskie oddziały na 
Kaukazie. Jak podkreślają specjaliści, skierowanie kobiet do tak szcze-
gólnego ataku nie było przypadkowe. Są one bardziej oddane misji wy-
konania zadania aniżeli mężczyźni, u których często w trakcie działań 
przeważa sama chęć walki, męska ambicja, skłonność do ryzyka itp. 
Kobiety są jednocześnie, co może się wydawać paradoksem, bardziej 
okrutne wobec zakładników. Zakładnicy wzięci w Domu Kultury na 
Dubrowce podkreślali w późniejszych relacjach, że zamachowczynie sto-
sowały znacznie bardziej okrutne metody znęcania się fizycznego i psy-
chicznego niż mężczyźni. Kobiety jednocześnie stanowiły mniejszość 
wśród zamachowców, tak aby nie zdominowały grupy i mogły być bez 
przeszkód wykorzystane przez dowódców. Ich głównym zadaniem było 
zdetonowanie ładunków i  dokonanie samobójczego zamachu bombo-
wego609. Zamachowcy dotarli do Moskwy kilkoma grupami, większość 
z nich przybyła autobusem linii Chasawjurt–Moskwa kilka dni przed 
atakiem. Lider grupy Mowsar Barajew wraz z dwoma bojownikami do-
tarł na dworzec Kazański w Moskwie 14 października. Jego rola w czasie 
operacji na Dubrowce okazała się marginalna610. Faktyczne dowództwo 
sprawował Elmurzajew („Abubakar”).

607 Ibidem.
608 Ibidem. W oficjalnych doniesieniach pojawia się też liczba 50 terrorystów (18 kobiet 

i 32 mężczyzn), zob. Хроника теракта на Дубровке, RIA Novosti, http://ria.ru/in-
fografika/20121023/905843247.html (dostęp: 1.04.2017).

609 A. Dolnik, R. Pilch, The Moscow Theater Crisis…, op. cit., s. 586–587.
610 Ibidem.
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Rola  rosyjsk ich s łużb spec ja lnych na tym etapie budzi wiele 
kontrowersji. Badacze, którzy doszukują się „drugiego dnia” w  wyda-
rzeniach związanych z  wzięciem zakładników na Dubrowce, słusznie 
stawiają pytanie o to, w jaki sposób stosunkowo duża grupa podejrza-
nych osób z Kaukazu mogła prowadzić przez kilka miesięcy tak sze-
roko zakrojone działania na dużych przestrzeniach Rosji oraz w samej 
stolicy i  jej okolicach. Wątpliwości potęguje fakt, że kluczowe postacie 
wśród zamachowców (na czele z  Mowsarem Barajewem) były wcześ-
niej zatrzymywane przez rosyjskie służby specjalne i  wypuszczane na 
wolność w dość niejasnych okolicznościach. Ponadto zauważyć należy, 
że przygotowaniem ładunków wybuchowych zajął się były oficer GRU, 
którego prawdziwą lojalność wobec terrorystów można podawać w wąt-
pliwość611. Co więcej, aresztowany jesienią 2003 roku adwokat i  były 
oficer FSB Michaił Triepaszkin w swoich zeznaniach utrzymywał, iż już 
w  maju 2002 roku dostawał od osób ze świata przestępczego sygnały, 
że w  Moskwie operuje na niespotykaną skalę grupa uzbrojonych cze-
czeńskich ekstremistów. Triepaszkin przekazał wówczas te informacje 
wysoko postawionym oficerom FSB: Nikołajowi Patruszewowi i  Mi-
chaiłowi Barsukowowi  – ci jednak kazali mu „zostawić [Czeczenów] 
w spokoju”612. Można – jak czyni to John B. Dunlop ze Stanford Uni-
versity – postawić pytanie, czy atak na teatr na Dubrowce nie był swe-
go rodzaju „wspólnym przedsięwzięciem” rosyjskich służb specjalnych 
i terrorystów z Kaukazu. Federalna Służba Bezpieczeństwa przez umoż-
liwienie operacji terrorystycznej w Moskwie miałaby storpedować pod-
jętą pod naciskiem Zachodu inicjatywę pokojowego rozwiązania kon-
fliktu w Czeczenii (w październiku 2002 r. toczyły się m.in. obiecujące 
negocjacje w Liechtensteinie) oraz przedstawić światu Czeczenów jako 
terrorystów stosujących metody Al-Kaidy613. 

Rosyjska agentura wśród terrorystów według niektórych interpre-
tacji miała nawet przejąć kontrolę nad ich komandem. Już po zamachu 

611 J.B. Dunlop, The October 2002 Moscow Hostage-Taking Incident (Part 1), “Corruption 
Watch”, 3(42)/18 December 2003, Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/
article/1342392.html (dostęp: 1.04.2017).

612 М.И. Трепашкин, «Норд-Ост»: Провокация ФСБ, „Дуель”, http://www.duel.
ru/200337/?37_3_1 (dostęp: 1.04.2017).

613 J.B. Dunlop, The October 2002 Moscow…, op. cit.
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Szamil Basajew oświadczył, że wcale nie planował ataku na teatr, a sytua-
cja rozwinęła się tak, „jakby ktoś ukradł mu oddział, gdy tylko opuścił on 
Czeczenię”614. Według ustaleń Anny Politkowskiej z opozycyjnej „Nowoj 
Gaziety” rosyjskim agentem był Czeczen Chanpasza Terkibajew, który też 
rzekomo jako jedyny z napastników przeżył szturm rosyjskich antyter-
rorystów i cieszył się później karierą pracownika Wydziału Informacyj-
nego Administracji Prezydenta Rosji i dziennikarza w rządowej „Rossij-
skoj Gazietie”. Jego nazwisko rzeczywiście znalazło się na ustalonej przez 
FSB liście uczestników ataku na Dubrowce. W 2003 roku Politkowska 
opublikowała wywiad z Terkibajewem615, w którym ten przyznaje, że był 
w teatrze wśród terrorystów. Niemal równocześnie taką samą informację 
podał przebywający w Londynie były oficer FSB Aleksandr Litwinienko. 
Terkibajew natychmiast jednak zaprzeczył tym sensacjom i stwierdził, że 
Politkowska rozpowszechnia wyłącznie własne wymysły (tekst Politkow-
skiej faktycznie jest dość przerysowany w swoim stylu). Wkrótce potem 
Terkibajew zginął w wypadku samochodowych na terenie Czeczenii. 

Chociaż cała sprawa jest bardzo tajemnicza, to trudno uznać postać 
Terkibajewa za spiritus movens całej prowokacji mającej na celu wzięcie 
zakładników na Dubrowce. W wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” wi-
cepremier czeczeńskiego rządu Ahmed Zakajew poinformował, że cze-
czeński wywiad jeszcze w 2001 roku ujawnił jego wieloletnią współpracę 
z rosyjskimi służbami specjalnymi, o czym wiedział na pewno Basajew616. 
Był on przy tym dość dobrze rozpoznawalny jako dziennikarz i urzęd-

614 Cyt. za: M. Kuleba, Szamil Basajew…, op. cit., s. 333. Mirosław Kuleba przytacza szer-
szą relację Basajewa: „Prawdziwym celem zamachu wcale nie był teatr – oświadczył 
w końcu Basajew. – To były dwa oddziały, każdy liczący 20 osób. Ich zadaniem było 
zajęcie budynków Dumy i Rady Federacji. Przygotowywaliśmy tę operację bardzo do-
kładnie. Ustaliliśmy na przykład, że w budynku Dumy drzwi wejściowe do hallu dzieli 
od schodów 15 kroków. Pierwsze schody liczą 21 stopni, drugie – 17. Od wejścia do 
windy na tyłach sali posiedzeń można dobiec w 30 sekund. Barajewa włączyłem do 
grupy mającej zaatakować w Moskwie dopiero we wrześniu. Ale jego czterech zastęp-
ców szkoliłem miesiąc w górach. W przerzut broni i amunicji było zaangażowanych 
pięć osób. Cztery z nich zginęły. Wiemy już, że zapalniki nie zadziałały, ale nie wiemy 
jeszcze, w którym momencie zostały one zamienione lub uszkodzone. Podejrzewamy, 
że ktoś podmienił zapalniki”, ibidem.

615 А. Политковская, Один из группы террористов уцелел. Мы его нашли, http://po-
litkovskaya.novayagazeta.ru/pub/2003/2003-035.shtml (dostęp: 1.04.2017). 

616 W. Jagielski, On był na Dubrowce, „Gazeta Wyborcza”, 29.04.2003, za: „basajew blog”, 
http://basajew.blog.pl/2003/05/03/on-byl-na-dubrowce/ (dostęp: 1.04.2017).
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nik prasowy Maschadowa. Czy ktoś taki mógłby nieoczekiwanie przejąć 
dowództwo nad starannie skompletowanym, kilkudziesięcioosobowym 
oddziałem terrorystów i zmienić rozkazy samego Basajewa? Wydaje się 
to mało prawdopodobne. Nawet jeśli wszedł w szeregi terrorystów, to tyl-
ko jako „szeregowy” informator rosyjskich służb specjalnych. Jaki jednak 
interes służby te miałyby w zdemaskowaniu własnego agenta po zakoń-
czeniu wydarzeń na Dubrowce? Oczywiście żaden, ale być może uczyniły 
to przez prosty błąd popełniony w ogólnym bałaganie po zakończeniu 
operacji antyterrorystycznej? A może prowokacją FSB było tylko wpisa-
nie Terkibajewa na listę napastników po to, aby podsunąć opozycyjnym 
dziennikarzom fałszywy trop i skompromitować ich dociekania? Wydaje 
się to prawdopodobne, ale czy wówczas Terkibajew musiał zginąć – jego 
śmierć uwiarygodniła przecież wersję Politkowskiej? Jak widać, w spra-
wie tej jest więcej pytań niż odpowiedzi, a osoby, które mogłyby ich udzie-
lić, zostały albo zamordowane (Politkowska, Litwinienko), albo straciły 
życie w tragicznych okolicznościach (Terkibajew).

Według innej wersji rosyjskim agentem był nawet faktyczny dowódca 
operacji Rusłan Elmurzajew, ps. „Abubakar”. Ma tego dowodzić fakt, iż 
podczas wywiadu telewizyjnego dla stacji NTW, naciskał na stwierdze-
nie, iż terroryści działają także z polecenia prezydenta Asłana Mascha-
dowa617 – po to, by w interesie Kremla skompromitować tego polityka, 
w okresie gdy ten prowadził negocjacje pokojowe w kraju i za granicą. 
I w tym wątku najważniejsze poszlaki przekazała Anna Politkowska. 
W trakcie kryzysu opozycyjna dziennikarka za zgodą rosyjskich władz 
brała udział w negocjacjach i w budynku teatru odbyła rozmowę z sa-
mym „Abubakarem”. Rozmowa ta szybko została zrelacjonowana na 
łamach „Nowoj Gaziety”618. Tym razem to Politkowska pierwsza zapy-
tała o Maschadowa, a  z  odpowiedzi „Abubakara” wynikało, że ma on 

617 Widać to szczególnie na wideonagraniu wywiadu, jakiego terrorysci udzielili ro-
syjskiej telewizji NTW. Na pytania dziennikarza odpowiadał Mowsar Barajew, ale 
półgłosem podpowiadał mu siedzący obok zamaskowany „Abubakar”. Gdy Barajew 
stwierdza, że grupę skierował do Moskwy Szamil Basajew, słychać wypowiedzia-
ną półgłosem podpowiedź „Abubakara”. „Powiedz, że to prezydent…”. Wtedy nieco 
zmieszany Barajew dodaje, że są podporządkowani i szanują także prezydenta Mas-
chadowa. Zob. Норд-Ост: интервью с террористами, НТВ, https://www.youtube.
com/watch?v=vsEGgv_TC14 (dostęp: 1.04.2017).

618 А. Политковская, Цена разговоров, „Новая Газета”, 28.10.2002, http://2002.novay-
agazeta.ru/nomer/2002/80n/n80n-s01.shtml (dostęp: 1.04.2017). 
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do swojego prezydenta raczej negatywny stosunek: bardzo niechętnie 
wypowiadał się na jego temat i wcale nie rozgłaszał ani nie przekonywał, 
że wzięcie zakładników na Dubrowce nastąpiło z jego inicjatywy. Wprost 
przeciwnie – oskarżał go o prowadzenie zbyt przewlekłych i niefektyw-
nych negocjacji pokojowych619. 

Inna poszlaka dotyczy żądań „Abubakara” wysuniętych w trakcie nego-
cjacji. Podczas rozmowy z Politkowską nieoczekiwanie zażądał on dostar-
czenia soków (a nie tylko wody) dla zakładników620. Rzeczywiście tak się 
stało, a według niektórych domysłów w sokach tych rosyjskie służby roz-
cieńczyły specyfik, który miał złagodzić działanie wykorzystanego później 
przez specnazowców gazu usypiającego. „Abubakar” miał więc wiedzieć 
o planach antyterrorystów, a cały kryzys przebiegał według wcześniej roz-
pisanego scenariusza. Trudno jednak powstrzymać się w tym miejscu od 
gorzkiego komentarza, że ów rzekomo przemycony w sokach specyfik 
okazał sie tragicznie nieskuteczny. I wreszcie sprawa śmierci „Abubaka-
ra” – w tej kwestii podawano sprzeczne doniesienia i do dziś rozpowszech-
niana jest informacja, że także on przeżył szturm budynku. 

Zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy rosyjskie służby mogły przepro-
wadzić tego rodzaju wielopiętrową prowokację? Wydaje się to możliwe, 

619 Tak ten fragment rozmowy relacjonuje Politkowska:
„[Politkowska:] – Podporządkowujecie się Maschadowowi?
Widzę zmieszanie i znów – skrajne niezadowolenie. Zbywające wyjaśnienia można spro-
wadzić do formuły «Tak, Maschadow to nasz prezydent, ale walczymy na własną rękę». 
Właściwie jest to potwierdzenie najgorszych obaw: to jeden z tych oddziałów, któ-
re działają w Czeczenii na własną rękę. Mają swoją autonomiczną wojnę i jest ona 
skrajnie radykalna. I pogardzają w największym stopniu Maschadowem – za to, że on 
radykalny nie jest. Ciągnę dalej:
– [Politkowska:] Ale przecież wiecie, że negocjacje pokojowe prowadzi w Ameryce 
Iljas Achmadow, a w Europie Achmed Zakajew – przedstawiciele Maschadowa. Może 
teraz nawiążecie z nimi kontakt? Albo pozwólcie, że ja do nich zadzwonię. Walczycie 
we wspólnej sprawie. 
– [„Abubakar”:] Po co to? Nie jesteśmy z nich zadowoleni. Prowadzą negocjacje po-
woli, bo nie mają noża na gardle. A my w tym czasie giniemy po lasach. Mamy ich 
dosyć”. Cyt. za: ibidem.

620 Tak opisuje to Politkowska: „…dogadujemy się, że teraz zajmę się noszeniem do bu-
dynku wody. Bakar nieoczekiwanie dodaje od siebnie: «Soki też możecie przynieść».
– Dla was?
– Nie, my przygotowujemy się na śmierć, niczego nie pijemy ani nie jemy. Dla nich. 
– A może też żywność? Przynajmniej dla dzieci.
– Nie. Nasi głodują, niech i wasi głodują”. Cyt za: ibidem.
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ale jest też mało prawdopodobne, gdyż brak tu przekonujących dowo-
dów, a bieg wydarzeń można wyjaśnić bez stosowania tak skompliko-
wanych konstrukcji. Najprawdopodobniej przygotowanie akcji miało 
miejsce „na styku” grupy terrorystycznej i służb specjalnych, które dys-
ponowały pewnymi informacjami na temat czeczeńskich poczynań, ale 
pozostawiły terrorystom pole do działania, aby ewentualny atak wyko-
rzystać do celów politycznych i propagandowych. Później zaś – jak już 
nie raz miało to miejsce w historii Rosji – sytuacja wymknęła się spod 
kontroli. 

Wręcz niemożliwe wydaje się przejęcie dowództwa nad starannie 
skompletowanym i wyszkolonym komandem terrorystów, przygoto-
wującym się do akcji przez kilka miesięcy. Przejęcia – dodajmy – przez 
rosyjskiego agenta, który przyszedł z zewnątrz i – używając określenia 
Basajewa – „ukradł” cały oddział. Należy pamiętać, że tego rodzaju prze-
kazy były kolportowane w pierwszej kolejności przez stronę czeczeńską 
i samego Basajewa, który chciał złagodzić konsekwencje powszechnego 
potępienia dla czeczeńskich bojowników i  ich metod po zakończeniu 
operacji na Dubrowce. 

Najprawdopodobniej terroryści planowali serię zamachów w Mos-
kwie i być może brali pod uwagę atak na Dumę i Radę Federacji. Jednak 
po bardzo ograniczonych skutkach pierwszych zamachów i problemach 
z ładunkami wybuchowymi (szerzej o tym niżej) wybrali łatwiejszy 
i atrakcyjny pod wieloma względami cel w postaci teatru na Dubrowce. 
Nie była to jednak z pewnością żadna prowokacja, ale racjonalna decyzja 
dowódców grupy.

Wkroczenie terrorystów do budynku Domu Kultury nastąpiło do-
kładnie 23 października 2002 roku o godz. 21:15. Napastnicy szybko 
przejęli kontrolę nad znajdującymi się wewnątrz widzami i pracownika-
mi teatru. Około godz. 22:00 informacja o ataku terrorystów została po-
dana do publicznej wiadomości. Do godz. 23:30 gmach został otoczony 
przez rosyjskie oddziały specjalne.

Taktyka terrorystów, jak się wydaje, była wcześniej dokładnie przemy-
ślana. Po pierwsze starannie dobrano cel ataku – teatr położony w jednej 
z centralnych dzielnic Moskwy, w odległości około pięciu km od Krem-
la, odwiedzany przez przedstawicieli średniej i wyższej klasy mieszkań-
ców. Zamachowcy zademonstrowali tym samym, że są w stanie uderzyć 
w sercu Rosji, a ofiary wytypowali tak, by wywołać określone wrażenie 
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medialne („rosyjskie społeczeństwo skupia się na rozrywkach, podczas 
gdy w Czeczenii trwa bezwzględna wojna połączona z tragedią ludno-
ści cywilnej”). Znaczenie miał również czas przeprowadzenia akcji  – 
miał on przekreślić oficjalną rosyjską narrację o sukcesach w Czeczenii 
i końcu zagrożenia ze strony bojowników. Istotna była też sytuacja mię-
dzynarodowa: po zamachach w 2001 roku w USA odczuwalnie spadło 
zarówno zainteresowanie, jak i sympatia w stosunku do sprawy czeczeń-
skiej i potrzebne było głośne wydarzenie, które przypomniałoby o Cze-
czenii621. Najlepszą formą zwrócenia uwagi na własne postulaty politycz-
ne jest atak połączony z  wzięciem i  przetrzymywaniem zakładników. 
Jednocześnie zastosowano taktykę samobójczą, gdyż kobiety biorące 
udział w operacji miały na sobie pasy z ładunkami wybuchowymi. Był to 
bezprecedensowy w historii terroryzmu przykład stworzenia całego od-
działu kobiet gotowych do dokonania zamachu samobójczego – podczas 
gdy wcześniej tego typu akty miały charakter indywidualny622. Wyko-
rzystanie tej formy zamachu miało przede wszystkim zwrócić uwagę na 
skrajną determinację przedstawicieli narodu czeczeńskiego.

Podkreślić należy doskonałe przygotowanie, wyszkolenie i dyscypli-
nę napastników. Jak po wydarzeniach na Dubrowce utrzymywali rosyj-
scy eksperci, terroryści bardzo szybko zajęli kluczowe pozycje i każdy 
z nich ściśle kontrolował wyznaczony mu sektor. Podczas poruszania się 
po budynku zachowywali ścisłą dyscyplinę, starając się o to, aby żaden 
obszar nie pozostał poza obserwacją. Kilku snajperów dokładnie obser-
wowało otoczenie gmachu. Niektóre przekazy mówią też, że napastnicy 
mieli swoich obserwatorów w okolicy budynku (ich zadaniem było infor-
mowanie o działaniach rosyjskich sił specjalnych). W korytarzach wej-
ściowych umieszczono ładunki wybuchowe.  Ich dokładne ulokowanie 
miało być zmieniane po każdym oswobodzeniu części zakładników lub 
wejściu osoby z zewnątrz. W środku terroryści poruszali się po celowo 
skomplikowanych trasach, omijających zaminowane pozycje. Zasłonięte 
zostały wszystkie otwory budynku, przez które Rosjanie mogliby prze-
prowadzić rozpoznanie albo skierować ogień snajperów. W celu wpro-
wadzenia w błąd oddziałów specjalnych terroryści rozsadzili między 

621 A. Dolnik, R. Pilch, The Moscow Theater Crisis…, op. cit., s. 586–587.
622 R.W. Kurz, C.K. Bartles, Chechen Suicide Bombers, “Journal of Slavic Military Studies”, 

20/2007, s. 546.
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widzami aktorów ubranych w wojskowe mundury pozyskane z teatralnej 
garderoby. Napastnicy cały czas filmowali swoje poczynania, co miało 
służyć później celom szkoleniowym, propagandzie oraz zdobyciu spon-
sorów dla następnych akcji623.

Warto poświęcić nieco więcej uwagi wykorzystaniu przez zama-
chowców ładunków wybuchowych. Według oficjalnych rosyjskich prze-
kazów, terroryści umieścili bomby wzdłuż głównej ściany sali teatralnej 
na parterze, w odległości pięciu metrów od siebie. Pod przeciwległymi 
ścianami sali stanęły też kobiety terrorystki, z których każda miała na 
sobie pas z  ładunkiem zawierającym dwa kg plastiku i jeden kg kulek 
metalowych. Największe ładunki umieszczono na balkonie, a także po-
środku sali (na parterze). Były to 152-mm pociski artyleryjskie umiesz-
czone w metalowych butlach (szczelina między butlą a pociskiem została 
dodatkowo wypełniona metalowymi elementami wzmacniającymi siłę 
rażenia). Przy ładunku na parterze stale dyżurowała jedna terrorystka. 
Eksplozje miały następować jedna po drugiej i spowodować kompletne 
zniszczenie i  śmierć zakładników624. Jednocześnie – zdaniem Rosjan – 
ładunki wybuchowe terroryści rozłożyli w sposób, który po detonacji 
pozostawiał części z nich drogę ewakuacji. Niektórzy na wyposażeniu 
mieli maski tlenowe, co również wskazywałoby, że byli nastawieni na 
walkę o przeżycie, a nawet próbę ucieczki z miejsca zdarzeń625. 

Zupełnie odmienną interpretację wykorzystania ładunków wybu-
chowych w czasie ataku na budynek teatru formułuje cytowany wyżej 
J. Dunlop. Badacz ten traktuje wzięcie zakładników na Dubrowce jako 
jeden z elementów szerszej operacji terrorystów w  rosyjskiej stolicy, 
gdzie miało dojść do szeregu wybuchów, w wyniku których zginęło-
by wielu cywilów a ludność całego kraju uległaby zastraszeniu. Bom-
by umieszczono wcześniej w trzech samochodach na terenie Moskwy. 
Pierwszy z nich eksplodował 19 października 2002 roku na parkingu 
przy restauracji McDonalds, zabijając jedną osobę. Dwie kolejne bomby 
nie wybuchły jednak z powodu błędów w konstrukcji. Po tej nieudanej 

623 A. Dolnik, R. Pilch, The Moscow Theater Crisis…, op. cit., s. 588; K. Kraj, Rosja 
w walce…, op. cit., s. 85.

624 Террористический акт на Дубровке («Норд-Ост») в октябре 2002 года, RIA 
Novosti, http://ria.ru/spravka/20131023/971874957.html (dostęp: 1.04.2017).

625 K. Kraj, Rosja w walce…, op. cit., s. 85.
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akcji „Abubakar” miał wyjąć z „niedoszłego” samochodu pułapki je-
den z wadliwych ładunków i  wykorzystać w  czasie ataku na teatr na 
Dubrowkę w charakterze atrapy626. W lipcu 2003 roku w gazecie „Kom-
miersant” pojawiła się krótka informacja, według której rosyjscy pi-
rotechnicy przyznali, że dwa największe ładunki umieszczone przez 
terrorystów w sali teatru na Dubrowce były niegotowe do detonacji 
i być może właśnie dlatego szturm sił specjalnych mógł się zakończyć 
sukcesem627. Podobnie rzecz się miała z  pasami „czarnych wdów”. 23 
października, równocześnie z atakiem na Dubrowce, dwie terrorystki 
miały dokonać zamachu samobójczego w centrum Moskwy. Do eks-
plozji jednak nie doszło, najprawdopodobniej z powodu niskiej jakości 
wykorzystanego plastiku. Identyczne – a więc tak samo zawodne – pasy 
miały mieć terrorystki w teatrze na Dubrowce. Zdaniem J. Dunlopa po-
twierdza to tezę, iż czeczeńscy terroryści w rzeczywistości nie plano-
wali likwidacji zakładników, ale chcieli sprowokować akcję ich odbicia, 
w trakcie której jak najwięcej cywilów zginęłoby z rąk rosyjskich żoł-
nierzy, kompromitując przy tym kremlowskie władze (co rzeczywiście 
później nastąpiło)628. 

Próby negocjacji z terrorystami przyniosły tylko ograniczony efekt. 
W rozmowy zaangażowano szereg osób posiadających autorytet także 
wśród Czeczenów – polityków (Rusłan Auszew, Asłambek Asłahanow, 
Grigorij Jawliński, Jewgienij Primakow, Irina Chakamada), działaczy 
społecznych (lekarze Leonid Roszal i Anwar El-Said), dziennikarzy 
(Anna Politkowska, Siergiej Goworuchin, Mark Franketti), a nawet lu-
dzi kultury (Ałła Pugaczowa, Iosif Kobzon). Kontakty te pozwoliły na 
uwolnienie dzieci i kilku kobiet. Główne warunki stawiane przez terro-
rystów, od których uzależniali oni uwolnienie wszystkich przetrzymy-
wanych osób, stały się jasne po tym, jak 24 października stacja Al Dża-
zira wyemitowała – nagrane na kilka dni przed atakiem – oświadczenie 
Mowsara Barajewa z żądaniem wycofania rosyjskich wojsk z Czeczenii. 

626 J.B. Dunlop, The October 2002 Moscow Hostage-Taking Incident (Part 2), „Corruption 
Watch”, 4(1)/8  January 2004, Radio Free Europe, http://www.rferl.org/content/arti-
cle/1342329.html (dostęp: 1.04.2017).

627 У террористов проблемы со взрывчаткой, „Коммерсантъ”, 7.07.2003, http://www.
kommersant.ru/doc/394030 (dostęp: 1.04.2017).

628 J.B. Dunlop, The October … (Part 2), op. cit.; 
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Zdaniem dziennikarza Roja Miedwiediewa terroryści sprawiali wraże-
nie, jakby nie brali pełnej odpowiedzialności za polityczną stronę swojej 
akcji i czekali na podjęcie przez rosyjskie władze negocjacji z Basajewem. 
Wpłynęło to również na postawę Rosjan, wśród których padały opinie, 
że w  teatrze „nie ma z  kim rozmawiać”629. Ustąpienie wobec czeczeń-
skich żądań byłoby powtórzeniem scenariusza z Budionnowska, gdzie 
wzięcie zakładników pozwoliło bojownikom osiągnąć określone cele po-
lityczne. W 2002 roku Rosjanie wybrali jednak siłowy wariant rozwiąza-
nia kryzysu i z całą determinacją go zrealizowali. Nie powstrzymały ich 
przed tym nawet pojawiające się (wg niezależnych źródeł) sygnały, że nic 
nie wskazuje na przystąpienie przez terrorystów do likwidacji zakład-
ników630. Komentatorzy zgodnie podkreślają, że wyłączna i personalna 
odpowiedzialność za tę decyzję spoczywa na prezydencie Putinie631.

Operacja odbicia zakładników jest bardzo różnie oceniana. Rosyjskie 
dowództwo, posiadając informację o silnych ładunkach wybuchowych 
znajdujących się w sali teatru, postanowiło użyć gazu usypiającego jesz-
cze przed rozpoczęciem szturmu. W nocy z 25 na 26 października jed-
na z grup specnazu przeniknęła na parter budynku, gdzie znajdowały 
się pomieszczenia techniczne. Tam wykonano niewielkie otwory, dzięki 
którym uzyskano dostęp do systemu wentylacyjnego oraz możliwość 
wprowadzenia kamer. Dokładnie o godz. 4:48 padł rozkaz rozpoczę-
cia szturmu. Do głównej sali budynku zaczęto wtłaczać gaz usypiający. 
O godz. 5:10 zgasły w całym budynku światła, a o godz. 5:30 słuchać już 
było wybuchy i serie strzałów z broni maszynowej. Żołnierze jednostek 
specjalnych „Alfa” i  „Wympieł”, którzy weszli do gmachu, wcześniej 
przez dwie doby ćwiczyli szturm w bliźniaczym budynku w innym rejo-
nie Moskwy632. W trakcie operacji przeprowadzonej w pełnej ciemności 
operatorzy specnazu szybko zlikwidowali wszystkich terrorystów, z któ-
rych znaczna część, jak się okazało, znajdowała się poza główną salą tea-
tru. Nie doszło do eksplozji żadnego z dużych ładunków wybuchowych. 

629 Р. Медведев, Владимир Путин, Москва 2007, s. 338–339.
630 J.B. Dunlop, The October … (Part 2), op. cit.
631 Anna Politkowska w swojej słynnej książce napisała że Putin „osobiście dokonał wybo-

ru tajemnego gazu bojowego” użytego w operacji sił specjalnych, zob. A. Politkowska, 
Rosja Putina, Warszawa 2005, s. 263.

632 Р. Медведев, Владимир Путин, op. cit., s. 337.
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Ataki z wzięciem zakładników 299

Dowódcy terrorystów albo nie zdążyli wydać rozkazu detonacji przed 
odkryciem działania gazu i atakiem sił specjalnych, albo też bomby nie 
wybuchły z powodu wadliwej konstrukcji633. Dla pewności specnazow-
cy strzałem w głowę zlikwidowali wszystkie oszołomione gazem kobiety 
terrorystki634.

W wyniku użycia gazu ucierpiało bardzo wielu zakładników. Moż-
na oceniać, że cel, jaki osiągnęli antyterroryści, został w dużej mierze 
zaprzepaszczony przez fatalną organizację akcji ratowniczej. Dowódz-
two nie uprzedziło służb medycznych o zamiarze zastosowania gazu, 
a  następnie przez długi czas odmawiało udzielenie informacji, jakich 
dokładnie środków chemicznych użyto. W konsekwencji tych błędów 
śmierć według oficjalnych danych poniosło 130 osób, a  ponad 700 
zostało rannych. Ofiar tych z pewnością można było uniknąć, jednak 
eksperci są ostrożni w wydawaniu potępiających ocen. Stanisław Kraj 
szacuje, że życie w wyniku operacji sił specjalnych straciło 17,5% za-
kładników (przyjmując, że w chwili ataku było ich 750). Zdaniem tego 
autora w operacjach antyterrorystycznych „dopuszczalne” są straty rzę-
du 50%. Biorąc więc pod uwagę wskaźniki procentowe, akcję należało-
by uznać za sukces. Podobne oceny, bardzo pochlebne dla rosyjskich 
jednostek specjalnych, wydawali też inni polscy eksperci (np. gen. Sła-
womir Petelicki)635. Zupełnie inaczej oceniania jest natomiast akcja ra-
townicza, którą można traktować jak swego rodzaju antyprzykład tego 
typu działań636.

633 A. Dolnik, R. Pilch, The Moscow Theater Crisis…, op. cit., s. 600.
634 S. Kraj, Dubrowka dziesięć lat później, „e-Terroryzm.pl”, 10/2012, s. 6.
635 Idem, Rosja w walce…, op. cit., s. 85. Diametralnie inną ocenę zdarzeń przedstawia sym- 

patyzujący z Szamilem Baasajewem Mirosław Kuleba: „Wzięcie szturmem teatru nie 
było żadną błyskotliwą  akcją,  jak to próbowali  wmówić naiwnym dziennikarzom 
komandosi z «Alfy». Pod przykryciem bezładnego ognia żołnierze wdarli się do bu-
dynku z kilku stron, lecz nikt nie odpowiedział strzałami. Wszyscy Czeczeńcy, gazo-
wani od pięciu godzin, i wszyscy zakładnicy zgromadzeni w sali widowiskowej, byli 
nieprzytomni. OMON-owcy, którzy dopiero w jakiś czas po szturmie weszli do tea-
tru bez masek przeciwgazowych, zaczęli natychmiast wymiotować i trzeba było ich 
było wycofać. Nie było «profesjonalnego» opanowania budynku, żadnej  strzelaniny 
z Czeczeńcami, «dobijania» niebezpiecznych terrorystek. Była – egzekucja. Koman-
dosi zamordowali strzałami w głowę wszystkich czterdziestu członków komanda Mo-
wsara Barajewa. Rozstrzelano ich nieprzytomnych”, M. Kuleba, Szamil Basajew…, op. 
cit., s. 332–333.

636 Szerzej zob. E. Wolska, 10 lat po tragedii na Dubrowce…, op. cit.
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Formy i metody walki300

Pomimo śmierci wszystkich bezpośrednich wykonawców, terroryści, 
atakując budynek Domu Kultury na Dubrowce, zrealizowali założone 
cele. Przypomnieli opinii światowej o konflikcie w Czeczenii i na bazie 
wywołanego rozgłosu mogli rozpocząć akcję zbierania funduszy na Bli-
skim Wschodzie. Klęskę ponieśli ugodowi politycy, storpedowane zosta-
ły ich inicjatywy po obu stronach, rosyjskie społeczeństwo zostało znów 
zastraszone. Paradoksalnie wszystkie te konsekwencje były na rękę poli-
tykom rządzącym na Kremlu w ich polityce wewnętrznej i zagranicznej. 

4.2.2. Atak na szkołę w Biesłanie (2004)

Atak na szkołę w Biesłanie w Osetii Płn. we wrześniu 2004 roku to jak 
dotąd najbardziej krwawy zamach dokonany przez terrorystów z  pół-
nocnego Kaukazu. Dobór celu, niespotykana skala okrucieństwa oraz 
brutalność zastosowanych metod sprawia, że jest to jednocześnie jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych zamachów w historii terroryzmu. W cią-
gu dwóch i pół dnia terroryści przetrzymywali ponad 1100 zakładników, 
z czego większość stanowiły dzieci. W wyniku zajęcia szkoły oraz opera-
cji odbicia zakładników zginęły 334 osoby (również w większości dzie-
ci). Na liczbę ofiar, podobnie jak w przypadku zamachu na Dubrowce, 
wpływ miała operacja rosyjskich sił specjalnych przeprowadzona z uży-
ciem bardzo śmiercionośnych środków walki. 

Kontrowersje wokół zamachu wywołuje również fakt, iż pełny przebieg 
wydarzeń w Biesłanie do dziś nie został ustalony w sposób satysfakcjo-
nujący zainteresowane strony (władze, rodziny ofiar, niezależni eksperci). 
Śledztwo rosyjskiej Prokuratury Generalnej pozostaje otwarte od ponad 
10 lat. Własny raport ogłosiła specjalnie powołana komisja Zgromadzenia 
Federalnego Rosji637. Jest on jednak podważany przez jednego z jej byłych 
członków – Jurija Sawieliewa, który ogłosił swoje „zdanie odrębne” w po-
staci publikacji pt. Biesłan – prawda zakładników638. Ponadto osobny raport 

637 Доклад Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств со-
вершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия- 
-Алания, 1–3 сентября 2004 года, Москва 2006. Dostępny także online w serwi-
sie „Prawda Biesłanu”: http://pravdabeslana.ru/dokladtorshina221206.pdf (dostęp: 
1.04.2017).

638 Ю.П. Савельев, Беслан: Правда Заложников, „Prawda Biesłanu”, http://pravdabesla-
na.ru/doklad/oglavlenie.htm (dostęp: 1.04.2017).
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Ataki z wzięciem zakładników 301

przedstawiła w 2005 roku komisja parlamentu północnej Osetii639. Dalsze 
sensacyjne informacje na temat agenturalnych powiązań organizatorów 
ataku pojawiły się w rosyjskiej prasie opozycyjnej w 2009 roku. Wszystko 
to stanowi znaczące ograniczenie dla oceny przebiegu wydarzeń.

Uwarunkowania, w jakich doszło do zamachu, świadczą, iż stanowił on 
fragment szerokiej operacji północnokaukaskich terrorystów. Atak na szko-
łę nr 1 miał miejsce w okresie, gdy na Kaukazie i w centralnej Rosji panowała 
wyjątkowo napięta sytuacja. W roku 2004 doszło do szeregu bardzo poważ-
nych zamachów terrorystycznych. 6 lutego terrorysta samobójca wysadził 
się w wagonie moskiewskiego metra (ofiary: 41 zabitych, 250 rannych). 
9 maja w wyniku zamachu bombowego w Groznym zginął prorosyjski lider 
Czeczenii Achmat Kadyrow. W dniach 21–22 maja doszło do rajdu bojowni-
ków na stolicę Inguszetii – Nazrań. Aż trzy poważne zamachy miały miejsce 
w tygodniu poprzedzającym atak w Biesłanie: 24 sierpnia nastąpiły wybuchy 
na pokładzie dwóch samolotów pasażerskich Tu-154 i Tu-134 w obwodach 
tulskim i rostowskim (w sumie 90 ofiar śmiertelnych); tego samego dnia na 
przystanku komunikacji miejskiej na trasie Kaszyrskiej w Moskwie wybu-
chła bomba, która raniła 4 osoby; 31 sierpnia na jednej ze stacji moskiew-
skiego metra terrorystka dokonała samobójczego zamachu bombowego 
(10 zabitych, ponad 50 rannych). Operacja wzięcia zakładników w Biesłanie 
była więc swego rodzaju „ukoronowaniem” całej serii zamachów mających 
zdestabilizować Rosję i zastraszyć rosyjskie społeczeństwo640. 

Inicjatorem wymienionych zamachów sprzed Biesłanu, jak również 
pomysłodawcą operacji „Nord-West” (jak terroryści nazwali atak na 
szkołę nr 1) był Szamil Basajew, który przyznał się do tego jeszcze we 
wrześniu 2004 roku. „Wybuchy samolotów kosztowały mnie 4000 do-
larów, [zamachy] na Kaszyrskiej i w metrze  – 7000 dolarów, operacja 
«Nord-West» – 8000 euro” – wyliczał Basajew w liście opublikowanym 
na stronie internetowej bojowników641. 

639 Доклад депутатской Комиссии по рассмотрению и выяснению обстоятельств, 
связанных с трагическими событиями в г. Беслане 1–3 сентября 2004 года, со-
зданной на заседании Парламента Республики Северная Осетия-Алания 10 сен-
тября 2004 года, http://pravdabeslana.ru/dokl.htm (dostęp: 1.04.2017).

640 Por. aneks 1.
641 Басаев рассказал подробности про теракт в Беслане. Они не совпадают с дан-

ными Генпрокуратуры, NEWSru, http://www.newsru.com/russia/17sep2004/ba-
saev.html (dostęp: 1.04.2017).
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Wybór głównego celu ataku poprzedziły prawdopodobnie staranne kal-
kulacje. Szkoła nr 1 w Biesłanie zwróciła na siebie uwagę terrorystów zapew-
ne dużą liczbą uczniów oraz tym, że w znacznej części uczęszczały do niej 
dzieci północnoosetyjskiej elity społeczno-politycznej. Ponadto znaczenie 
miały: skomplikowana architektura budynku, bliskość granicy z Inguszetią, 
stosunkowo niewielka liczba mieszkańców, słaby system bezpieczeństwa 
oraz relatywnie niska liczba żołnierzy stacjonujących w bezpośredniej oko-
licy642. Kluczową rolę odegrał jednak z pewnością sam fakt wyboru dzieci 
jako głównego celu ataku. W ten sposób terroryści chcieli przyciągnąć mię-
dzynarodowe zainteresowanie i wzmocnić swój „przekaz”643. 

Oddział napastników wg oficjalnej wersji liczył 32 terrorystów, w tym 
dwie kobiety szahidki. Bezpośredni świadkowie donosili o 60–70 bojow-
nikach, którzy nadciągnęli z różnych stron. Zakładnicy po uwolnieniu 
mieli także stwierdzić, że wśród ciał brakuje części terrorystów, którzy 
przetrzymywali ich w szkole644. Pojawiają się jeszcze inne dane. Raport 
Sawieliewa mówi o 56–78 zamachowcach. Sam Basajew we wspomnia-
nym liście opublikowanym po przeprowadzeniu akcji stwierdził, że 
„w operacji Nord-West udział brało 33 mudżahedinów, a wśród nich dwie 
kobiety. Przygotowywały się cztery, ale dwie wysłałem 24.08.2004 r. do 
Moskwy. Tam ich wsadzili do dwóch wysadzonych samolotów. W grupie 
było 12 Czeczenów, 2 Czeczenki, 9 Inguszy, 3 Rosjan, 2 Arabów, 2 Osetyj-
czyków, 1 Tatar, 1 Kabardyjczyk i 1 Guran. Gurani to naród żyjący w Za-
bajkalu i praktycznie zrusyfikowany”645. Stanowili oni mozaikę nie tylko 
pod względem narodowościowym. Jak wykazały późniejsze dochodze-
nia, tylko część z nich miała za sobą dłuższą historię walki przeciw siłom 
rosyjskim. Pozostali byli kryminalistami, którzy uciekli przed odpowie-
dzialnością do Czeczenii i Inguszetii i dopiero potem dołączyli do bo-
jowników (rola tych ludzi budzi szczególne wątpliwości, o czym niżej). 
Tylko część stanowili fanatyczni islamiści, pozostali kierowali się bardziej 
osobistymi urazami i chęcią odwetu. Większość z zamachowców miała 

642 Террористический акт в Беслане (1–3 сентября 2004 года), Kavkaz-Uzel, http://
www.kavkaz-uzel.ru/articles/211997/#note_4 (dostęp: 1.04.2017).

643 M.C. McDaniel, C.M. Ellis, The Beslan Hostage Crisis: A Case Study for Emergency 
Responders, “Journal of Applied Security Research”, 4/2008, s. 28–29.

644 Ibidem.
645 Басаев рассказал подробности…, op. cit.
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Ataki z wzięciem zakładników 303

krewnych, którzy wcześniej albo zginęli z rąk Rosjan, albo zostali przez 
nich porwani i torturowani. Niektórzy członkowie komanda z Biesłanu 
walczyli już w przeszłości przeciwko rosyjskim żołnierzom, inni mieli na 
koncie zamachy na cywilów. Zróżnicowana przeszłość i motywacje spra-
wiały, iż poszczególni zamachowcy – jak później relacjonowali świadko-
wie – zupełnie inaczej zachowywali się w czasie akcji: część poświęcała 
się w imię religii, inni niemal otwarcie demonstrowali, iż chcą przeżyć 
atak. Nie wszyscy byli zaangażowani w planowanie operacji. Niektórzy 
odgrywali prawdopodobnie marginalne role i do końca nie mieli świa-
domości, że celem ich ataku będzie wzięcie dzieci jako zakładników646.

Uzbrojenie terrorystów stanowiło nie mniej niż 22 karabinków Ka-
łasznikowa różnych typów (w tym z podwieszonymi granatnikami), je-
den czołgowy karabin maszynowy PKT, dwa ręczne granatniki RPG-7 
oraz więcej niż jeden granatnik RPG-18 „Mucha”. Poza tym terroryści 
posiadali maski przeciwgazowe, apteczki i zapas jedzenia. Część użytego 
w Biesłanie uzbrojenia, jak wykazało rosyjskie śledztwo, została wcześ-
niej zdobyta przez terrorystów w ataku na Nazrań647. Do tego doliczyć 
należy bardzo dużą ilość improwizowanych ładunków wybuchowych 
o różnej sile rażenia.

Dowodzenie grupą spoczywało na bojowniku o pseudonimie „Puł-
kownik”. Jego tożsamość również pozostaje przedmiotem sporu. W ofi-
cjalnych raportach stwierdzono, że był to 32 letni Rusłan Chuczbarow, 
urodzony w Inguszetii, poszukiwany za zabójstwo w obwodzie orłow-
skim. Jego ciała po przeprowadzeniu operacji odbicia zakładników nie 
odnaleziono. Inna wersja, publikowana m.in. przez portal Kavkaz-Uzel, 
mówi, iż „Pułkownik” to w rzeczywistości porucznik milicji, wykonują-
cy pracę dla służb specjalnych Inguszetii Ali Tazijew, posługujący się fał-
szywymi dokumentami na nazwisko Mahomed Jewłojew i występujący 
w kontaktach telefonicznych pod pseudonimem „Magas”648. Jeszcze inną 
wersję przedstawił Szamil Basajew, według którego oddziałem dowodził 
„pułkownik sił zbrojnych Iczkerii Orstchojew”, z którym utrzymywał on 

646 A. Dolnik, Negotiating the Impossible? The Beslan Hostege Crisis, Whitehall Report, 
2-07, The Royal United Service Institute (RUSI), s. 20.

647 Террористический акт в Беслане…, op. cit.
648 Ibidem.
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kontakt telefoniczny nawet po rozpoczęciu szturmu przez rosyjskie siły 
specjalne. 

Powiązania części napastników z lokalnymi służbami bezpieczeństwa 
zostały nagłośnione głównie przez rosyjskie media opozycyjne, które na 
bazie zdobytych dokumentów i licznych poszlak stwierdziły agentural-
ność niektórych sprawców zamachu. Istnieją dokumenty i liczne prze-
kazy świadczące o tym, że biorący udział w akcji terrorysta Władimir 
Chodow był podwójnym agentem, pracującym najpierw dla rosyjskich 
służb – które dla zalegendowania ułatwiły mu nawet przeprowadzenie 
kilku zamachów – a następnie dla Szamila Basajewa649. Działaczka spo-
łecznej organizacji „Głos Biesłanu” po dokonaniu analizy życiorysów 
zamachowców stwierdziła, że co najmniej 11 z nich w ciągu ostatnich 
lat przed Biesłanem miało poważne problemy z prawem. Byli oni za-
trzymywani, a następnie w niejasnych okolicznościach wypuszczani na 
wolność. Budzi to uzasadnione wątpliwości, ponieważ w  ówczesnych 
warunkach surowe wyroki wydawano już za samo podejrzenie dzia-
łalności terrorystycznej. Po wydarzeniach w Biesłanie rosyjskie służby 
bardzo szybko ustaliły tożsamość zlikwidowanych terrorystów na pod-
stawie badań daktyloskopijnych, co oznacza, że byli wcześniej bardzo 
dobrze znani organom bezpieczeństwa650. 

Swoje informacje na temat roli rosyjskich służb w fazie przygotowania 
zamachu ujawnił również sam Szamil Basajew, publikując list pt. Mamy 
jeszcze wiele do powiedzenia o Biesłanie651. Potwierdza w nim, że wspo-
mniany Władimir Chodow był rosyjskim agentem w szeregach bojow-
ników, lecz w pewnym momencie ujawnił swoją rolę i zaczął pracować 
przeciw swoim rosyjskim mocodawcom. „Od wiosny 2004 roku – pisze 
Basajew  – «razem» ze służbami specjalnymi Rosji przygotowywaliśmy 
zajęcie kompleksu budynków rządowych północnej Osetii, planując 

649 Е. Милашина, Агентура вышла из-под контроля. И дошла до Беслана. Как мел-
кая оперативная игра с  боевиками закончилась самым кровавым терактом 
в истории России, „Prawda Biesłanu”, http://pravdabeslana.ru/agent_hodov.htm 
(dostęp: 1.04.2017).

650 Э. Кесаева, Террористы-агенты. Неизвестные подробности бесланской траге-
дии, „Prawda Biesłanu”, http://pravdabeslana.ru/agenty.htm (dostęp: 1.04.2017).

651 Шамиль Басаев: «У нас есть много, что рассказать по Беслану…», Kavkaz-
-Centr, http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2005/08/31/37225.shtml (dostęp: 
1.04.2017).
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je na 6 września  – dzień niepodległości Czeczeńskiej Republiki Iczke-
ria. Specsłużby miały zatrzymać i  zlikwidować grupę przy wjeździe do 
Władykaukazu, a  Chodow powinien się ukryć w studzience kanaliza-
cyjnej. Od 31 sierpnia otworzyli nam korytarz dla aktywnego zbierania 
danych wywiadowczych i przez niego weszliśmy do Biesłanu, «myląc» 
czas i obiekt ataku”652. Choć do relacji Basajewa z oczywistych względów 
podchodzić należy z ostrożnością, to uprawdopodabnia ona wersję, we-
dług której do tragedii w Biesłanie przyczyniły się rosyjskie służby, chcące 
osiągnąć swoje partykularne cele za pomocą nieudanej gry nielojalnymi, 
jak się okazało, agentami umieszczonymi w szeregach bojowników653. 

W ostatnich dniach przed atakiem terroryści zbierali się w obozie 
usytuowanym w  masywie leśnym w północno-zachodnim rejonie In-
guszetii. We wczesnych godzinach 1  września, samochodem GAZ-66 
wjechali na terytorium północnej Osetii. Po drodze do Biesłanu zosta-
li zatrzymani przez milicyjny patrol. Terroryści obezwładnili funkcjo-
nariusza i przejęli jego samochód. W odniesieniu do tych wydarzeń na 
istotny problem zwrócił później uwagę raport północnoosetyjskiej ko-
misji parlamentarnej powołanej do wyjaśnienia okoliczności zamachu 
w Biesłanie. W jaki mianowicie sposób tak duży oddział mógł przekro-
czyć w znanym miejscu administracyjną granicę dwóch wrogich sobie 
podmiotów Federacji Rosyjskiej? Rejon ten jest wyjątkowo nasycony 
jednostkami wojskowymi, a droga, którą terroryści się poruszali, była 
pod stałą kontrolą milicji654. Nawet Roj Miedwiediew w „oficjalnej” bio-
grafii Władimira Putina pisze, że z dróg prowadzących do Osetii Płn. 
samowolnie zdjęto patrole i oddziały milicji, pomimo iż 1 września na 
całym Kaukazie Płn. obowiązywał jeszcze reżim wzmocnionej kontroli 

652 Ibidem.
653 Dziennikarka „Nowoj Gaziety” Jelena Milaszyna stwierdza nawet, że było to „klasycz-

ne przestępstwo na zamówienie, a nie bezsensowny i bezwzględny zamach terrory-
styczny. Zamawiającym nie był Basajew. Próbowali go wykorzystać ci, którym zależało 
na destabilizacji w północnej Osetii. A cel tej destabilizacji był bardzo prosty – zmiana 
władzy. Jednak Basajew wyszedł poza ramy ustalonych zasad gry. On i Abu-Dzejt wy-
brali na ofiarę szkołę w Biesłanie, a nie kompleks budynków rządowych. I wykorzy-
stując «dojście» «doszli» w końcu do północnej Osetii. Wcześniej bojownikom w re-
publice udawały się o wiele mniejsze ataki. Celem Basajewa w Biesłanie było sprowo-
kowanie drugiego konfliktu osetyjsko-inguskiego”. Cyt za: Е. Милашина, Агентура 
вышла из-под контроля…, op. cit.

654 Доклад депутатской Комиссии…, op. cit.
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w związku z  wyborami prezydenckimi w Czeczenii655. Musiało nastą-
pić albo rażące przeoczenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
albo też miała miejsce realizacja scenariusza opisanego wyżej przez Sza-
mila Basajewa i niezależnych ekspertów. 

Wkroczenie napastników do szkoły nr 1 w Biesłanie nastąpiło tuż 
po godz. 9:00 w dniu 1 września 2004 roku. W tym momencie na placu 
przed szkołą na uroczystym apelu zebranych było ponad 1100 osób (ucz-
niów, pracowników, rodziców wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym). 
Nastąpiła krótka wymiana ognia z obecnymi na miejscu milicjantami. 
Do godz. 9:20 terroryści, strzelając w powietrze, zmusili zgromadzonych 
ludzi do wejścia do budynku szkoły. W tej fazie ataku zdołało zbiec tylko 
50–150 uczniów starszych klas. Pozostałe osoby zostały zapędzone do 
sali gimnastycznej, siłowni, sanitariatów i stołówki. W wymianie ognia 
z milicjantami (lub z lokalnymi mieszkańcami, którzy niemal natych-
miast zaczęli nadciągać z bronią pod szkołę) zginął jeden z bojowników, 
a dwóch kolejnych zostało rannych (w rękę i w brzuch)656. 

Wymuszenie posłuszeństwa wśród zakładników nastąpiło przez 
brutalne zastraszenie. Jeden z mężczyzn został śmiertelnie raniony za 
odmowę uklęknięcia na polecenie terrorysty. Kolejny zakładnik, który 
wbrew poleceniom próbował uspokajać dzieci w języku osetyjskim (ter-
roryści nakazali posługiwać się wyłącznie rosyjskim), został zastrzelony 
na oczach pozostałych więźniów. Gdy zakładnicy zaczynali płakać lub 
wydawać głośniejsze odgłosy, napastnicy strzelali w sufit lub wyprowa-
dzali z grupy jedną osobę (niezależnie od wieku i płci) i grozili rozstrze-
laniem. Wszystkim odebrano i natychmiast zniszczono telefony komór-
kowe, aparaty i kamery wideo657. 

Równocześnie następowały przygotowania do odparcia sztur-
mu. W tym celu terroryści wykorzystali około 20 mężczyzn i uczniów 
starszych klas, których zmusili do zastawiania drzwi i okien ławka-
mi i krzesłami. Aby uniemożliwić siłom bezpieczeństwa zastosowanie 
gazu – jak miało to miejsce w czasie operacji na Dubrowce – ze wszyst-
kich okien wybito szyby. Wyjątkiem była sala gimnastyczna, gdzie prze-
bywała większość zakładników, o których los po użyciu gazu terroryści 

655 P. Медведев, Владимир Путин, op. cit., s. 388–389.
656 Террористический акт в Беслане…, op. cit.
657 Ibidem.
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nie mieli powodu się martwić658. Ponadto terroryści wykorzystali osiem 
przywiezionych ze sobą kamer wideo. Rozstawili je w  różnych punk-
tach, zapewniając sobie obserwację wszystkich możliwych kierunków 
uderzenia jednostek specjalnych. Transmisja kierowana była do pokoju 
nauczycielskiego, gdzie terroryści zorganizowali sobie swój sztab659. Gdy 
w toku następnych wydarzeń sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, 
nie wahali się umieszczać dzieci w oknach budynku jako żywych tarcz. 

Cały kompleks szkolnych budynków został zaminowany. Raporty 
mówią aż o 127 improwizowanych ładunkach rozmieszczonych w róż-
nych miejscach660. Przy wejściach i w korytarzach rozłożono urządzenia 
wybuchowe skonstruowane z wykorzystaniem plastiku i  metalowych 
elementów wzmacniających siłę rażenia. Ładunki o największej sile, wy-
konane głównie na bazie min przeciwpiechotnych (MON-90, OZM-72), 
ulokowano w sali gimnastycznej – na ławkach, na obręczach służących 
do gry w koszykówkę oraz rozwieszono na dwóch linach przeciągnię-
tych między nimi. Po przeciwnych stronach sali gimnastycznej stale 
dyżurowali terroryści gotowi do detonacji ładunków. Zaminowano też 
inne części szkoły. Szereg urządzeń wybuchowych, połączonych kablem 
rozłożono na podłogach, inne umieszczono na ścianach i podwieszono 
pod sufitami. Do tych czynności również zmuszano zakładników. Po-
nadto dwie terrorystki nosiły na sobie „pasy szahida”661. Już pierwszego 
dnia (po godz. 16:00) jedna z szahidek wysadziła się w powietrze. Pozo-
stałych w tym miejscu przy życiu zakładników bojownicy rozstrzelali, 
obawiając się pojawienia się oporu. W sumie zginęło wówczas 21 osób, 
a ich ciała zostały wyrzucone przez okna662.

Wykorzystanie materiałów wybuchowych było z pewnością wcześ-
niej dokładnie planowane przez terrorystów, o czym świadczą odkryte 
później przez saperów oznaczenia na kablach. Ilość rozmieszczonych 

658 Ibidem.
659 P. Медведев, Владимир Путин, op. cit., s. 391.
660 A. Dolnik, Negotiating the Impossible?…, op. cit., s. 9.
661 Szczegółowe informacje nt. budowy ładunków wybuchowych wykorzystanych przez 

terrorystów w Biesłanie zob. Информация по уголовному делу N 20/849 о взрыв-
ных устройствах, изъятых в помещениях средней школы N 1 г. Беслана РСО – 
Алания, „Prawda Biesłanu”, http://www.pravdabeslana.ru/doklad/doklad1p4.htm 
(dostęp: 1.04.2017).

662 Террористический акт в Беслане…, op. cit.
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ładunków skłaniała niektórych komentatorów do podejrzeń, że zostały 
one wcześniej przetransportowane i ukryte w szkole w trakcie jej remon-
tu, ale nie ma na to przekonujących dowodów. 

Doskonale skoordynowane działania w czasie zajmowania budyn-
ku i brania zakładników dowodzą, że zamachowcy musieli wcześniej 
dokładnie znać plan szkoły. Byli nie tylko świetnie zorganizowani, ale 
i skrajnie zdeterminowani, o czym świadczy to, iż już w  pierwszej fa-
zie – wymuszania posłuszeństwa – nie wahali się dokonywać egzekucji 
zakładników.

Fizyczne i psychiczne znęcanie się nad zakładnikami było stałym ele-
mentem w postępowaniu terrorystów. Pierwszego dnia w oczekiwaniu 
na spełnienie ich żądań odmówili wpuszczenia lekarza i przekazania 
dzieciom wody i pożywienia. Żywiły się one płatkami szkolnych kwia-
tów. Przynoszoną w wiadrach wodę uczniowie i dorośli mogli wykorzy-
stywać tylko do nasączania swojego ubrania. Gdy w rosyjskich mediach 
pojawiła się informacja o 354 zakładnikach wziętych w Biesłanie (w rze-
czywistości było ich ponad 1100), terroryści przekazali te doniesienia 
zakładnikom z  drwiną, że „nikomu nie są potrzebni”. Drugiego dnia 
terroryści zakazali wychodzenia do toalet i  przestali przynosić wodę, 
zmuszając zakładników do picia własnego moczu. Sytuację pogorszał 
jeszcze upał, brak wentylacji w sali gimnastycznej i panujący tam odór. 
Niektórzy terroryści próbowali dawać wodę zakładnikom, spotkało się 
to jednak z ostrą reakcją ich dowódcy. Trzeciego dnia wiele osób zaczęło 
popadać w omdlenie, inni bredzili i zaczęli doświadczać halucynacji663. 

Żądania terrorystów stały się po raz pierwszy znane 1 września po 
godz. 11:00, gdy wypuścili jedną z zakładniczek z kartką, na której żą-
dali rozpoczęcia negocjacji z wybranymi przez siebie przedstawicielami 
władz lokalnych i centralnych. Prawdopodobnie już wówczas domagali 
się także wycofania rosyjskich wojsk z Czeczenii i wypuszczenia bojow-
ników schwytanych w czasie ataku na Inguszetię. Zagrozili również, że 
w przypadku szturmu wysadzą budynek w powietrze i będą rozstrzeli-
wać po 50 zakładników za każdego zabitego terrorystę. Później Szamil 
Basajew twierdził, że żądania terrorystów były bardzo szczegółowe i obej-
mowały: natychmiastowe zakończenie wojny w Czeczenii i rozpoczęcie 
wycofywania wojsk, a jeśli to nie nastąpi – dymisji Putina. Po rozpoczęciu 

663 Ibidem.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie
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wycofywania wojsk dzieci miały otrzymać jedzenie i wodę. Po opuszcze-
niu przez wojska górskiej części republiki oswobodzone miały zostać 
dzieci do 10 lat, a po całkowitym wyjściu Rosjan z Czeczenii – uwolnieni 
wszyscy. W wariancie, w którym Putin podaje się do dymisji, bojownicy 
mieli wypuścić dzieci i z resztą zakładników udać się do Czeczenii664. 

Fiasko podjętych negocjacji wynikało z zaistnienia bardzo wie-
lu czynników niesprzyjających deeskalacji. Pod względem możliwości 
rozwiązania kryzysu drogą rozmów atak w Biesłanie był wyjątkowo 
trudnym przypadkiem terroryzmu zakładniczego. Napastnicy byli per-
fekcyjnie zorganizowani i skrajnie brutalni (już w fazie wymuszania 
posłuszeństwa pozbawili życia kilka osób, w sumie już pierwszego dnia 
zginęło ponad 20 zakładników), co miało swoje konsekwencje. Nego-
cjacje prowadzi się o wiele łatwiej, jeśli atak ma charakter spontaniczny, 
a napastnicy wahają się przed użyciem przemocy i odbieraniem życia. 
Natomiast gdy od początku ataku giną ludzie, niemożliwe jest obiecanie 
im otwarcia „czystej karty” w zamian za uwolnienie zakładników. Po-
nadto po obu stronach działał więcej niż jeden negocjator, co uniemożli-
wiało nawiązanie skuteczniejszych więzi w rozmowach. Po obu stronach 
barykady prawdziwi decydenci znajdowali się poza głównym nurtem 
zdarzeń. Osobą, która mogła dać zgodę na spełnienie żądań terrorystów, 
był tylko Władmir Putin (dotyczyły one zresztą także samego prezyden-
ta). Natomiast po stronie terrorystów, tak jak na Dubrowce, odczuwal-
ne było oczekiwanie na dyspozycje od Szamila Basajewa. Podjęcie gry 
z napastnikami utrudniał fakt, że przez cały kryzys warunki terrorystów 
nie ulegały zmianie i były z ich punktu widzenia nienegocjowalne. Poza 
tym, jak stwierdziło później rosyjskie dochodzenie, większość z terrory-
stów była pod wpływem środków psychotropowych. Sekcja zwłok miała 
wykazać, że 21 z nich miało w krwi ślady heroiny i morfiny, a sześciu 
kolejnych ślady użycia słabszych środków – marihuany i kodeiny. Choć 
badania te są podważane i nie znajdują potwierdzenia w relacjach świad-
ków, to dla rosyjskich władz stanowią istotny argument na rzecz tezy, że 
racjonalne negocjacje w Biesłanie były niemożliwe665. 

Eksperci w dziedzinie negocjacji z terrorystami wskazują jednak, 
że istniały możliwości lepszego poprowadzenia rozmów. Należało 

664 Ibidem.
665 A. Dolnik, Negotiating the Impossible?…, op. cit., s. 18–26.
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wykorzystać podziały wśród terrorystów oraz ich – potwierdzoną przez 
świadków – chęć przeżycia. Pewne nadzieje dawała też niekonsekwencja 
bojowników w niektórych sprawach. Pozwolili oni na przykład na prze-
kroczenie niektórych deadline’ów, w pewnym momencie zgodzili się też 
na oswobodzenie małej części zakładników. Być może dalsze ustępstwa 
były prawdopodobne. Ponadto istniała możliwość rozpoczęcia spełniania 
żądań terrorystów, począwszy od tych mniej istotnych (np. zwolnienie 
bojowników z więzień). Skutkiem mogło być uwolnienie części zakładni-
ków lub polepszenie warunków, w jakich przebywali. Mimo to sytuacja, 
jak wspomniano wyżej, była skrajnie trudna i istniały niewielkie szanse 
na rozwiązanie kryzysu bez użycia siły. Najważniejszym czynnikiem, któ-
ry ostatecznie przeważył na rzecz siłowego wariantu zakończenia kryzy-
su, znów była decyzja najwyższych decydentów politycznych, którzy nie 
wykazali woli podjęcia skutecznych rozmów z terrorystami666. 

Operacja odbicia zakładników rozpoczęła się 3 września po godz. 
13:00. W trakcie uzgodnionego przez obie strony odbierania przez ro-
syjskich funkcjonariuszy zwłok leżących pod oknami budynku szkoły 
doszło do dwóch wybuchów na dachu sali gimnastycznej. Terroryści na-
tychmiast rozpoczęli ostrzał, siły specjalne i zgromadzeni wokół szkoły 
osetyjscy „ochotnicy” odpowiedzieli ogniem. Wybuchy na dachu sali 
gimnastycznej do dziś pozostają najbardziej kontrowersyjnym wydarze-
niem ataku na szkołę w Biesłanie. Oficjalna wersja mówi, że „terroryści 
znajdowali sie w stanie narkotycznego amoku. Możliwe, że z tego powo-
du stracili umiejętność posługiwania się urządzeniami wybuchowymi 
i doszło do wybuchu”667. Według drugiej wersji doszło do ostrzału dachu 
z zewnątrz. Miał on sprowokować terrorystów do otwarcia ognia i dać 
pretekst do szturmu rosyjskich sił specjalnych668. 

W wyniku wybuchów w sali gimnastycznej wybuchł pożar i zaczął 
się walić dach. Pochłonęło to życie kilkudziesięciu zakładników. Powstało 
zamieszanie, w którym część dzieci zaczęła uciekać z budynku i ginąć od 
strzałów w plecy. Pozostali zostali przez terrorystów skierowani w głąb 

666 Ibidem, s. 26–29.
667 Cytat z raportu komisji Dumy Państwowej za: В. Степаков, Спецназ России. Енци-

клопедия, Москва 2007, с. 311.
668 Bardzo obszerne uzusadnienie tej wersji zob. w pierwszej częsci raportu Sawieliewa, 

http://pravdabeslana.ru/doklad/part-1.pdf (dostęp: 1.04.2017).
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szkoły. Rosyjscy snajperzy rozpoczęli ostrzał, starając się zmusić bojow-
ników do ustąpienia z ich pozycji ogniowych i zwiększyć szansę przeżycia 
uciekających. O godz. 13:10 padł oficjalny rozkaz o rozpoczęciu sztur-
mu. Do sali gimnastycznej wkroczyła jednostka specjalna MSW „Ruś”, 
a za nią saperzy z 58. Armii. Następnie uderzyło osiem grup specnazu 
FSB (jednostki „Alfa” i „Wympieł”). Dwie kolejne weszły do walki o godz. 
13:45 wprost z drogi po powrocie z ćwiczeń na poligonie. Do godz. 15:00 
przejęto pełną kontrolę nad płonącą salą gimnastyczną. Rozpoczęła się 
„zaczystka” innych pomieszczeń, w których terroryści zabarykadowali się 
z resztą zakładników. Bezpośrednia walka w niezwykle trudnych warun-
kach, w których oficerowie specnazu musieli dla ocalenia życia zakład-
ników działać w oderwaniu od reguł taktyki działań specjalnych, trwała 
co najmniej do godz. 18:00. Ostatnich ukrywających się w różnych miej-
scach terrorystów zlikwidowano przy użyciu rakietowych miotaczy ognia 
(z głowicami termobarycznnymi), a nawet wystrzałów z czołgu669. 

Liczba ofiar ataku terrorystów i operacji odbicia zakładników prze-
kroczyła wszystkie wcześniejsze rosyjskie doświadczenia w walce z ter-
roryzmem. Zginęło 330 zakładników (w  tym 188 dzieci, 97 kobiet, 46 
mężczyzn), rannych zostało 610 (w tym 356 dzieci)670. Według oficjal-
nych danych zlikwidowano 32 terrorystów, a jednego schwytano. Zginę-
ło 10 oficerów jednostek specjalnych FSB i dwóch funkcjonariuszy Mini-
sterstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Rannych zostało też 42 żołnierzy 
specnazu FSB, 17 funkcjonariuszy MSW i dwóch żołnierzy671.

Zajęcie szkoły w Biesłanie było największym w historii Rosji atakiem 
terrorystycznym. Po akcjach w Budionnowsku, w Kizlarze i na moskiew-
skiej Dubrowce terroryści wyznaczyli nowe granice zbrodni. Wybrali bar-
dziej wrażliwy cel, byli lepiej przygotowani technicznie i organizacyjnie, 
działali o wiele bardziej brutalnie i spowodowali śmierć jeszcze większej 
liczby ofiar. Last but not least wywołali jeszcze większy chaos po stronie 
sił antyterrorystycznych. Ataki z braniem zakładników (wraz z krwawymi 
operacjami ich odbicia) stały się swego rodzaju znakiem rozpoznawczym 
terroryzmu czeczeńskiego, który w Biesłanie już wyraźnie nabrał szersze-
go, północnokaukaskiego wymiaru. Rosjanie natomiast ponieśli tragiczne 

669 В. Степаков, Спецназ России…, op. cit., s. 314.
670 Ibidem, s. 315.
671 Доклад депутатской Комиссии…, op. cit.
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koszty wielu błędów, w tym głównie, jak się zdaje, tego popełnionego 
w  Budionnowsku, gdzie poszli na ważne ustępstwa wobec terrorystów. 
„Okazaliśmy słabość, a słabi są bici” – stwierdził prezydent Putin w słyn-
nym przemówieniu po zamachu w Biesłanie – i zdanie to w odniesieniu do 
polityki antyterrorystycznej jest z pewnością uzasadnione. 

Zamach w Biesłanie był jednocześnie ostatnim dużym atakiem tego 
typu. W późniejszych latach terroryści nie mieli już potencjału wystar-
czającego do podejmowania operacji na tak wysokim poziomie orga-
nizacyjnym. Zbyt duże w porównaniu do jakichkolwiek korzyści było 
też potępienie opinii światowej, jakie spadło na bojowników i  sprawę, 
o którą w swoim przekonaniu walczyli. 

4.3. Samobójcze zamachy bombowe

Jak wskazują przywołane na początku rozdziału statystyki, zamachy 
z użyciem ładunków wybuchowych stanowią ponad 50% wszystkich 
ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez zamachowców z pół-
nocnego Kaukazu na terytorium Rosji i  – podobnie zresztą jak w in-
nych rejonach świata – są najczęściej stosowaną formą walki ugrupowań 
północnokaukaskich. Szczególnie śmiercionośny i rozległy pod wzglę-
dem wywołanego efektu psychologicznego jest terroryzm samobójczy, 
czyli – jak wyjaśnia Maciej Zimny – „taka forma współczesnego terro-
ryzmu, w której powodzenie zamachu zależy od śmierci (gotowości do 
śmierci) głównego wykonawcy”672. Ugrupowania z północnego Kauka-
zu nie tylko w pełni przyswoiły tę formę działań, ale wypracowały też 
własny modus operandi oraz wytworzyły w świadomości „odbiorców” 

672 M. Zimny, Terroryzm samobójczy, op. cit., s. 15. Ekspert ten formułuje też inne war-
tościowe definicje. Terror ystyczny zamach samobójczy  – akt terrorystyczny, 
w którym eksplozja ładunku materiału wybuchowego jest pojedynczym wydarzeniem 
incydentalnym; także taka forma zamachu bez użycia materiału wybuchowego, w któ-
rej bezpośredni wykonawca musi zginąć (być gotowym do poniesienia śmierci), by 
zamach doszedł do skutku. Terror ystyczna operac ja  samobójcza   – złożony 
akt terrorystyczny, w którym eksplozja ładunku nie jest wydarzeniem incydentalnym, 
lecz jednym z elementów współdziałania, zaplanowanym w ogólnym zamiarze prze-
prowadzenia operacji, w wykonaniu co najmniej dwóch wykonawców, którzy nie giną 
razem na skutek tego samego wybuchu. Także inna forma działania bez użycia mate-
riału wybuchowego, w której wykonawcy zamachu muszą zginąć (być gotowymi do 
poniesienia śmierci), by zapewnić powodzenie całego przedsięwzięcia. Ibidem.
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osobny i rozpoznawalny obraz swych zamachów. „Czarne wdowy”, czyli 
czeczeńskie terrorystki samobójczynie, za sprawą mediów zaczęły wy-
woływać strach społeczny w Rosji i przyciągać uwagę w innych krajach. 
Stały się też przedmiotem osobnych badań naukowych. 

Pierwszego zamachu samobójczego w historii Federacji Rosyjskiej 
dokonała w 2000 roku Czeczenka Chawa Barajewa (krewna późniejsze-
go przywódcy terrorystów z Dubrowki Mowsara Barajewa). Skierowa-
ła ona wypełniony trotylem samochód ciężarowy na rosyjską komen-
danturę wojskową. Pojazd eksplodował po ostrzelaniu przez ochronę, 
a w wyniku wybuchu prócz zamachowczyni zginęło co najmniej dwóch 
funkcjonariuszy OMON-u. Atak miał miejsce w miejscowości Ałchan 
Jurt, gdzie rok wcześniej rosyjscy żołnierze dokonali głośnej masakry 
ludności cywilnej (ok. 41 zabitych)673. Wkrótce po zamachu czeczeń-
ski bard Timur Mucurajew napisał piosenkę pt. Samopożertwowanije 
(Poświęcenie), w której apologetyzował czyn Barajewej z pozycji religij-
nych i narodowych. Historia ta doskonale pokazuje genetyczny związek 
między wojną w Czeczenii a północnokaukaskim terroryzmem. Choć 
w tym pierwszym zamachu samobójczym zastosowano taktykę typowo 
terrorystyczną, to atakowany obiekt miał charakter militarny. Podobnie 
jak w przypadku brania zakładników, terroryzm samobójczy nie od razu 
wyodrębnił się z tej „wojennej” perspektywy. Pierwszym – aczkolwiek 
jeszcze niedoprowadzonym do końca  – przypadkiem zaplanowanego 
zastosowania taktyki samobójczej przeciw cywilom było wykorzystanie 
„czarnych wdów” w czasie operacji na moskiewskiej Dubrowce674. Był to 
jednocześnie pierwszy atak samobójczy dokonany poza Czeczenią. 

Według danych serwisu Kavkaz-Uzel w Rosji terroryści z północ-
nego Kaukazu w latach 2000–2014 dokonali 89 zamachów z udziałem 
wykonawców samobójców675. W natężeniu tego typu ataków wyraźnie 
dostrzegalne są dwie fale, z których pierwsza miała miejsce w  latach 
2000–2005 (szczyt w roku 2003), druga  – w latach 2007–2014 (szczyt 
w roku 2010) (por. wykres 6). 

673 P. Wood, New evidence of Chechen massacre, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/euro-
pe/575091.stm (dostęp: 1.04.2017).

674 Por. Террористические акты, совершенные террористами-смертниками…, op. cit.
675 Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на террито-

рии РФ, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/224438/ (dostęp: 1.04.2017).
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Wykres 6. Zamachy samobójcze dokonane przez terrorystów z Kaukazu Płn. 
w Rosji w latach 2000–2014 (dane przybliżone)

Źródło: opracowanie własne na podst.: Террористические акты, совершенные терро-
ристами-смертниками на территории РФ, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/224438/ (dostęp: 1.04.2017).

Pojawienie się tak radykalnej metody walki (w tym szczególnie szo-
kującej jej formy – terroryzmu samobójczego kobiet) nie byłoby możliwe 
bez głębokich zmian społecznych wśród Czeczenów i innych narodów 
północnokaukaskich, których tradycyjna kultura i religia stały w stanow-
czej sprzeczności z praktyką samobójstw i posyłaniem kobiet do walki. 
Co warte podkreślenia, ta forma terroryzmu została przyswojona dopiero 
w okresie drugiej wojny czeczeńskiej, mimo iż już w trakcie pierwszej 
wojny (1994–1996) stosowano najbardziej brutalne metody. W ciągu tych 
kilku lat zaistniały co najmniej trzy systemowe zmiany. Po pierwsze, na 
Kaukazie ekspansję rozwinęły radykalne ugrupowania islamskie wpro-
wadzające czynnik fanatyzmu religijnego. Po drugie, na scenie społecznej 
wiodącą rolę odgrywać zaczęło „pokolenie wojny”, czyli ta grupa ludności, 
która proces socjalizacji odbywała niemal wyłącznie w warunkach wojny 
i stała się przez to zdolna do podniesienia skali przemocy na kolejny po-
ziom. Po trzecie wreszcie, wojna z Rosją zmieniła tradycyjną czeczeńską 
kulturę, jej wartości i mechanizm kreowania autorytetów. Odbiło się to 
m.in. na społecznej roli kobiet, dla których bezpośrednia walka przestała 
być czymś zakazanym, a stała się życiową koniecznością676. 

Z punktu widzenia ugrupowań terrorystycznych ataki samobójcze 
są bardzo skuteczną formą prowadzenia walki. Ich podstawowe „zalety”, 

676 Т. Дронзина, Терроризма женский лик. Результаты международного исследова-
ния, Астана 2011, s. 181–186.
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Samobójcze zamachy bombowe 315

to wysoka „dostępność” urządzenia wybuchowego w stosunku do ata-
kowanego obiektu oraz relatywnie niskie koszty przygotowania i prze-
prowadzenia ataku. Samobójca jest „inteligentną bombą”. Zastosowanie 
taktyki samobójczej gwarantuje, że atak nastąpi w najbardziej sprzyjają-
cym momencie i możliwie najbliżej obranego celu. Przy przeprowadza-
niu tego typu akcji nie ma konieczności planowania i przygotowywania 
dróg odwrotu dla wykonawcy. Do zera minimalizowane jest zagrożenie 
jego zatrzymania, przesłuchania, wydania innych członków organizacji. 
Równie istotny jest efekt psychologiczny i szok społeczny wywołany ata-
kiem samobójcy. Akcje, w których terroryści gotowi są do najwyższego 
poświęcenia, wywołują zwykle największy rezonans, mogą zmieniać na-
stroje społeczne i wpływać na decydentów politycznych. Zamachy samo-
bójcze mają również duże znaczenie dla samej organizacji terrorystycz-
nej. Świadczą o jej skuteczności, wzmacniają swego rodzaju autorytet 
przywódców, są też wykorzystywane w kontaktach z międzynarodowymi 
sieciami terroryzmu dla pozyskiwania nowych środków finansowych677.

Pod względem kosztów materialnych terroryzm bombowy, w tym 
także oczywiście zamachy samobójcze, należy do najtańszych w przy-
gotowaniu. Cytowany już Maciej Zimny przywołuje dane palestyńskich 
służb bezpieczeństwa, które przyznały, że przeciętny koszt takiego ataku 
nie przekracza 150 dolarów. „Do przeprowadzenia zamachu, oczywiście 
oprócz wykonawcy gotowego do poświęcenia życia, potrzeba między in-
nymi trochę metalowych ostrych przedmiotów (na przykład gwoździe), 
[ponadto konieczne są: – uzup. T.G.] proch strzelniczy, źródło napięcia 
(bateria), wyłącznik elektryczny, krótki przewód elektryczny, rtęć (moż-
na ją zdobyć, rozbijając kilka termometrów lekarskich, oraz uszyty przez 
krawca pas z kilkoma kieszeniami na materiał wybuchowy. Najdroższą 
pozycją jest transport zamachowca na miejsce ataku”678.

Mimo iż samo uderzenie wymaga stosunkowo niskich nakładów, 
zamach samobójczy niemal zawsze jest poprzedzony skomplikowanym 
procesem przygotowawczym, w którym centralne miejsce zajmuje po-
tencjalny wykonawca. Obejmuje on kolejno: wstępne planowanie, nabór 
kandydatów, weryfikację kandydatów pod kątem przydatności do ataku 

677 В. Журавель, Террористы-смертники в России, „Обозреватель-Observer”, 8/2010, 
s. 33.

678 M. Zimny, Terroryzm samobójczy, op. cit., s. 90.
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samobójczego, wprowadzenie do organizacji, motywowanie i szkolenie, 
ocenę stopnia gotowości i wreszcie wyznaczenie do zamachu679. 

Dobór potencjalnych kandydatów do przeprowadzenia zamachu sa-
mobójczego jest wstępnym działaniem polegającym na przyciągnięciu 
tych jednostek, które w wyniku różnych osobistych uwarunkowań mogą 
być zdolne do poświęcenia własnego życia. W  przypadku terroryzmu 
czeczeńskiego (a następnie północnokaukaskiego) działania na tym eta-
pie dowodzą, iż ataki samobójcze miały charakter zorganizowanej stra-
tegii. Badania wskazują bowiem, iż zdecydowana większość samobójców 
została zwerbowana przez ugrupowania terrorystyczne. Badaczka, któ-
ra prześledziła życiorysy 36 terrorystek samobójczyń biorących udział 
w atakach w latach 2000–2004, stwierdziła, że 21 z nich zostało zwerbo-
wanych, co do 13 nie ma wiarygodnych informacji, a tylko 2 zgłosiły się 
do akcji terrorystycznych z własnej woli680. Dowodzi to, iż w zdecydowa-
nej większości wypadków inicjatywa leży po stronie radykalnych orga-
nizacji, które potrzebują ludzi, a nie po stronie konkretnych osób z prob-
lemami psychicznymi czy trudną drogą życiową, którym zależałoby na 
dokonaniu zamachu. Badania te wykazały równocześnie, iż proces wer-
bunku kobiet w większości przypadków był realizowany bądź ułatwiany 
przez męskich członków ich rodzin. Wpływ mężczyzn ma ogromne zna-
czenie, gdyż w tradycyjnych społecznościach północnokaukaskich ko-
bietom bardzo trudno się przeciwstawić ich decyzji. Poza tym wprowa-
dzenie do organizacji przez męskich krewnych, męża czy narzeczonego 
działa na młode kobiety wręcz motywująco681. 

Kobiety są aktywnie werbowane z wielu względów. Panuje przeko-
nanie, iż łatwiej nimi manipulować i nakłonić do poświęcenia własnego 
życia. Wzbudzają mniej podejrzeń wśród sił bezpieczeństwa i łatwiej im 
przeniknąć w wyznaczone miejsce682. Choć proporcjonalnie zamachy 
z udziałem kobiet stanowią tylko około 1/3 wszystkich ataków samo-
bójczych dokonanych przez ugrupowania północnokaukaskie, to jak 
wskazuje doświadczenie, wywołują one największy rezonans i z tego 

679 Ibidem, s. 48–50.
680 Т. Дронзина, Терроризма женский лик…, op. cit., s. 187–189.
681 Ibidem, s. 190.
682 М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович, Психология Террористов-Смертниц, „Психопе-

дагогика в правоохранительных органах”, 1(48)/2012, s. 7–8.
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Samobójcze zamachy bombowe 317

właśnie powodu terroryzm samobójczy w Rosji kojarzony jest głównie 
z kobietami. 

Wśród mechanizmów pozyskiwania kaukaskich kobiet szczególnie 
częste są dwa scenariusze, które znalazły odzwierciedlenie w  popular-
nych nazwach przydanych zamachowczyniom. Po pierwsze mówi się 
o „czarnych wdowach”, czyli kobietach (w wieku 25–40 lat), które stra-
ciły mężów albo bliskich krewnych w walkach z siłami rosyjskimi, a po 
ich śmierci pozostały przywiązane do organizacji terrorystycznych, bez-
względnie wykorzystujących ich sytuację życiową. Druga grupa to „na-
rzeczone Allaha” – dziewczyny (do ok. 25. roku życia) z  rodzin salafi-
ckich, gotowe do poświęcenia życia w imię religii. Równie często są to 
młode osoby pozbawione męskiego opiekuna, porywane, indoktryno-
wane religijnie i zmuszane przez terrorystów do uległości683. 

W procesie werbunku i przygotowania do ataku samobójczego 
szczególnie istotne jest wykorzystanie czynników psychologicznych 
występujących na indywidualnym poziomie potencjalnego zamachow-
ca. Badania potwierdzają, że w przypadku kaukaskich kobiet najczęś-
ciej spotykana jest trauma po stracie w wyniku wojny bliskiej osoby. Jest 
to jednak daleko nie jedyny rodzaj urazu. Część zamachowczyń traciła 
krewnych w okolicznościach gwałtownych, ale nie związanych z wojną 
(np. porachunki klanowe, działania pod wpływem alkoholu). Niektóre 
miały problemy z rodzicami, były w dzieciństwie porzucane albo pory-
wane przez jednego z rodziców. Dość często osobista trauma wynikała ze 
społecznej stygmatyzacji po popełnieniu jakiegoś „grzechu” czy występ-
ku. Dostępne informacje potwierdzają, że niektóre z przyszłych samo-
bójczyń miały nieakceptowalne społecznie kontakty seksualne (w zbyt 
młodym wieku, pozamałżeńskie lub z członkami rodziny), były pod-
dawane seksualnej przemocy, dopuszczały się kradzieży, rozwodziły się 
lub też dokonywały aborcji684. Kobiety po tego rodzaju przejściach stają 
się łatwiejszym celem islamskich ugrupowań czy radykalnych grup. Po 
zwerbowaniu łatwiej się nimi manipuluje, poddaje indoktrynacji oraz 
przygotowuje do samobójczej misji.

683 В.П. Журавель, Террористы-смертники: проблемы противодействия, „Право 
и безопасность”, 3(36)/Октябрь 2010, http://dpr.ru/pravo/pravo_32_15.htm (dostęp: 
1.04.2017).

684 Т. Дронзина, Терроризма женский лик…, op. cit., s. 197–199.
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Motywy wiodące do zamachu samobójczego mają też często mate-
rialny charakter. Pod wpływ grup terrorystycznych dostają się często 
osoby z długami, dla których oddanie życia za pieniądze jest sposobem 
na zabezpieczenie bytu i bezpieczeństwa rodzinie. 

Wprowadzenie do organizacji terrorystycznej osoby wytypowanej na 
zamachowca samobójcę odbywa się zazwyczaj przy użyciu najbardziej 
brutalnych metod. Wspomniane „narzeczone Allacha” bardzo często są 
porywane jakoby w celu wzięcia ślubu. W rzeczywistości są wykorzysty-
wane (w tym seksualnie, wraz z nagrywaniem kompromitujących scen) 
i zmuszane do bezwzględnego posłuszeństwa. Zhańbione w oczach 
swojej społeczności nie mają żadnych szans na powrót do normalnego 
życia685. Znanym sposobem wymuszenia zaangażowania w działania or-
ganizacji terrorystycznej jest szantaż. Kobiety, które straciły swoich mę-
żów zaangażowanych w podziemie terrorystyczne, są zastraszane przez 
innych bojowników. Wmawia im się, że nie mają przyszłości w „normal-
nym” życiu. Jak dowodzą różne relacje, dochodzi również do porwań 
dzieci i grożenia ich śmiercią w razie niewykonania przez matkę samo-
bójczego zadania686. 

Inaczej angażowane są osoby z rodzin salafickich. W tym przypad-
ku stosuje się metody typowe dla sekt religijnych. Ofiara jest stopniowo 
odciągana od rodziny i integrowana z dżamaatem. Przechodzi pod kon-
trolę opiekuna i instruktora i jest intensywnie indoktrynowana islami-
stycznymi treściami. 

Przygotowanie psychologiczne zamachowca to prawdopodobnie 
najważniejszy etap w procesie poprzedzającym atak samobójczy. Naj-
bardziej korzystna dla instruktorów jest izolacja potencjalnego sprawcy 
i  przetrzymywanie go w zamkniętym miejscu. W warunkach północ-
nokaukaskich jest to zwykły dom lub mieszkanie. Przyszły samobójca 
jest całkowicie odseparowany od swojej rodziny, przyjaciół. Zupełnej 
zmianie ulegają zasady jego życia i porządek dnia. Towarzyszą mu ciągle 
ci sami ludzie, którzy nie wychodzą z pomieszczenia i  nie kontaktują 
się z sąsiadami. Dla sąsiadów są także niezauważalni, gdyż tłumione są 

685 М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович, Психология Террористов-Смертниц…, op. cit., s. 8.
686 Zob. А. Алиев, Институт „благородных” смертниц, Информационное Агент-

ство Росбалт, http://www.rosbalt.ru/federal/2013/06/14/1140936.html (dostęp: 
1.04.2017).
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wszelkie hałasy i dźwięki, a dostarczaniem pożywienia i wynoszeniem 
śmieci zajmują się osoby z zewnątrz687.

W przypadku kobiet pierwszymi instruktorami są również kobiety, czę-
sto w średnim lub starszym wieku. Pomaga to wzbudzić u ofiary zaufanie, 
a nawet sympatię. Manipulacja rozpoczyna się od bodźców pozytywnych, 
podkreślenia szczególnego statusu zwerbowanej osoby, tego, że już nie jest 
np. zwykłą wiejską dziewczyną, ale bojowniczką i przyszłą bohaterką cie-
szącą się szacunkiem towarzyszy. Realny obraz siebie ustępuje wówczas 
miejsca pożądanemu. Aktywnie manipuluje się także postrzeganiem kon-
teksu społecznego. Jeśli samobójca pozostawia liczną bądź biedną rodzinę, 
narzucane są zapewnienia, że towarzysze broni zadbają o jej byt, a przyszła 
zamachowczyni jest wręcz jedyną nadzieją swojego klanu czy tejpu. Za po-
mocą argumentów religijnych, społecznych i narodowych wzmacniane są 
rzekome oczekiwania własnej grupy mikrospołecznej wobec osoby wyty-
powanej na terrorystkę. Podkreślane są unikalne wartości tej grupy i po-
trzeba ich obrony. Świat zewnętrzny natomiast przedstawiany jest jako coś 
wrogiego, obcego, zasługującego tylko na pogardę688. 

Arsenał szczegółowych „argumentów” psychomanipulacyjnych 
może być bardzo zróżnicowany. W przypadku wdów wywoływane jest 
przekonanie, że stały się ciężarem dla krewnych, że były grzeszne i zo-
stały ukarane przez Allaha, który zabrał im męża, wobec czego trzeba 
odkupić grzechy i wyrównać „dług” wobec narodu. W niektórych przy-
padkach dochodzi do przymusowej narkotyzacji. Po podaniu środków 
odurzających kobietom bez przerwy powtarzane są religijne sentencje 
w języku arabskim. Zmuszane są też do wykonywania rytmicznych ru-
chów. W rezultacie zostają wprowadzone w trans, w którym następuje 
konsekwentne nakłanianie do dokonania zamachu samobójczego689. 

Jeszcze bardziej bezwzględnym sposobem wymuszenia posłuszeństwa 
jest brutalne obniżenie poczucia wartości swojej ofiary. Kobiety najpierw są 
ostro oskarżane o to, że pozostały przy życiu, podczas gdy ich krewni i towa-
rzysze zginęli w walce. Wywoływane jest w ten sposób poczucie winy wo-
bec własnej grupy religijnej i narodowej. Dalej dochodzi do znęcania się fi-
zycznego, pobić i gwałtów, które mają ostatecznie złamać psychikę przyszłej 

687 В.П. Журавель, Террористы-смертники: проблемы…, op. cit.
688 М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович, Психология Террористов-Смертниц…, op. cit., s. 9.
689 Ibidem, s. 8.
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terrorystki samobójczyni. W przypadku kaukaskich kobiet pozbawienie 
czci poprzez seksualną przemoc jest najbardziej skuteczną metodą obni-
żenia poczucia własnej wartości, kruszenia woli sprzeciwu i wymuszenia 
posłuszeństwa. Kobieta staje się wówczas we własnych oczach „nieczystą”. 
Nie ma też męża, który mógłby się za nią wstawić. Zostaje „przekonana”, że 
jedyną szansą na „odkupienie grzechów” jest zabicie jak największej liczby 
niewiernych. Po tego rodzaju długotrwałych torturach kobiety są zwykle 
gotowe zrobić wszystko, aby tylko skończyła się ich gehenna. 

Przy wszystkich poniżeniach i kłamstwach ostatecznym celem przy-
gotowania terrorystki jest wywołanie u niej poczucia zupełnie dobro-
wolnej decyzji o dokonaniu samobójczego ataku. Bezwarunkowa go-
towość do poświęcenia własnego życia jest niezbędnym warunkiem do 
podjęcia dalszych, praktycznych przygotowań. W przeciwnym wypadku 
w każdym momencie możliwe jest fiasko operacji, a jej organizatorzy 
mogą zostać schwytani lub stracić życie690. 

Przygotowanie techniczne i organizacja jest ostatnim etapem po-
przedzającym sam zamach. Trwa kilka miesięcy i obejmuje przede 
wszystkim szkolenie w posługiwaniu się materiałami wybuchowymi, 
wyjaśnianie zasad konstrukcji i detonacji improwizowanych ładunków. 
Ponadto zamachowiec poznaje zasady działania w konspiracji i kanały 
łączności w różnych sytuacjach. W niektórych przypadkach potrzebne 
są bardziej szczególne umiejętności (np. kierowania samochodem cię-
żarowym, zakładania ładunków) czy wyznaczenie konkretnych zadań 
w operacjach z zaangażowaniem większej liczby terrorystów. Trenowa-
ne są też zdolności psychofizyczne, takie jak opanowanie, koncentracja, 
umiejętność zachowania się we wrogim otoczeniu. Analizie poddawane 
są zasady działania sił bezpieczeństwa, omawiane są błędy popełnione 
przy wcześniejszych operacjach tego typu 691. 

W ostatnim stadium odbywa się tzw. legalizacja, czyli przygotowa-
nie i wręczenie fałszywych dokumentów, legendowanie biografii, celów 
i dróg podróży oraz zapewnienie transportu do obiektu, w którym ma 
mieć miejsce atak. Tak przygotowany i przybyły na miejsce samobójca 
czeka na sygnał, albo – zdecydowanie częściej – sam decyduje o momen-
cie, w którym wywoła wybuch.

690 Ibidem, s. 9.
691 В.П. Журавель, Террористы-смертники: проблемы…, op. cit.
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Taktyka samobójcza jest także stosowana w połączeniu z innymi formami 
terroryzmu. Głośne przykłady to operacje wzięcia zakładników w moskiew-
skim teatrze na Dubrowce i atak na szkołę w Biesłanie. Oprócz uzbrojonych 
terrorystów brały w nich udział kobiety z pasami szahida. Przydzielono im 
zadania związane z minowaniem budynku i wymuszaniem posłuszeństwa 
zakładników. Jednocześnie obecność szahidek budowała bardziej szokują-
cy obraz medialny tych zamachów. Szczególne wydarzenia miały miejsce 
29 sierpnia 2010 roku, kiedy w trakcie rajdu na miejscowość Centroj (ro-
dzinna wieś prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa) aż siedmiu bo-
jowników detonowało zamocowane na swoich ciałach ładunki wybucho-
we. W wyniku ataku życie straciło – według oficjalnych danych – sześciu 
funkcjonariuszy milicji (18 milicjantów i 7 cywilów zostało rannych)692.

Ataki  sekwenc yjne  z udziałem zamachowców samobójców to ko-
lejna metoda walki szybko przyswojona przez terrorystów północnokau-
kaskich. Atak sekwencyjny wykonywany jest z reguły w miastach i polega 
na skoordynowanym działaniu kilku grup bojowych w  różnych miej-
scach atakowanej aglomeracji. Grupy działają jednocześnie lub z pew-
nym przesunięciem w czasie. Celem takiego działania jest wprowadzenie 
chaosu do działania służb i sił neutralizujących powstałe zagrożenie lub 
jego skutki, a także rozproszenie wysiłku tych sił693. Przykładem takiego 
działania mogą być zamachy z grudnia 2013 roku w Wołgogradzie (por. 
niżej), choć przesunięcie czasowe w ich przypadku wynosiło aż jeden 
dzień (dokładnie 19,5 godziny). 14 lutego 2011 roku podwójny zamach 
pary (męża i żony) samobójców miał miejsce w dwóch obiektach (poste-
runek i punkt kontrolny milicji) w miejscowości Gubden (Dagestan)694. 
Z kolei do potrójnego zamachu samobójczego doszło 30 sierpnia 2011 
roku w Groznym, gdzie po pierwszym wybuchu, gdy na miejsce dotarła 
już milicja i zebrali się gapie, ładunki wybuchowe uruchomiło dwóch 
kolejnych terrorystów samobójców695. 

692 Zob. В Следственном комитете заявили, что Центорой атаковали смертники, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/173556/ (dostęp: 1.04.2017).

693 J. Cymerski, Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 118.
694 В Губдене произошел второй за день взрыв, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.

ru/articles/181048/ (dostęp: 1.04.2017).
695 МВД: самоподрыв в столице Чечни совершили три смертника, Kavkaz-Uzel, 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/191716/ (dostęp: 1.04.2017).
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Inny rodzaj terroryzmu samobójczego obejmuje te przypadki, w któ-
rych zamachy nie są tak starannie planowane, ale wynikają z uwarunko-
wań sytuacyjnych. Północnokaukascy bojownicy często mają przy sobie 
materiały wybuchowe, które detonują w sytuacji zagrożenia. Znane są 
przypadki detonacji przy zatrzymaniu pojazdu do kontroli lub przeszu-
kaniu budynku zajmowanego przez terrorystów. Celem jest uniknięcie 
za wszelką cenę aresztowania i zadanie jak największych strat siłom 
bezpieczeństwa. 

Wykres 7. Metody przeprowadzania zamachów samobójczych w Rosji w latach 
2000–2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Террористические акты, совершенные тер-
рористами-смертниками на территории РФ, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.
ru/articles/224438/ (dostęp: 1.04.2017).

Środki techniczne wykorzystywane w zamachach samobójczych przez 
terrorystów północnokaukaskich są raczej mało zróżnicowane. Stosun-
kowo często spotykane jest wykorzystywanie samochodów (ciężarowych 
lub osobowych) wypełnionych materiałami wybuchowymi. W tym przy-
padku pojazd zbliża się do atakowanego obiektu, po czym zamachowiec 
dokonuje detonacji. Zdarza się, że ładunek eksploduje wcześniej w wy-
niku ostrzału ochrony. Druga najczęściej spotykana metoda to oczywi-
ście wykorzystanie tzw. pasa szahida, czyli specjalnego pasa, kamizelki 
lub innej części ubrania przystosowanego do przenoszenia materiałów 
wybuchowych. Tego rodzaju improwizowane urządzenia najczęściej 
skonstruowane są z plastiku, trotylu, a także fabrycznych sztuk broni (np. 
granatów ręcznych). Oprócz materiału wybuchowego i oczywiście me-
chanizmu detonacyjnego, zawierają także przedmioty zwiększające siłę 
rażenia (gwoździe, metalowe kulki, kawałki pociętego drutu, opiłki żelaza 
itp.). Stosunkowo często spotyka się także urządzenia wybuchowe prze-
noszone w podręcznych torbach lub damskich torebkach696. 

696 R.W. Kurz, C.K. Bartles, Chechen Suicide Bombers…, op. cit., s. 532.
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Cele ataków samobójczych w przypadku terroryzmu północnokauka-
skiego można podzielić na trzy zasadnicze typy: 1) wojskowe i milicyjne, 
2) rządowe, 3) cywilne. Pierwsze chronologicznie cele zamachowców mia-
ły charakter wojskowy, jednak już w 2002 roku zaczęto atakować cywilów. 
Anne Speckhard i Khapta Akhmedova, które dokładnie przebadały wszyst-
kie (wg ich wyliczeń – 28) zamachy samobójcze od 2000 do 2005 roku, wy-
liczyły, że 46% z nich było wymierzonych stricte w cywilów, 39% w wojsko/
milicję, a 15% w cele rządowe697. Jeśli zsumować ataki na cele stricte cywilne 
z atakami na cele rządowe, to okazuje się, że 61% samobójczych zamachów 
terrorystycznych było w tym okresie wymierzonych w cele niemilitarne. Je-
śli z kolei wziąć pod uwagę tylko ataki w granicach Czeczenii, to okazuje się 
że 57% z nich w latach 2000–2005 było wymierzonych w cele wojskowe698. 

Wykres 8. Cele ataków samobójczych w Rosji w latach 2006–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu Kavkaz-Uzel.ru.

Być może nieco paradoksalnie (bo po zakończeniu wojny w Czecze-
nii) odsetek ataków samobójczych na cele „twarde” wzrósł po roku 2006. 
W latach 2006–2014 mamy bowiem do czynienia z całą serią zamachów 
samobójczych wymierzonych przeciw milicji (posterunki, punkty kon-
trolne, patrole, konkretni funkcjonariusze) i innym strukturom siłowym. 

697 A. Speckhard, K. Ahkmedova, Tha Making of Martyr: Chechen Suicide Terrorism, 
“Studies in Conflict & Terrorism”, 29/2006, s. 431. Nieco inne proporcje wśród celów 
zamachów samobójczych wynikają z danych publikowanych przez portal Kavkaz-
-Uzel, wg których w latach 2000–2005 doszło do 22 zamachów samobójczych. 9 z nich 
(41%) skierowanych było przeciw celom wojskowym, 9 (41%) przeciwko celom stricte 
cywilnym i 4 (18%) przeciwko celom rządowym.

698 Ibidem.
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Około jedną czwartą stanowią w tym okresie ataki na cele stricte cywilne, 
a zdecydowanie mniej liczne przypadki to ataki samobójcze na cele rzą-
dowe (w tym zamachy na polityków). 

Całościowa statystyka ataków samobójczych z lat 2000–2015 wska-
zuje, że ta forma zamachów najczęściej wymierzona była w cele wojsko-
we/milicyjne (54 przypadków), dalej w  cele cywilne (25 przypadków) 
i rządowe (8 przypadków). Zestawienie procentowe dla lat 2000–2014 
ujęto w wykresie 9.

Wykres 9. Cele ataków samobójczych w Rosji w latach 2000–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu Kavkaz-Uzel.ru. 

Wyraźnie najczęściej samobójcy atakowali w Czeczenii. Na drugim 
miejscu znajduje się Dagestan. Centralne rejony Rosji dotknięte zostały 
tego typu atakami 13 razy (por. wykres 10).

Wykres 10. Zamachy samobójcze w regionach Rosji w latach 2000–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu Kavkaz-Uzel.ru.
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W dalszej części działu omówiono najbardziej spektakularne samo-
bójcze zamachy terrorystyczne dokonane przez terrorystów z północne-
go Kaukazu. 

4.3.1. Zamach na siedzibę rządu Czeczenii (2002)

Do zamachu doszło 27 grudnia 2002 roku w Groznym. Około godziny 
14:20 dwa samochody ciężarowe (Kamaz i UAZ – jadące w tej kolejności) 
staranowały wewnętrzną bramę prowadzącą do gmachu prorosyjskiego 
rządu Czeczenii, po czym się rozdzieliły, kierując się w różne miejsca 
w otoczeniu budynku (kamaz przed główną fasadę, UAZ – w kierunku 
centrum łączności satelitarnej z Moskwą i innymi regionami). Ochrona 
budynku otworzyła ogień w kierunku ciężarówek, zmuszając je do za-
trzymania. Udaremniło to zamierzenia terrorystów, którzy najprawdo-
podobniej chcieli uderzyć samochodami w ściany gmachu, powodując 
tym samym maksymalne szkody. O godz. 14:28 w odstępie 5 sekund do-
szło do dwóch eksplozji. W ich wyniku zginęły 72 osoby (48 bezpośred-
nio wskutek wybuchu). 23 spośród ofiar śmiertelnych stanowili funk-
cjonariusze rosyjskich struktur siłowych i żołnierze. Rannych zostało aż 
640 osób699. 

Eksplozje spowodowały ogromne uszkodzenia. Jak donosiły media, 
„z górnych pięter budynku rządu Czeczenii praktycznie nic nie zostało. 
Wygląda on jak po silnym bombardowaniu – wybite zostały wszystkie 
szyby i drzwi, ale budynek się nie zawalił”700.

Przygotowanie zamachu rozpoczęto jesienią 2002 roku na rozkaz 
Szamila Basajewa, który zlecił to zadanie dowódcy jednej z grup – Ju-
supowi Sadujewowi. Jeden z bojowników z  jego oddziału za pieniądze 
otrzymane od Basajewa w sąsiedniej Inguszetii zakupił od tamtejszej 
organizacji proobronnej (a bezpośrednio od czynnego żołnierza) cięża-
rówkę Kamaz, którą zamierzano wykorzystać w ataku. Kolejni trzej ter-
roryści zajęli się zbieraniem informacji o atakowanym obiekcie, przygo-
towywaniem materiałów wybuchowych oraz szkoleniem bezpośrednich 

699 Террористический акт у Дома Правительства в Грозном 27 декабря 2002 года, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/217876/ (dostęp: 1.04.2017).

700 Здание Правительства Чечни взорвано шахидами на машинах КамАЗ и УАЗ, 
NEWSru, http://newsru.com/russia/27dec2002/exo.html (dostęp: 1.04.2017).
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wykonawców zamachu. Kamaz, wraz z drugim samochodem dostaw-
czym marki UAZ, został załadowany materiałami wybuchowymi jeszcze 
w Inguszetii. W oficjalnych przekazach nie wspomina się o tym, jak ter-
roryści zdobyli taką ilość środków wybuchowych na terytorium sąsied-
niej republiki. 

Po zdobyciu środków technicznych bojownicy opracowali i z powo-
dzeniem przebyli bezpieczną trasę do Groznego, gdzie samochody wraz 
z niebezpiecznym ładunkiem zostały umieszczone na terenie specjalnie 
wynajętych domów z podwórzami. Tam, jak ustalili śledczy, dosłownie 
„grzano silniki” (panowała zima), utrzymując pojazdy w stałej gotowo-
ści do wyjazdu. W trakcie przygotowań szczególnie przydatne informa-
cje zdobył jeden z późniejszych bezpośrednich wykonawców zamachu – 
42-letni Girani Timrijew, który osobiście dokonał rekonesansu w terenie 
i odkrył, że w pewnych sytuacjach i przy wykorzystaniu samochodów 
z wojskowymi tablicami rejestracyjnymi można bez przeszkód przeje-
chać przez pierwszy blokpost i dostać się do rządowej dzielnicy Grozne-
go. W obrębie dzielnicy znajdowały się także budynki FSB, Ministerstwa 
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i in. – przejazdy wojskowych ciężarówek 
były więc tam codziennością. 27 grudnia terroryści przebrani w wojsko-
we mundury najpierw minęli co najmniej trzy posterunki ustawione na 
ulicy wiodącej do dzielnicy rządowej, a następnie – korzystając z woj-
skowego oznakowania samochodu i prawdopodobnie fałszywych doku-
mentów – minęli bez przeszkód posterunek na pierwszej linii ogrodzeń 
dzielnicy rządowej. Dopiero kolejną bramę, przed samym gmachem rzą-
du, kamaz musiał staranować701. 

Bezpośredni sprawcy zamachu, którzy ponieśli samobójczą śmierć 
w wyniku eksplozji, to: 42-letni Girani Timrijew, jego 17-letnia córka 
Alina oraz 18-letni Czeczen Nur-Ali Machauri. Timirijew był Czecze-
nem z narodowości, ale od czasu zakończenia szkoły średniej mieszkał 
w centralnej Rosji, gdzie ożenił się z Rosjanką, z którą miał dwoje dzie-
ci (syna i córkę). Na Kaukaz powrócił, aby walczyć w pierwszej wojnie 
czeczeńskiej po stronie swoich rodaków. Po zawieszeniu broni porwał na 
Kaukaz również swoje dzieci. Jego syn (ur. 1982 r.) zginął w walce z Rosja-
nami. Jak stwierdziły po zamachu rosyjskie służby, Girani Timirajew był 

701 Взорвано правительство Чечни, „Извиеsстия”, 27.12.2002, http://izvestia.ru/news/271267 
(dostęp: 1.04.2017).
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ideowym salafitą, działał jednak bardzo racjonalnie i odegrał kluczową 
rolę w  przeprowadzeniu zamachu. Córka prawdopodobnie znajdowa-
ła się pod jego silnym wpływem. Straumatyzowana rozpadem rodziny, 
porwaniem i śmiercią brata mogła być podatna na manipulacje z wyko-
rzystaniem treści religijnych. Brak bardziej szczegółowych informacji na 
temat trzeciego zamachowcy, który kierował samochodem UAZ. Kolejne 
trzy osoby, które były zaangażowane w zamach na etapie organizacyjnym, 
to terroryści z grupy Sadujewa, z przeszłością bojową i kryminalną. Cała 
grupa była doskonale zgrana, jej członkowie doskonale się znali (dwóch 
było ze sobą spowinowaconych), a zaangażowanie niewielkiej liczby osób 
w przygotowania pozwoliło uniknąć wycieku informacji702.

Narzędzia zamachu były dość typowe dla terroryzmu czeczeńskie-
go w ówczesnym okresie. Już w pierwszym ataku samobójczym na bazę 
wojskową z 2000 roku wykorzystano samochód ciężarowy wypełniony 
ładunkiem wybuchowym. Tym razem terrorystom udało się dosięgnąć 
znacznie bardziej wymagającego celu i to dwoma pojazdami. W źródłach 
otwartych nie pojawia się informacja, jaki dokładnie rodzaj materiału wy-
buchowego został umieszczony na ciężarówkach. Pierwsze doniesienia 
mówiły o wybuchu o mocy równej detonacji co najmniej jednej tony tro-
tylu. Na miejscu, gdzie eksplodował ładunek z kamaza, powstał lej o śred-
nicy 10 m i głębokości 4 m. Najprawdopodobniej użyto przede wszystkim 
mieszaniny złożonej z saletry, pyłu aluminiowego i cementu703. 

Ocena zdarzenia musi być bardzo krytyczna wobec sił bezpieczeń-
stwa, którym nie udało się zapobiec zamachowi. Oprócz zaniedbania704 
rutynowych obowiązków związanych z  ochroną perymetryczną dziel-
nicy rządowej, zlekceważone zostały co najmniej dwie przesłanki, które 
mogły pomóc w udaremnieniu tego konkretnego zamachu. Po pierwsze, 
miesiąc przed atakiem na siedzibę rządu Czeczenii rosyjski wywiad uzy-
skał informację, że planowany jest atak z użyciem samochodu ciężaro-
wego Kamaz. Po drugie, ten sam budynek był już wcześniej dwukrotnie 

702 Дом правительства Чечни взорвала 17-летняя девочка из российской провинции, „Из-
виеsстия”, 09.02.2004, http://izvestia.ru/news/286793#ixzz3icpdXm6H (dostęp: 1.04.2017).

703 М. Варывдин, М. Мурадов, Машина смерти, „Коммерсантъ”, 19.05.2003, http://
www.kommersant.ru/doc/382364 (dostęp: 1.04.2017).

704 Trzem funkcjonariuszom OMONu postawiono zarzut zaniedbania obowiązków: 
ОМОН ответит за все, „Извиеsстия”, 8.01.2003, http://izvestia.ru/news/271447 
(dostęp: 1.04.2017).
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obierany za cel przez terrorystów. W kwietniu 2001 w rejonie gmachu 
odkryto samochód osobowy Zaporożec ze 120 kilogramami materiału 
wybuchowego. We wrześniu tego samego roku bomba eksplodowała 
w toalecie budynku, wprost pod gabinetem, w którym naradę z urzęd-
nikami odbywał prorosyjski lider Ahmad Kadyrow705. Ataki samobójcze 
z użyciem samochodów były już wcześniej kilkakrotnie przeprowadzane 
właściwie według tego samego scenariusza, co również powinno wzmóc 
czujność sił bezpieczeństwa. Ze strony terrorystów był to prawdopodob-
nie najbardziej spektakularny zamach z użyciem „samochodu pułapki”. 
Działali bezbłędnie i skutecznie zarówno na etapie przygotowania ata-
ku, jak i jego realizacji, kiedy przy wykorzystaniu posiadanych środków 
i umiejętności udało im się uderzyć w jeden z najbardziej wrażliwych 
i symbolicznych celów w Czeczenii. Zamach z oddalonych punktów na-
grywało kamerą dwóch bojowników, a film z ataku został opublikowany 
wkrótce potem na jednej z czeczeńskich stron internetowych. 

4.3.2. Wybuchy w samolotach pasażerskich (2004) 

24 sierpnia 2004 roku, z powodu detonacji ładunków wybuchowych na 
pokładach, rozbiły się dwa samoloty pasażerskie: Tu-154 kompanii „Si-
bir” (zginęło 46 osób) i Tu-134 kompanii „Wołga-Awiaekspress” (zginęły 
44 osoby). Obie maszyny wyleciały z lotniska Domodiedowo w Mos-
kwie: Tu-154 miał wykonać rejsowy lot do Soczi; Tu-134 – kierował się 
do Wołgogradu. Eksplozje nastąpiły praktycznie równocześnie, w odstę-
pie 9 sekund, dokładnie o godz. 22:53 czasu moskiewskiego706. 

Jak się później okazało, zamachy te stanowiły część całej serii ataków 
północnokauskaskiego podziemia terrorystycznego, których kulminacją 
było wzięcie zakładników w szkole w Biesłanie. Tego samego dnia, 24 sierp-
nia 2004 roku, terroryści zaatakowali także w Moskwie – niedługo przed 
startem samolotów, które miały ulec katastrofie, bomba wybuchła na przy-
stanku autobusowym przy wiodącej na lotnisko Domodiedowo Trasie Ka-
szyrskiej (siedem osób zostało rannych). Terroryści chcieli najprawdopo-
dobniej odciągnąć uwagę sił bezpieczeństwa od portu lotniczego i wywołać 

705 Взорвано правительство Чечни…, op. cit.
706 Теракты 24 августа 2004 года в самолетах Ту-154 и Ту-134. Справка, RIA Novo-

sti, http://ria.ru/society/20090824/182146689.html (dostęp: 1.04.2017).
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panikę wśród mieszkańców. Cel ten raczej nie został osiągnięty, gdyż mili-
cja w pierwszych komunikatach zaprzeczała, że doszło do zamachu, dzię-
ki czemu nie doszło do żadnych niepokojących reakcji społecznych707. 

Sprawczyniami zamachów w samolotach pasażerskich były czeczeń-
skie kobiety: Amanat Nagajewa i Sacita Dżebirchanowa. Ich tożsamości 
nie udało się jednak śledczym w pełni ustalić i w dokumentach mówi się 
dokładnie o „kobietach posiadających paszporty na nazwiska Nagaje-
wa i Dżebirchanowa”. Prawdopodobnie dokumenty były fałszywe i słu-
żyły tyko bezpiecznej rezerwacji lotów. O tym, że to właśnie one były 
zamachowczyniami, śledczych przekonał fakt, iż po katastrofie nikt nie 
interesował się ich losem. Nie sposób z  braku informacji ustalić, jaka 
dokładnie była ich motywacja i jak znalazły się w szeregach terrorystów. 
Najprawdopodobniej w grę wchodziły najczęstsze u czeczeńskich kobiet 
determinanty: chęć odwetu za śmierć bliskich i względy ideowo-religijne. 

Kobiety przyleciały na lotnisko Domodiedowo z Machaczkały w Da-
gestanie w dniu zamachu, wieczorem między 20:00 a 20:30. Jak podają 
raporty, w budynku lotniska Czeczenki zostały zauważone przez ochronę 
i skierowane wraz z dwoma towarzyszącymi im mężczyznami do pomiesz-
czenia milicji. Tam ich dokumenty przejrzał kpt. Michaił Artamanow. 
Dżebirchanowa i Nagajewa nie wzbudziły u niego żadnych podejrzeń (nie 
figurowały w specjalnych rejestrach) i zostały wypuszczone. Następnie nie-
jaki Armen Arutjunow, 35-letni spekulant biletowy, pomógł uzyskać terro-
rystkom bilety na interesujące ich loty. Jak później w śledztwie stwierdzał 
prokurator, „na dwie minuty przed zakończeniem rejestracji, aresztowany 
obecnie Arutjunow, zajmujący się spekulacją biletami lotniczymi, prze-
kazał pracownikowi kompanii „Sibir” bilet na nazwisko Dżebirchanowej, 
kupiony na lot, który miał mieć miejsce następnego dnia rano, a także ła-
pówkę w wysokości tysiąca rubli. Pracownik kompanii lotniczej napisał na 
bilecie: „Przyjęty do przewozu lotem 1047 24.08.2004”708. Wspomnianym 
pracownikiem kompanii lotniczej był 23-letni Nikołaj Korenkow. Wszyscy 
wymienieni (kapitan milicji, spekulant, pracownik „Sibiru”) zostali później 
za swoje działania skazani przez sąd wyrokami pozbawienia wolności. 

707 И. Петракова, Год без терактов, Gazeta.ru, http://www.gazeta.ru/2005/08/23/
oa_168271.shtml (dostęp: 1.04.2017).

708 Задержан оперативник, пустивший террористок на борт Ту-134 и Ту-154, RIA 
Novosti, http://www.aviation.com.ua/news/752/remote/ (18.08.2015).
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Narzędziami wykorzystanymi bezpośrednio w zamachu były ładunki 
wybuchowe przygotowane do detonacji prawdopodobnie już na po-
kładach samolotów (w toaletach). W  doniesieniach medialnych mó-
wiono o „pasach szahida” z „mieszanką” zawierającą heksogen. Śledczy 
rzeczywiście stwierdzili obecność na wraku resztek tej substancji wybu-
chowej. Ładunek nie był duży, siła eksplozji równa była detonacji 400 gra-
mów trotylu. Wystarczyło to jednak do uszkodzenia kadłuba samolotu, 
jego dehermetyzacji w ciągu sekundy i wywołania przesileń, które musiały 
nieuchronnie doprowadzić do katastrofy. W momencie wybuchu Tu-154 
znajdował się na wysokości 12,1 tys. metrów, a Tu-134 – 8,1 tys. metrów709. 

Działania terrorystów obnażyły nieskuteczność obowiązujących wów-
czas w Rosji procedur bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. W wyniku do-
chodzenia stwierdzono winę kilku konkretnych osób, którym zarzucono 
niedbalstwo i korupcję. Było to jednak raczej szukanie „kozłów ofiarnych” 
niż faktyczne szukanie przyczyn tragedii. Zachowanie osądzonych nie odbie-
gało szczególnie od panujących na rosyjskich lotniskach standardów. Mili-
cjant, który zatrzymał terrorystów przed odlotem, sprawdził ich dokumenty, 
stwierdził, że nie figurują w rejestrach poszukiwanych bądź niebezpiecznych 
osób (mogły więc one być niepełne) i nie znalazł podstaw do przeprowadze-
nia szczegółowej kontroli osobistej. Być może jego czujność osłabił fakt, iż dla 
zamachowczyń Domodiedowo było lotniskiem przesiadkowym, a pierwszą 
kontrolę powinny przejść w pocie lotniczym Machaczkale (gdzie oczywiście 
obowiązują o wiele niższe standardy bezpieczeństwa). Również zachowanie 
„spekulanta biletowego”, który za pieniądze pomógł zdobyć Czeczenkom in-
teresujące ich bilety, nie było – jak na rosyjskie uwarunkowania – szczegól-
nie rażące. Natomiast zachowania pracownika linii lotniczych bronił nawet 
jego pracodawca, twierdząc, że miał prawo „przebukować” bilet, na którym 
zresztą w momencie wejścia na pokład widniała pieczęć z  informacją, że 
pasażerka przeszła specjalną kontrolę710. 

W działaniach terrorystów widać z kolei duże wyrafinowanie, umie-
jętność wychodzenia z kryzysowych sytuacji i wykorzystywania luk 

709 Выводы Государственной комиссии по установлению причин катастроф воз-
душных судов ТУ-154 N85556 и ТУ-134 N65080, произошедших 24 августа 2004 
года, Министерство транспорта Российской Федерации, http://www.airdisaster.
ru/reports.php?id=3 (dostęp: 1.04.2017).

710 Задержан оперативник…, op. cit.
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w procedurach. Mocną stroną ich planu było potraktowanie lotniska Do-
modiedowo (kluczowego z punktu widzenia kontroli bezpieczeństwa) 
jako przesiadkowego. W takich przypadkach bardzo często zmniejsza to 
ryzyko wykrycia materiałów wybuchowych711. Kolejnym ważnym mo-
mentem z punktu widzenia powodzenia zamachu była decyzja, aby wejść 
na pokład Tu-154 w ostatniej chwili przed odlotem i za łapówkę, co znów 
uśpiło czujność osoby odpowiedzialnej za kontrolę. Również pod wzglę-
dem technicznym terroryści działali bardzo sprawnie: zastosowano ładun-
ki na tyle niewielkie, aby nie zwróciły uwagi przy pobieżnym przeszukaniu, 
a zarazem wystarczające do tego, aby spowodować katastrofę samolotu pa-
sażerskiego. Przemyślane działania terrorystów i luki w systemie bezpie-
czeństwa łącznie doprowadziły do jednego z najbardziej spektakularnych 
i tragicznych zamachów samobójczych w historii terroryzmu. 

4.3.3. Zamachy w moskiewskim metrze (2010)

29 marca 2010 roku w odstępie około 40 minut na dwóch stacjach mo-
skiewskiego metra miały miejsce dwie eksplozje. O godz. 7:57 na stacji 
„Łubianka” wybuch nastąpił w drugim wagonie pojazdu. O 8:46 na stacji 
„Park Kultury” doszło do drugiego wybuchu – w trzecim z kolei wago-
nie metra. Bezpośrednio w wyniku obu wybuchów zginęło 36 osób (24 
na stacji „Łubianka” i 12 na stacji „Park Kultury”). W kolejnych dniach 
w szpitalach zmarły jeszcze cztery osoby. Łącznie rany różnego stopnia 
ciężkości odniosło 145 osób (poddanych hospitalizacji zostało 88)712. 

Z informacji ujawnionych w 2012 roku przez Komitet Śledczy Rosji 
wynika, że za zamachem stał jeden z liderów podziemia terrorystycznego 
w Dagestanie Mahamedali Wagabow, który jeszcze w 2009 roku stworzył 
grupę dla przeprowadzenia zamachów w  centralnej Rosji. Do bezpo-
średniej organizacji wyznaczono pięciu mężczyzn i dwie kobiety, które 
miały dokonać samobójczego ataku. Sprawcy wyruszyli z Dagestanu do 

711 Podobny scenariusz miał np. nieudany zamach na pokładzie samolotu lecącego z Am-
sterdamu do Detroit w 2009 r. Sprawca przyleciał wcześniej do Amsterdamu z Ghany, 
gdzie kontrole są bardziej pobieżne. Zob. G. Cieślak, Incydent bombowy w czasie lotu 
z Amsterdamu do Detroit 25.12.2009  – studium przypadku, [w:] Analiza informacji 
w działaniu, red. K. Liedel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz, Warszawa 2012.

712 Теракты на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 г., 
RIA Novosti http://ria.ru/spravka/20140329/1001291952.html (dostęp: 1.04.2017).
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Moskwy dwoma autobusami w odstępie kilku godzin. Ładunki wybu-
chowe terrorystki miały całą drogę przewozić ukryte pod ubraniem713. 
Wszyscy uczestnicy akcji spotkali się na stacji autobusowej, terrorystki 
pod ochroną swoich towarzyszy spędziły resztę nocy w jednym z auto-
busów, a rano 29 marca udały się do metra. Na miejsce detonacji zostały 
odprowadzone przez mężczyzn. Samobójczynie zdetonowały ładunki 
w momencie zatrzymania metra, kiedy wychodzący i wchodzący do wa-
gonów ludzie tworzyli największy tłok. Ich celem było spowodowanie 
jak największej liczby ofiar714. 

Odpowiedzialność za zamachy wziął na siebie lider Emiratu Kauka-
skiego Doku Umarow, jednak śledztwo wykazało, że nie miał bezpośred-
nich związków z jego przygotowaniem 

Bezpośrednimi sprawczyniami zamachu były dwie samobójczynie: 
Mariam Szaripowa715 (ur. 1982 r. w Dagestanie), która zdetonowała ładu-
nek na stacji „Łubianka”, oraz Dżennet Abdurachmanowa (ur. w 1993 r. 
w Dagestanie), która wysadziła się na stacji „Park Kultury”. 

28-letnia Mariam Szaripowa była żoną aktywnego na terytorium Dage-
stanu terrorysty Mahomedali Wagabowa, który z kolei był liderem liczącej 
około 40 członków grupy bojowników. Grupa ta miała dokonać zamachu 
bombowego w Gubdenie w listopadzie 2009 r. Wcześniej, w marcu tego 
roku siły bezpieczeństwa zorganizowały przeciw grupie szeroko zakrojoną 
operację specjalną, ale nie przyniosła ona rezultatu. Według bliskich, Sza-
ripowa była religijna, ale nie miała ekstremistycznych przekonań. Posiada-
ła podwójne wyższe wykształcenie (ukończyła matematykę i psychologię), 
zdobywała dyplomy z wyróżnieniem i  była współautorką publikowa-
nych prac naukowych716. Po studiach zaczęła pracę w szkole w rodzinnej 

713 Wcześniej pojawiała się wersja, że otrzymały je dopiero po przyjeździe do Moskwy. 
Przewóz ładunków wybuchowych na takiej odległości rzeczywiście wydaje się proble-
matyczny, ponieważ podróż z Dagestanu do Moskwy trwa ok. 36 godzin, a po drodze 
w większych mastach prowadzone sa rutynowe kontrole. 

714 Вторая годовщина теракта в московском метро: все преступники установлены, 
Умаров не причастен, NEWSru, http://www.newsru.com/russia/29mar2012/29mart.
html (dostęp: 1.04.2017).

715 Zbieżność imienia i nazwiska z terrorystką, która w 2003 r. dokonała zamachu samo-
bójczego na podmoskiewskim lotnisku Tuszyno, jest całkowicie przypadkowa.

716 Следствие установило, что теракт на «Лубянке» совершила Мариам Шарипо-
ва, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/167426/ (dostęp: 1.04.2017).
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miejscowości (jej rodzice również byli tam nauczycielami), jednak na-
uczaniem zajmowała się w niewielkim stopniu. Została wicedyrektorem 
ds. informatyzacji szkoły i większość czasu spędzała przed komputerem. 
O jej związkach z terrorystycznym podziemiem ani o małżeństwie z miej-
scowym liderem terrorystów jej rodzina miała niczego nie wiedzieć. Sama 
Szaripowa – jak twierdził jej ojciec – zaprzeczała pojawiającym się na ten 
temat plotkom. W 2008 roku jej brat został zatrzymany w związku z oskar-
żeniami o współpracę z terrorystami. W czasie aresztu miał być torturo-
wany i poddawany silnym psychologicznym naciskom. Mimo to z braku 
dowodów został uniewinniony i wypuszczony na wolność. Odtąd rodzina 
była jednak pod stałą obserwacją milicji, a brat był stale wzywany na prze-
słuchania i poddawany przeszukaniom717. 

Motywacje, które skłoniły Szaripową do przeprowadzenia zamachu 
terrorystycznego, są dość trudne do ustalenia. Prowadząca ułożone życie 
i przywiązana do rodziny kobieta raczej nie mogła dokonać samobójstwa 
ze względów uczuciowych, na życzenie swojego „szariackiego męża” (taką 
wersję podtrzymują rosyjscy śledczy). Posiadając wykształcenie psycho-
logiczne i żyjąc w normalnym otoczeniu, nie mogła też być łatwym celem 
dla psychomanipulacji. W grę wchodzić mogły głównie skrywane poglą-
dy religijno-polityczne (wiara w dżihad, nienawiść do świeckich władz 
i Rosjan podsycana przez niesprawiedliwości wyrządzane jej bratu).

O wiele łatwiejsze do zrekonstruowania są motywy drugiej terrorystki – 
17-letniej Dżennet Abdurachmanowej, która po swojej aktywności w gru-
pie terrorystycznej pozostawiła stosunkowo liczne ślady w sieci Internet. 
Pochodziła z rozbitej rodziny, wychowywała się bez ojca, od 13. roku życia 
mieszkała w Chasawjurcie z siostrą i matką, która podejmowała dorywcze 
prace zarobkowe. W wieku 16 lat poznała się przez Internet z chasawjurckim 
liderem terrorystów Umałatem Magomedowem, z którym wkrótce wzięła 
ślub718. Po opuszczeniu domu często publikowała w serwisach społecz-
nościowych fotografie ze swoim mężem, na których oboje pozowali także 
z bronią. Magomedow został zabity w Chasawjurcie 31 grudnia 2009 roku 
podczas wymiany ognia z milicjantami. Razem z nim zginąć miało dwóch 

717 И. Гордиенко, «Я опознал свою дочь», „Новая Газета”, 35/5 апреля 2010, http://
www.novayagazeta.ru/politics/4136.html (dostęp: 1.04.2017).

718 Я. Загорец, Дженет и Мариам, Lenta.ru, http://lenta.ru/articles/2010/04/06/janet-
mariam/ (dostęp: 1.04.2017).
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innych liderów dagestańskich ugrupowań, był to więc nie tylko osobisty cios 
dla Abdurachmanowej, ale także istotne osłabienie organizacji. Przyszła sa-
mobójczyni miała bardzo mocno przeżyć stratę męża i poprzysiąc zemstę. 
Prawdopodobnie natychmiast znalazła się pod wpływem ludzi, którzy wy-
korzystali jej stan do psychomanipulacji i nakłonili do wykonania ataku sa-
mobójczego. Według niektórych doniesień zamachowczyni w chwili ataku 
miała mieć przy sobie kartkę z napisem „spotkamy się w raju”719. W jej dzia-
łaniach zauważyć można chęć zemsty za śmierć męża, jak i próbę pora-
dzenia sobie z jego stratą poprzez dokonanie samobójstwa. Radykalna 
ideologia religijna dostarczyła dodatkowego uzasadnienia tego czynu. 

Narzędziami użytymi w zamachu były ładunki wybuchowe umiesz-
czone przy ciele zamachowczyń i ukryte pod ubraniem. Według ro-
syjskich ekspertyz, głównym materiałem wybuchowym użytym w ich 
konstrukcji był heksogen. W pierwszym wybuchu na stacji „Łubianka” 
zdetonowano ładunek o mocy do 4 kg trotylu. W drugim, na stacji „Park 
Kultury” – od 1,5 do 2 kg trotylu. Siłę rażenia wzmocniono dodatkowy-
mi elementami, takimi jak śruby i pocięte kawałki drutu zbrojeniowego. 
W początkowych doniesieniach medialnych po zamachu pojawiały się 
dywagacje, że detonacji dokonali za pomocą sygnału wysłanego z tele-
fonu komórkowego towarzyszący samobójczyniom terroryści. Później 
jednak w otwartych źródłach informacji nie podtrzymywano tej wersji. 

Zamachy 29 marca oznaczały z pewnością porażkę rosyjskich służb 
specjalnych, którym nie udało się temu zapobiec. Zarzuty są tym bar-
dziej uzasadnione, że o grupie Wagabowa wiedziano znacznie wcześ-
niej, a terytorium, na którym działała, objęte były szczególną infiltracją. 
Jeszcze na rok przed zamachami w moskiewskim metrze siły rosyjskie 
zorganizowały tam szeroko zakrojoną i długotrwałą (dwumiesięczną) 
operację specjalną. Nie tylko nie przyniosła ona oczekiwanych rezulta-
tów w postaci przerwania działalności terrorystów, ani nie zapobiegła 
kolejnym zamachom, w tym, jak się okazało, najważniejszemu – prze-
prowadzonemu 29 marca 2010 roku w Moskwie720. 

719 А. Стрит, Дженнет Абдурахманова мстила за Умалата Магомедова узнав о смер-
ти мужа, Правозащитный Центр «Мемориал», http://www.memo.ru/d/37240.
html (dostęp: 1.04.2017).

720 Карабудахкентский район Дагестана стал зоной долговременной спецоперации, 
Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/150989 (dostęp: 1.04.2017).
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Jeśli potwierdzenie w rzeczywistości znajdują ustalenia rosyjskich 
śledczych mówiące, iż zamachowczynie wraz z ładunkami wybucho-
wymi dotarły do Moskwy autobusami wprost z Kaukazu Płn., to za 
nieskuteczne należy uznać środki bezpieczeństwa wprowadzone w ko-
munikacji między tą najbardziej niestabilną prowincją a resztą teryto-
rium Federacji Rosyjskiej. O tym, że okazały się one niewystarczające, 
świadczą trzy zamachy w Wołgogradzie (2013), które także poprzedził 
przyjazd zamachowców wprost z Kaukazu. 

4.3.4. Zamach w autobusie w Wołgogradzie (2013)

21 października 2013 roku o godz. 14:05 czasu miejscowego, w autobusie 
kursującym w obrębie miasta Wołgograd nastąpił wybuch. W rezulta-
cie wybuchu zginęło 7 osób, w tym terrorystka samobójczyni. Rannych 
zostało 37 osób (30 wymagało hospitalizacji). Wśród poszkodowanych 
znaleźli się przypadkowi przechodnie, a także kierowcy samochodów, 
które w momencie detonacji znajdowały się w otoczeniu autobusu. Ter-
rorystką była 30-letnia kobieta urodzona w Dagestanie – Naida Asijałowa 
(ur. 1982). Sprawczyni była wcześniej poszukiwana przez siły federalne. 

Według ustaleń Komitetu Śledczego Rosji w dniu ataku zamachow-
czyni działała bez szczegółowego planu i przebieg aktu terrorystycznego 
był w dużej mierze improwizowany. 20 października o godz. 18:00 Asija-
łowa wsiadła w Machaczkale do autobusu rejsowego do Moskwy. Kupiła 
bilet do stolicy i można przypuszczać, że pierwotnie tam zamierzała do-
konać zamachu. Następnego dnia, ok. godz. 12:00 wysiadła na jednym 
z przystanków w Wołgogradzie. Tam spędziła około godziny, krążąc po 
jednej z dzielnic. Weszła do supermarketu „Auchan”, następnie taksów-
ką przejechała do centrum handlowego w dzielnicy „Sowieckiej” (gdzie 
znajduje się drugi „Auchan” w Wołgogradzie). Jej obecność zarejestro-
wały w tym miejscu aż trzy kamery, które dość dokładnie uchwyciły jej 
wygląd. Cały czas była w hidżabie, lewą rękę miała unieruchomioną 
w gipsie, na prawym ramieniu niosła torbę (jak się okazało, wypełnioną 
ładunkiem wybuchowym). Asijałowa w widoczny sposób szukała odpo-
wiedniego miejsca do dokonania zamachu – na nagraniach widać, jak 
rozgląda się po centrum handlowym. Najprawdopodobniej zrezygno-
wała z detonacji ładunku w tym miejscu z powodu małej liczby poten-
cjalnych ofiar w otoczeniu. O  godz. 13:31 na przystanku komunikacji 
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miejskiej wsiadła do autobusu jadącego w kierunku dzielnicy Krasnoar-
miejskiej. Detonacji dokonała w poruszającym się autobusie dokładnie 
o godz. 14:05721. Eksplozja została nagrana przez rejestrator wideo znaj-
dujący się w jednym z poruszających się tą trasą samochodów722.

Narzędziem zamachu był ładunek wybuchowy skonstruowany 
z dwóch kostek trotylu i dwóch pojemników napełnionych takimi ele-
mentami, jak śruby i opiłki metalowe. Całość umieszczona była w torbie 
trzymanej pod wierzchnią odzieżą. Według ustaleń ekspertów siła wy-
buchu była równa detonacji ok. 500–600 g trotylu723.

Sprawczyni zamachu – Naida Asijałowa – w chwili zamachu miała za 
sobą skomplikowaną drogę życiową. Zaraz po urodzeniu w 1982 roku 
została porzucona przez matkę i pierwsze pięć lat życia spędziła w domu 
dziecka. Od piątego roku życia wychowywała się najpierw u naturalnego 
dziadka w miejscowości Gunib w Dagestanie (do rodziny wróciła tylko dla-
tego, że władze zlikwidowały dom dziecka), a następnie już razem ze swoją 
naturalną matką i starszymi siostrami. Porzucenie jej w okresie niemowlę-
cym było przyczyną stałych konfliktów w rodzinie. W Machaczkale zdo-
była wykształcenie potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela. Na-
stępnie wróciła do rodzinnej miejscowości i przez rok uczyła w tamtejszej 
szkole plastycznej. Pracę straciła po tym, jak szkołę zlikwidowano. W 2004 
roku wyjechała do Moskwy, gdzie pracowała m.in. w przedstawicielstwie 
tureckiej kompanii budowlanej (znała podstawy języka tureckiego). Tam 
poznała swojego przyszłego męża – Turka z narodowości. Związek trwał 
stosunkowo krótko: nastąpił kryzys ekonomiczny i turecki mąż zdecydo-
wał się na powrót do kraju724. Był to – zdaniem krewnych – punkt zwrotny 
w życiu Asijałowej. Po niepowodzeniach w życiu osobistym zdecydowała 
się „założyć hidżab” i stała się gorliwą wyznawczynią radykalnego islamu. 
Spotkało się to z ostrym potępieniem ze strony rodziny725.

721 Взрыв автобуса в Волгограде: хроника событий, „Российская Газета”, 21.10.2013, 
http://www.rg.ru/2013/10/21/reg-ufo/hronika.html (dostęp: 1.04.2017). 

722 http://www.youtube.com/watch?v=8b7bmibekMk (dostęp: 1.04.2017).
723 Теракт в волгограде, детали, Interfax, http://www.interfax.ru/russia/txt/336169 

(dostęp: 1.04.2017).
724 Спецслужбы изучают места работы волгоградской смертницы Асияловой, 

„Известия”, 24.10.2013, http://izvestia.ru/news/559404 (dostęp: 1.04.2017).
725 Сосед смертницы: Раньше Наида носила мини-юбки, а не хиджабы, Life News, 

http://lifenews.ru/news/121540 (dostęp: 1.04.2017).
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Pewien wpływ na motywacje Asijałowej mógł mieć jej stan zdrowia. 
Według przekazów była osobą chorowitą. Cierpiała m.in. na dokuczliwe 
schorzenie kości, które przejawiało się np. fatalnym stanem uzębienia, 
a także na choroby nerek, żołądka i gruczołów piersi. Wszystko to łączyło 
się z częstymi i silnymi bólami726. W ostatnich latach życia wielokrotnie 
zwracała się do rodziny i znajomych z prośbą o pomoc finansową potrzeb-
ną na leczenie (istnieje podejrzenie, iż w rzeczywistości szukała środków 
na działalność komórki islamistycznego podziemia, w którym działała). 

Następne lata spędziła w Chasawjurcie, Kizlarze i Moskwie. Praw-
dopodobnie miała już wówczas kontakty z kaukaskimi islamistami. 
W Moskwie zaczęła uczęszczać na kursy języka arabskiego, tam też po-
znała o 10 lat młodszego Dmitrija Sokołowa – zafascynowanego wahha-
bizmem syna podpułkownika rosyjskich sił zbrojnych, z którym wzięła 
ślub w 2010 roku. Sokołow przeszedł na islam, szkolił się też w dziedzi-
nie konstruowania materiałów wybuchowych. W 2012 roku Sokołow 
„zniknął” – rodzina rozpoczęła nawet publiczne poszukiwania zaginio-
nego. Wszystko wskazuje na to, że para zamachowców znajdowała się 
już w szeregach północnokaukaskich islamistów.

Przypuszczalnie pomysłodawcą i planistą zamachu był Dmitrij Soko-
łow. Zginął on już wkrótce po zamachu w Wołgogradzie – 16 listopada 
2013 roku w czasie operacji kontrterrorystycznej pod Machaczkałą (Da-
gestan). Funkcjonariusz służb specjalnych, z którym Sokołow prowadził 
przed śmiercią telefoniczne negocjacje, zeznał, że terrorysta przyznał się, 
iż to właśnie on skonstruował ładunek wybuchowy detonowany przez 
Asijałową. 20 listopada 2013 roku Narodowy Komitet Antyterrorystycz-
ny Rosji podał informację, że nie żyje również dowódca ugrupowania, 
w którym działali Asijałowa i Sokołow – Murad Kasumow (został zabi-
ty w Machaczkale). To on miał dać Sokołowowi wskazówki, jak skon-
struować bombę727. Życiorys i portret psychologiczny Naidy Asijałowej 
odbiegają od północnokaukaskiego wzorca „czarnej wdowy”. Asijałowa 
nie szukała osobistej zemsty ani „oczyszczenia” z powodu śmierci męża. 

726 Стали известны подробности детства взорвавшейся в Волгограде смертницы, 
„Российская Газета”, http://rg.ru/2013/10/22/reg-skfo/detstvo-anons.html (dostęp: 
1.04.2017).

727 Смертницу Наиду Асиялову год разыскивали спецслужбы, „Life News”, http://life-
news.ru/news/121513 (dostęp: 1.04.2017).
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Miała natomiast trudne stosunki z rodziną oraz problemy z własną prze-
szłością i przeżytymi traumami. Mimo młodego wieku miała za sobą 
szereg życiowych zawodów, a jej sytuację pogarszał zły stan zdrowia.

Zamach w Wołgogradzie był pierwszym tak głośnym atakiem kau-
kaskich islamistów w  okresie bezpośrednio poprzedzającym igrzyska 
olimpijskie w Soczi. Kładł się cieniem na prestiżu Rosji i wywołał na ca-
łym świecie falę dyskusji nad poziomem bezpieczeństwa igrzysk. Fakt, iż 
doszło do przeprowadzenia zamachu, obciąża rosyjskie służby specjalne 
(głównie FSB), które pozwoliły, aby uzbrojona terrorystka przejechała 
bez przeszkód odległość ok. 800 km z Kaukazu do Wołgogradu. Asija-
łowa już wcześniej znajdowała się pod obserwacją FSB, a od pewnego 
momentu była też oficjalnie poszukiwana i jej zdjęcia zostały rozesłane 
milicji728. Jak zauważyli analitycy729, już 3 godziny po zamachu rosyjskim 
mediom przekazane zostały informacje o  tożsamości zamachowczyni 
a nawet jej zdjęcie – co może świadczyć o dobrym poinformowaniu ro-
syjskich służb na temat potencjalnych terrorystów. Zwiększa to odpo-
wiedzialność FSB, która nie zapobiegła zamachowi. 

4.4. Konkluzje

Formy i metody walki terrorystów z Kaukazu Płn. ulegają ewolucji. 
Pierwszą powtarzalną metodą, wypracowaną jeszcze w czasie wojny 
w Czeczenii, były ataki z braniem dużej liczby zakładników. To właśnie 
tego typu akcje zapewniły czeczeńskim terrorystom największy rozgłos, 
a także ściągnęły na nich największe potępienie. Jednocześnie bojownicy 
stosowali na Kaukazie liczne metody dywersyjne (ostrzały, minowanie 
itp.) i ataki partyzanckie. Począwszy od roku 2000, znakiem rozpoznaw-
czym kaukaskiego terroryzmu stało się wykorzystane kobiet terrorystek 
do samobójczych ataków bombowych. Atakowano zarówno cele woj-
skowe i milicyjne, jak i cywilne. W okresie Emiratu Kaukaskiego (2007–
2014) celem zamachów samobójczych byli głównie funkcjonariusze 

728 Ibidem.
729 W. Górecki, Zamach na autobus w Wołgogradzie, Ośrodek Studiów Wschodnich, 

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-10-23/zamach-na-autobus-w-
-wolgogradzie (dostęp: 1.04.2017). 
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milicji, choć dochodziło też do głośnych ataków tego typu przeciw cy-
wilom w centralnej Rosji. Stosunkowo łatwo zauważalną tendencją jest 
przejście od zaplanowanych i dobrze skoordynowanych ataków z udzia-
łem większej liczby zamachowców do terroryzmu indywidualnego – ata-
ków pojedynczych bojowników uzbrojonych w broń palną lub posługu-
jących się improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. 

Próbę klasyfikacji form i metod walki terrorystów północnokauka-
skich z uwzględnieniem dwóch kryteriów (narzędzie ataku i cel ataku) 
zamieszczono w tabeli 38. 

Tabela 38. Klasyfikacja form i metod walki terrorystów północnokaukaskich 

Terroryzm 
zakładniczy

Uwięzienie zakładników
Uprowadzenie środka transportu wraz z pasażerami
Porwanie zakładników w nieznane miejsce

Terroryzm 
bombowy

Samobójcze ataki 
bombowe

Ładunek przy ciele zamachowca 
(„nasobny”)
Ładunek w środku transportu (najczęściej 
samochodzie) 

Podkładanie 
ładunków 
wybuchowych

Minowane infrastruktury 
komunikacyjnej
Ataki na infrastrukturę krytyczną
Eksplozje w urzędach państwowych
Eksplozje w obiektach policji i wojska
Zamachy na życie polityków i 
umiarkowanych duchownych islamskich

Ataki z bronią 
palną (zbliżone 
do działań 
partyzanckich)

Ostrzały obiektów wojska i milicji/policji
Organizowanie zasadzek na szlakach komunikacyjnych (w celu 
zadania strat)
Napady w celu opanowania całych miejscowości lub 
newralgicznych punktów w ich granicach
Zamachy na życie polityków i umiarkowanych duchownych 
islamskich

Ataki mieszane (z użyciem kilku metod jednocześnie)

Źródło: opracowanie własne. 
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rozdział 5

Przeciwdziałanie terroryzmowi 
północnokaukaskiemu w Rosji

5.1. Ramy prawno-instytucjonalne 

Przeciwdziałanie zagrożeniu terrorystycznemu uznawane jest za jedno z naj-
ważniejszych zadań systemu bezpieczeństwa państwa rosyjskiego730. W od-
powiedzi na pojawienie się i rozwój zagrożeń tego typu, rosyjskie władze 
wielokrotnie wprowadzały rozwiązania prawne i organizacyjne regulujące 
szeroki zakres działań antyterrorystycznych. Rozwiązania te podlegały mo-
dyfikacji w czasie, adekwatnie do zmiany charakteru zagrożeń. Najpoważ-
niejsze zmiany w tym zakresie nastąpiły w Rosji w połowie pierwszej dekady 
XXI wieku, a bezpośrednim impulsem był zamach w Biesłanie. 

Podstawę prawną zwalczania terroryzmu w Rosji stanowią: Kon-
stytucja przyjęta 12 grudnia 1993 roku, ogólnie uznane zasady i normy 
prawa międzynarodowego, międzynarodowe traktaty, do których Rosja 
przystąpiła, ustawy, akty prawne wydawane przez prezydenta i rząd Fe-
deracji, a także zgodne z powyższymi akty normatywne innych federal-
nych organów władzy państwowej731. Wśród aktów prawnych wydawa-
nych przez Prezydenta FR na osobne wymienienie zasługują dokumenty 

730 Zob. P. Mickiewicz, Bezpieczeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej w rozwiązaniach 
legislacyjnych i  organizacyjnych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 
2010/2011, s. 122–123.

731 A. Wyszyńska, Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, [w:] 
Zwalczanie terroryzmu, red. M. Marszałek, J.T. Limanowski, Warszawa 2014, s. 254–255. 
Wszystkie rosyjskie dokumenty państwowe odnoszące się do walki z terroryzmem do-
stępne są na stronie internetowej Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego w za-
kładce Законодательство, http://nac.gov.ru/library.html (dostęp: 1.04.2017).
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o  charakterze doktrynalnym w zakresie polityki zagranicznej, bezpie-
czeństwa narodowego, a także konkretnie walki z terroryzmem. 

Wśród instytucji i służb zaangażowanych w zwalczanie terroryzmu 
wymienić trzeba przede wszystkim: Prezydenta Federacji Rosyjskiej, 
Rząd Federacji Rosyjskiej, Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, Radę 
Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Federalną Służbę Bezpieczeństwa, 
Służbę Wywiadu Zagranicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
oraz Ministerstwo Obrony. Kompetencje i uprawnienia tych instytucji 
i służb także ulegały zmianom, co jest zjawiskiem zupełnie zrozumia-
łym, biorąc pod uwagę ewolucję zagrożeń bezpieczństwa występująych 
we współczesnym świecie732. 

Konstytucja Federacji Rosyjskiej w artykule 2. głosi, iż „człowiek, 
jego prawa i wolności, są wartością najwyższą”, a „uznawanie, przestrze-
ganie i ochrona praw i wolności człowieka i obywatela jest powinnością 
państwa”733. Państwo ma więc obowiązek zwalczać każde działanie jedno-
stek lub grup zmierzające do odebrania życia innym ludziom. Nie może 
jednak przy tym zawiesić fundamentalnych praw człowieka i obywatela: 
prawa do życia, godności, nienaruszalności życia prywatnego, wolności 
sumienia i wyznania, prawa do mieszkania i ochrony sądowej. Mogą być 
one ograniczane tylko w niezbędnym zakresie i w ramach obowiązujące-
go prawa (art. 55 Konstytucji). Rosyjski Kodeks karny kwalifikuje terro-
ryzm jako przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu, które 
jest ścigane z urzędu. Karalne jest nie tylko dokonanie aktu terrorystycz-
nego, ale także publiczne promowanie lub usprawiedliwianie działalno-
ści terrorystycznej, pomoc w tej działalności oraz finansowanie terrory-
zmu. Kodeks karny wymienia także konkretne przestępstwa odnoszące 
się do terroryzmu, m.in. wzięcie zakładników, fałszywe zawiadomienie 
o akcie terrorystycznym, organizowanie nielegalnej zbrojnej formacji 
lub udział w niej, porwanie statku powietrznego, wodnego środka trans-
portu lub składu kolejowego. Za przestępstwo przeciwko porządkowi 
konstytucyjnemu i bezpieczeństwu narodowemu uznaje się natomiast: 

732 Por. A. Misiuk, Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2013, 
s. 9–10.

733 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля 2014 г.), Портал 
НАК, http://nac.gov.ru/content/3886.html (dostęp: 1.04.2017). 
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Ramy prawno-instytucjonalne 343

zamach na polityka lub osobę publiczną, publiczne przyzywanie do dzia-
łalności ekstremistycznej i organizowanie takiej działalności734.

Kluczowymi aktami prawnymi dla organizacji i regulacji praktycz-
nych działań antyterrorystycznych są ustawy. W latach 1998–2006 obo-
wiązywała Ustawa „o  walce z  terroryzmem”735. Definiowała ona szereg 
podstawowych pojęć736, wprowadzała obowiązek ochrony ludności i za-
pobiegania zagrożeniu terrorystycznemu przez państwo oraz wprowa-
dzała zasadę nieuchronności zastosowania sankcji karnych wobec osób 
posługujących się terroryzmem. Zakładała, iż w działaniach antyterrory-
stycznych wykorzystane będą wszelkie dostępne środki – militarne, poli-
tyczne, prawne, gospodarcze i propagandowe – przy zastrzeżeniu prawa 
do nieujawniania szczegółowych metod walki i sposobów działań tak-
tycznych. Co ważne, ustawa ustalała organizacyjne ramy działań antyter-
rorystycznych, a także wskazywała podmioty powołane do przeciwdzia-
łania terroryzmowi i określała ich kompetencje. Wprowadziła zasadę 
piramidalnej  s t ruktur y  systemu przeciwdziałania  terror y-
zmowi oraz zasadę jednoosobowego dowodzenia. Wskazywała 
na kluczową rolę Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych, Służby Wywiadu Zagranicznego, Ministerstwa Obrony, 
a także oddziałów terenowych służb w działaniach antyterrorystycznych. 
Powoływała również Federalną Komisję Antyterrorystyczną odpowie-
dzialną za wypracowywanie fundamentów polityki antyterrorystycznej 
oraz analizę informacji o zagrożeniach w tym obszarze737. 

W 2006 roku przez Dumę Państwową i Radę Federacji przyjęta zo-
stała nowa Ustawa „o przeciwdziałaniu terroryzmowi”738, która stanowiła 

734 Za: A. Wyszyńska, Podstawy prawne zwalczania terroryzmu…, op. cit., s. 255.
735 Федеральный закон «о борьбе с терроризмом», Совет Безопасности Российской 

Федерации, http://www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html (dostęp: 1.04.2017). 
736 Definicje z tej ustawy zob. N. Duraj, Zróżnicowanie zadań jednostek odpowiedzial-

nych za zwalczanie terroryzmu na terytorium Federacji Rosyjskiej, „Władza Sądzenia”, 
5/2015, s. 102–103.

737 Ibidem, passim. Bardziej szczegółowe omówienie tego dokumentu zob. K. Kraj, Rosja 
w walce z terroryzmem, op. cit., s. 94–97; Y. Lesyk, Współczesny system antyterrory-
styczny Federacji Rosyjskiej, [w:] Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny we współczes-
nym ładzie międzynarodowym, red. M. Bodziany, Wrocław 2013. s. 79–81.

738 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ), Портал 
НАК, http://nac.gov.ru/content/3888.html (dostęp: 1.04.2017). 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji344

w pewnym sensie odpowiedź na doświadczenia wyniesione z konfliktu 
czeczeńskiego i dokonywanych wówczas zamachów terrorystycznych. 
Jest to do dziś dla państwa rosyjskiego podstawowy dokument regulu-
jący działania w sferze walki z terroryzmem. Wymienia on podstawowe 
zasady przeciwdziałania temu zjawisku na terytorium Federacji Rosyj-
skiej (art. 2)739. Definiuje, czym jest sam terroryzm740, działalność ter-
rorystyczna741, akt terrorystyczny742, przeciwdziałanie terroryzmowi743, 

739 Podstawowe zasady przeciwdziałania terroryzmowi: 1) zapewnienie i ochrona za-
sadniczych praw i wolności człowieka i obywatela; 2) działalność w ramach prawa; 
3) priorytet ochrony praw i interesów osób podlegających zagrożeniu terrorystyczne-
mu; 4) nieodwracalność kary za podjęcie działalności terrorystycznej; 5) systemowość 
i kompleksowe wykorzystanie środków politycznych, informacyjno-propagandowych, 
społeczno-ekonomicznych, prawnych, specjalnych i innych; 6) współpraca państwa 
z podmiotami społecznymi i religijnymi, międzynarodowymi i innymi organizacjami 
oraz obywatelami; 7) priorytet działań w zakresie uprzedzenia terroryzmu; 8) jedno-
osobowe kierownictwo w wykorzystaniu sił i środków trakcie operacji kontrterrory-
stycznych; 9) połączenie jawnych i tajnych metod przeciwdziałania terroryzmowi; 
10) niejawność informacji o specjalnych środkach, sposobach technicznych i taktyce 
prowadzenia walki z terroryzmem, a także o składzie jej uczestników; 11) niedopusz-
czalność politycznych ustępstw wobec terrorystów, 12) minimalizacja i (lub) likwida-
cja skutków przejawów terroryzmu; 13) proporcjonalność działań w zakresie przeciw-
działania terroryzmowi do stopnia zagrożenia terrorystycznego. Ibidem. 

740 Terror yzm – ideologia przemocy i praktyka wpływu na decyzje rządu, samorządu 
lub organizacji międzynarodowych, poprzez zastraszenie ludności i/lub korzystanie 
z innych form nielegalnej przemocy. Ibidem. 

741 Działa lność  terror ystyczna – to działalność obejmująca: a) organizację, plano-
wanie, przygotowanie, finansowanie i realizację aktu terrorystycznego, b) podżeganie 
do aktu terrorystycznego, c) organizację nielegalnej formacji zbrojnej, organizacji prze-
stępczej, zorganizowanej grupy w celu dokonania aktu terrorystycznego, a także udział 
w takiej strukturze, d) werbunek, uzbrajanie, szkolenie i wykorzystanie terrorystów, e) 
informacyjne lub inne poplecznictwo w planowaniu, przygotowaniu lub realizacji aktu 
terrorystycznego, f) propagandę idei terroryzmu, rozprzestrzenianie materiałów lub 
informacji wzywających do realizacji działalności terrorystycznej lub uzasadniającej 
bądź usprawiedliwiającej konieczność realizacji takiej działalności. Ibidem.

742 Akt  terror ystyczny  – wywołanie wybuchu, dokonanie podpalenia lub innych 
działań zastraszających społeczeństwo i stwarzających zagrożenie dla życia człowieka, 
wyrządzających znaczący uszczerbek lub powodujących wystąpienie innych poważ-
nych skutków, w celach destabilizacji działalności organów władzy lub międzynaro-
dowych organizacji albo wymuszenia podjęcia przez nich decyzji, a także groźba za-
stosowania wskazanych działań w tych celach. Ibidem. 

743 Przeciwdziałanie  terror yzmowi  – działalność organów władzy państwowej 
i organów samorządu lokalnego, a także osób fizycznych w zakresie: a) zapobiega-
nia terroryzmowi, w tym sprecyzowania i w konsekwencji likwidacji przyczn i uwaruno-
wań, sprzyjających dokonywaniu aktów terrorystycznych (profilaktyka terroryzmu), 
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Ramy prawno-instytucjonalne 345

operacja kontrterrorystyczna744 (art. 3). Nade wszystko zaś szczegółowo 
określa organizacyjną strukturę systemu antyterrorystycznego w Rosji 
(zob. niżej) oraz dokładnie reguluje, czym jest i jak przebiega reżim ope-
racji kontrterrorystycznej. 

Zgodnie z rosyjskim prawodawstwem, reżim operacji kontrterrory-
stycznej (w literaturze przedmiotu często określanej skrótem „KTO”) jest 
rodzajem stanu wyjątkowego, wprowadzenie którego ma na celu zapo-
bieżenie atakowi terrorystycznemu, o ile nie jest to możliwe za pomocą 
standardowych metod. Decyzję o jego wprowadzeniu podejmuje szef fe-
deralnego organu władzy wykonawczej odpowiedzialny za zapewnienie 
bezpieczeństwa (praktycznie zawsze jest to szef Federalnej Służby Bez-
pieczeństwa) albo na mocy jego wskazania inny funkcjonariusz. Wpro-
wadzenie reżimu KTO musi być niezwłocznie podane do wiadomości 
publicznej. Jeśli przeprowadzenie operacji wymaga użycia znacznych sił 
i środków, poinformowani o jej wprowadzeniu muszą być też: prezydent, 
premier, przewodniczący Rady Federacji, prokurator generalny i szefo-
wie odpowiednich urzędów. Decyzję o zakończeniu KTO podejmuje 
osoba nią kierująca, w momencie gdy uzna, że akt terrorystyczny został 
przerwany i zlikwidowane zostało zagrożenie dla ludności745. 

Zgodnie z przepisami, na terytorium lub w obiektach, w których 
wprowadzono reżim KTO, dopuszczalne jest zastosowanie następują-
cych działań i ograniczeń:

 — kontrola dokumentów tożsamości u osób fizycznych, a w przypadku 
ich braku  – przewiezienie takich osób do siedziby organów MSW 
Rosji lub innych kompetentnych organów w celu sprawdzenia toż-
samości;

 — wydalenie osób fizycznych z określonych terenów lub obiektów, 
a także odholowanie środków transportu;

b) ujawniania, uprzedzania, przerywania i dochodzenia w sprawie aktu terrorystycz-
nego (walka z terroryzmem), c) minimalizacji i/lub likwidacji skutków przejawów ter-
roryzmu. Ibidem. 

744 Operac ja  kontr terror ystyczna – kompleks działań specjalnych, operacyjno-bo-
jowych, wojskowych i innych, z użyciem sprzętu bojowego, broni i środków specjal-
nych w celu przerwania aktu terrorystycznego, unieszkodliwienia terrorystów, zapew-
nienia bezpieczeństwa osób fizycznych, organizacji i instytucji, a także minimalizacji 
skutków aktu terrorystycznego. Ibidem. 

745 Ibidem, s. 10, 17. 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji346

 — wzmocnienie ochrony porządku publicznego, wzmocnienie ochrony 
obiektów podlegających państwowej ochronie, obiektów zapewnia-
jących prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, środków trans-
portu, a także obiektów szczególnej wartości materialnej, historycz-
nej, naukowej i kulturalnej;

 — wprowadzenie kontroli rozmów telefonicznych oraz innych infor-
macji przekazywanych poprzez systemy telekomunikacyjne; kontro-
la łączności elektronicznej i pocztowej w celu uzyskania informacji 
o okolicznościach dokonania aktu terrorystycznego, uzyskania in-
formacji o osobach, które brały udział w jego przygotowaniu i prze-
prowadzeniu, a także w celu uprzedzenia innych aktów terroryzmu;

 — wykorzystanie środków transportu należących do organizacji, nieza-
leżnie od form ich własności (za wyjątkiem środków transportu pla-
cówek dyplomatycznych, konsularnych oraz instytucji innych państw 
i organizacji międzynarodowych), a w pilnych przypadkach także 
środków transportu należących do osób fizycznych, w celu transpor-
tu osób potrzebujących pomocy medycznej, a także w celu pościgu za 
podejrzanymi o dokonanie aktu terroryzmu, jeśli zwłoka może wią-
zać się z powstaniem realnego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi; 

 — zatrzymanie produkcji w zakładach i organizacjach, w których pro-
dukuje się lub wykorzystuje groźne środki wybuchowe, radioaktyw-
ne, chemiczne i biologiczne;

 — zatrzymanie usług łączności pomiędzy osobami fizycznymi i praw-
nymi, albo ograniczenie tych usług;

 — czasowe wydalenie z terytorium, na którym wprowadzono reżim 
KTO, zamieszkujących je osób, a także przetransportowanie ich 
w bezpieczne miejsce, z obowiązkiem zapewnienia stałych lub tym-
czasowych mieszkań;

 — wprowadzenie kwarantanny, przeprowadzenie działań sanitarnych 
i przeciwepidemiologicznych;

 — ograniczenie ruchu środków transportu i ruchu pieszych na ulicach, 
drogach, wydzielonych terenach miasta i w wyznaczonych obiektach;

 — swobodny dostęp funkcjonariuszy prowadzących operację kontrterro-
rystyczną do domów, mieszkań i innych pomieszczeń należących 
do osób fizycznych, do należących do nich działek, a także na teren 
i do pomieszczeń organizacji niezależnie od form ich własności, w celu 
przeprowadzenia działań w ramach operacji kontrterrorystycznej;
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Ramy prawno-instytucjonalne 347

 — przeprowadzenie przy wjeździe (wejściu) na terytorium (obiekt), na 
którym wprowadzono reżim KTO, a także przy wyjeździe (wyjściu) 
ze wskazanego terytorium (obiektu), kontroli osób fizycznych, znaj-
dujących się przy nich rzeczy, w tym także z użyciem środków tech-
nicznych;

 — ograniczenie lub zakaz sprzedaży broni, amunicji, środków wybu-
chowych, środków specjalnych i środków trujących; wprowadzenie 
szczególnego reżimu obrotu lekarstwami i  preparatami zawierają-
cymi narkotyki, środki psychotropowe lub silnie działające środki, 
spiritusu etylowego i produktów alkoholowych;

 — na terytorium (w obiektach), gdzie wprowadzono reżim operacji 
kontrterrorystycznej, wszystkie wymienione działania i ogranicze-
nia mogą być stosowane łącznie przez czas przeprowadzenia opera-
cji; mogą być też stosowane wybrane działania i wprowadzane cza-
sowe ograniczenia746. 
Zagrożenie terrorystyczne pojawia się także w dokumentach dok-

trynalnych poświęconych bezpieczeństwu państwa. Pierwszym z nich 
w interesującym nas okresie była Koncepcja Bezpieczeństwa Narodowe-
go FR zatwierdzona dekretem prezydenta FR w 1997 roku (ze zmianami 
w 2000 r.). Kładła ona nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej 
w walce z terroryzmem. Wymieniała instytucje państwowe powołane do 
walki z tym zjawiskiem, a w części pt. Założenia użycia Sił Zbrojnych FR 
i innych wojsk za jedną z podstawowych form użycia sił zbrojnych uzna-
wała operację kontrterrorystyczną747. Koncepcje tę zastąpiła w 2009 roku 
nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego FR do 2020 r.748, zmieniona 
jeszcze w 2014 roku po eskalacji konfliktu ukraińskiego. W punkcie 37. 
tego dokumentu terroryzm określono jako jedno z głównych zagrożeń 
bezpieczeństwa narodowego. Mowa tam o aktywności podmiotów, które 
stawiają sobie za cel siłową zmianę porządku konstytucyjnego, dezorga-
nizację funkcjonowania organów władzy (w tym przez przemoc wobec 

746 Ibidem, s. 11. 
747 Bardziej szczegółowe omówienie tego dokumentu zob. K. Kraj, Rosja w walce z terro-

ryzmem, op. cit., s. 92–94.
748 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года» (в редакции Указа Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2014 г.), Портал НАК, http://nac.gov.ru/con-
tent/4779.html (dostęp: 1.04.2017). 
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przedstawicieli państwa i  polityków), niszczenie obiektów wojskowych 
i  produkcyjnych, zakładów istotnych dla przetrwania społeczeństwa, 
zastraszanie ludności, w  tym groźby użycia broni masowego rażenia. 
Wymienia się także ekstremistyczną działalność ugrupowań (nacjonali-
stycznych, religijnych, etnicznych) wymierzoną przeciw integralności te-
rytorialnej państwa749. W punkcie 41. jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 
strefy przygranicznej państwa wymienia się działalność międzynarodo-
wych terrorystycznych i  ekstremistycznych organizacji dokonujących 
przerzutu na terytorium Federacji Rosyjskiej swoich emisariuszy, środ-
ków terroru oraz organizujących działania dywersyjne750. Cały dokument 
kładzie nacisk na zwiększenie roli państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa 
obywateli – także przez intensyfikację współpracy międzynarodowej. 

Zasadniczym dokumentem doktrynalnym określającym podstawo-
we zasady polityki państwowej w zakresie zwalczania terroryzmu jest za-
twierdzona dekretem prezydenta FR w 2009 roku Koncepcja przeciwdzia-
łania terroryzmowi w Federacji Rosyjskiej751. Dokument ten rozpoczyna 
się od szczegółowego omówienia cech współczesnego terroryzmu oraz 
wyliczenia wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących 
jego występowanie na terytorium Rosji752. Co ważne, Koncepcja definiuje 
ogólnokrajowy system przeciwdziałania  terror yzmowi jako 
zbiór podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem terroryzmowi oraz 
aktów prawnych regulujących ich działalność w dziedzinie identyfikacji, 
zapobiegania, przerywania, wykrywania i śledzenia działalności terro-
rystycznej, a także minimalizowania i  likwidacji skutków terroryzmu. 
System ten powstał w celu unifikacji polityki państwa w kwestii prze-
ciwdziałania terroryzmowi i dla ochrony przed nim jednostek, społe-
czeństwa i  państwa. Jego podmiotami są uprawnione organy władzy 
państwowej i  lokalnej, w których kompetencjach leży przeciwdziałanie 
terroryzmowi, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające we 
współpracy z władzami państwowymi, a także obywatele współpracujący 

749 Ibidem, punkt 37. 
750 Ibidem, punkt 41. 
751 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Прези-

дентом РФ 5 октября 2009 г.), Портал НАК, http://nac.gov.ru/content/3916.html 
(dostęp: 1.04.2017). 

752 Zob. A. Wyszyńska, Podstawy prawne zwalczania terroryzmu…, op. cit., s. 262–263.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Ramy prawno-instytucjonalne 349

z władzami w ramach działań antyterrorystycznych. Za koordynację 
działań antyterrorystycznych odpowiadają w szczególności: Narodowy 
Komitet Antyterrorystyczny, Federalny Sztab Operacyjny, komisje anty-
terrorystyczne i sztaby operacyjne w podmiotach Federacji Rosyjskiej753. 

Zgodnie z zapisami Koncepcji celem działań antyterrorystycznych Fe-
deracji jest: a) identyfikacja i likwidacja przyczyn oraz warunków sprzy-
jających powstawaniu i  rozprzestrzenianiu się terroryzmu; b) identyfi-
kacja i ograniczenie możliwości działania oraz fizyczna likwidacja osób 
i  organizacji mających na celu przygotowanie oraz popełnienie aktów 
terroryzmu i innych przestępstw o charakterze terrorystycznym; c) efek-
tywne przeciwdziałanie oraz ściganie organizacji i osób prowadzących 
działalność terrorystyczną; d) zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom 
i zwalczanie terroryzmu, ochrona celów potencjalnych ataków terrory-
stycznych, w tym infrastruktury krytycznej; e) przeciwdziałanie rozprze-
strzenianiu się ideologii terrorystycznych754. 

Przeciwdziałanie terroryzmowi w myśl Koncepcji ma miejsce w trzech 
obszarach: 1. zapobieganie (profilaktyka), 2. zwalczanie, 3. minimaliza-
cja i/lub eliminacja skutków terroryzmu. W każdym z tych obszarów 
Koncepcja wskazuje określony zakres działań oraz wymienia środki 
adekwatne do ich realizacji. Za Piotrem Mickiewiczem ująć je można 
w postaci rozbudowanej tabeli (zob. tab. 38).

Spośród innych dokumentów doktrynalnych, kwestia walki z terro-
ryzmem pojawia się jeszcze w Doktrynie wojennej755 Rosji, gdzie stawia 
się ją wśród zadań sił zbrojnych (punkty 19/m i 27/o); w Koncepcji po-
lityki zagranicznej756, gdzie wskazuje się na ramy współpracy międzyna-
rodowej w tym zakresie (głównie art. 32); w doktrynach bezpieczeństwa 
informacyjnego i morskiego, gdzie rozwijane są problemy związa-
ne z bezpieczeństwem narodowym w tych sferach – a także w innych 
dokumentach. 

753 Концепция противодействия терроризму…, op. cit., Глава II, Статья 6–8.
754 Ibidem, Глава II, Статья 11.
755 Военная Доктрина Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Фе-

дерации, http://www.scrf.gov.ru/documents/33.html (dostęp: 1.04.2017).
756 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президен-

том Российской Федерации В.В.Путиным 12 февраля 2013 г., МИД России, 
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 
(dostęp: 1.04.2017).
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji352

W rosyjskim systemie antyterrorystycznym to prezydent określa 
podstawowe kierunki państwowej polityki antyterrorystycznej, wy-
znacza kompetencje podległych mu federalnych organów władzy wy-
konawczej w sferze przeciwdziałania terroryzmowi, a także podejmuje 
decyzje o wykorzystaniu jednostek wojskowych i specjalnych za granicą 
w celu walki z terroryzmem kierowanym przeciw FR i jej obywatelom. 
Z kolei Zgromadzenie Federalne tworzy prawną bazę dla przeciwdziała-
nia terroryzmowi, zaś Prokuratura FR ma za zadanie kontrolować, czy 
działania przedstawicieli państwa w tej sferze nie łamią prawa. Rząd FR 
określa kompetencje federalnych organów władzy wykonawczej w sfe-
rze przeciwdziałania terroryzmowi, organizuje przygotowanie, realiza-
cję i zabezpieczenie działań antyterrorystycznych podejmowanych przez 
organy wykonawcze podmiotów FR i organów samorządu lokalnego. 
Poszczególne organy władzy wykonawczej realizują swe działania w ra-
mach przypisanych kompetencji. Szczególna rola przypada tu oczywi-
ście resortom siłowym757. 

Wśród instytucji powołanych do przeciwdziałania terroryzmowi 
w Rosji szczególną rolę odgrywa Narodowy Komitet Antyterrorystyczny 
(NAK). Został on powołany dekretem758 prezydenta Putina w 2006 roku. 
W jego skład wchodzą obecnie 23 osoby według zajmowanych stanowisk 
(szefowie najważniejszych służb federalnych, szef Sztabu Generalnego 
Sił Zbrojnych, ministrowie resortów kluczowych dla spraw bezpieczeń-
stwa, przedstawiciele parlamentu i Rady Bezpieczeństwa, przedstawiciel 
Komitetu Śledczego FR)759. Przewodniczącym NAK z  urzędu jest szef 
FSB. 

Głównym zadaniem NAK jest koordynowanie działalności tere-
nowych struktur władzy wykonawczej, organów wykonawczych pod-
miotów Federacji Rosyjskiej oraz samorządu terytorialnego. NAK 
przygotowuje dla prezydenta propozycje zmian w polityce antyterrory-
stycznej, a także przedstawia projekty reform prawodawstwa w tej sferze. 

757 Д.В. Шикунов, Система противодействия терроризму в Российской Федерации, 
„Власть”, 8/2014, s. 191.

758 Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», http://nac.gov.ru/content/3915.html (dostęp: 1.04.2017).

759 Pełna lista zob. Указ Президента РФ от 2 сентября 2012 г. N 1258, http://nac.gov.
ru/content/4740.html (dostęp: 1.04.2017). 
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Ramy prawno-instytucjonalne 353

Koordynuje też działania podejmowane w ramach międzynarodowego 
systemu zwalczania terroryzmu. Zgodnie z dekretem Putina w składzie 
FSB powołany został „aparat NAK” liczący około 300 funkcjonariuszy. 
Jego współczesną strukturę wraz z  pełnym wyszczególnieniem zadań 
poszczególnych zarządów przedstawia tabela 40. 

Równolegle z NAK na szczeblu regionalnym, tj. w każdym podmio-
cie federacji, powołane zostały komisje antyterrorystyczne pod kierow-
nictwem najwyższego przedstawiciela władzy wykonawczej. W celu 
„organizacji planowania” użycia sił i środków do walki z terroryzmem, 
a  przede wszystkim do kierowania operacjami kontrterrorystycznymi, 
w ramach NAK powołany został Federalny Sztab Operacyjny, w którego 
skład wchodzi obecnie 14 osób (szefowie najważniejszych służb, mini-
strowie resortów siłowych, szef Sztabu Generalnego, głównodowodzący 
Wojskami Wewnętrznymi, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa, 
przewodniczący Komitetu Śledczego). Jego odpowiednikiem na szczeb-
lu regionalnym są sztaby operacyjne we wszystkich podmiotach FR, 
z szefami terytorialnych organów FSB jako kierownikami760. 

Główną służbą powołaną do walki z terroryzmem jest Federalna Służ-
ba Bezpieczeństwa. Ustawa o FSB761 wskazuje, iż podstawę dla jej dzia-
łalności w tym zakresie stanowią: a) konieczność zapobiegania aktom 
terroryzmu, b) konieczność ujawniania osób mających związek z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem aktu terrorystycznego, c) konieczność 
pozyskiwania informacji o zdarzeniach lub działaniach stwarzających 
zagrożenie terrorystyczne. W walce z terroryzmem FSB stosuje meto-
dy jawne i niejawne, przedsięwzięcia operacyjne i bojowe, których – jak 
głosi ustawa – „szczególny charakter wynika z uwarunkowań walki z ter-
roryzmem”. FSB na mocy decyzji sądu może prowadzić działania ograni-
czające prawa obywateli związane z nietykalnością mieszkania, tajemni-
cą korespondencji i rozmów telefonicznych.

760 Szerzej na ten temat zob. K. Kraj, Narodowy Komitet Antyterrorystyczny instrumen-
tem politycznego i militarnego zwalczania terroryzmu w Rosji, „Bezpieczeństwo. Teoria 
i praktyka”, 3–4/2009. 

761 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ «О федеральной службе безо-
пасности» (с изменениями и дополнениями), Система ГАРАНТ, http://base.garant.
ru/10104197/#ixzz3mCmjTgsM (dostęp: 1.04.2017).
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Decyzja sądu w tych sprawach nie jest wymagana w pilnych przypad-
kach, kiedy zwłoka może doprowadzić do dokonania aktu terrorystycz-
nego, sprowadzić zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. Wówczas 
funkcjonariusze mają prawo bez przeszkód wkraczać do pomieszczeń, 
co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dokonuje się 
w nich – lub został dokonany – akt terrorystyczny, albo też ukrywa się 
w nich osoba poszukiwana w związku z  przygotowaniem zamachu. 
W takich przypadkach FSB ma również prawo do wyłączenia usług ko-
munikacyjnych oraz ograniczania sieci i środków łączności762. 

Rycina 7. Schemat systemu zwalczania terroryzmu w Rosji 

Źródło: opracowanie własne.

Kolejną ważną z punktu widzenia walki z terroryzmem jednostką 
jest Służba Wywiadu Zagranicznego. Chociaż w regulującej jej działal-
ność ustawie763 nie pada odniesienie do terroryzmu, wiadomo, że jej 

762 Ibidem, Глава II, Статья 9.1.
763 Федеральный закон «О внешней разведке» 10 января 1996 года N 5-ФЗ, Служба 

внешней разведки Российской Федерации, http://svr.gov.ru/svr_today/doc02.htm 
(dostęp: 1.04.2017).

 

a

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji356

zadaniem jest zbieranie informacji o działalności zagranicznych terrory-
stów i międzynarodowych organizacji terrorystycznych, a także zapew-
nienie bezpieczeństwa rosyjskim instytucjom poza granicami kraju  – 
ich pracownikom wraz z  rodzinami. Z pewnością SWZ rozpracowuje 
czeczeńskie ośrodki emigracyjne764. Inną stroną działania tej służby jest 
wykorzystanie przykrywki „walki z terroryzmem” do działań wywiadu 
w innych obszarach jego zainteresowania765. 

Siły Zbrojne FR mogą być użyte w walce z terroryzmem w celu prze-
rwania lotu statków powietrznych wykorzystanych do przeprowadze-
nia aktów terroryzmu lub porwanych przez terrorystów, udaremnienia 
aktów terroryzmu na wodach wewnętrznych i morzach terytorialnych 
FR, na obiektach ustanowionych na szelfie kontynentalnym FR, a także 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowej żeglugi morskiej. Dopuszczalne 
jest też użycie sił zbrojnych w operacji kontrterrorystycznej na teryto-
rium kraju oraz do przerwania międzynarodowej działalności terrory-
stycznej poza granicami państwa766. 

Wojska Wewnętrzne MSW FR w  myśl ustawy767 lokalizują rejo-
ny, w których dochodzi do starć zbrojnych, przerywają je i  rozdzielają 
walczące strony, odbierają wśród ludności nielegalnie posiadaną broń, 
rozbrajają nielegalne formacje zbrojne, a  w  przypadku okazania przez 
uzbrojone grupy sprzeciwu  – likwidują je. Do ich zadań należy prze-
rywanie aktów terrorystycznych, unieszkodliwianie osób, które wzięły 
zakładników, zajęły ważne obiekty państwowe, specjalne ładunki, ele-
menty infrastruktury komunikacyjnej, a także budynki organów władzy 
państwowej768. Wojska Wewnętrzne biorą udział w walkach na północ-
nym Kaukazie, dysponują czołgami, transporterami opancerzonymi, 
moździerzami, artylerią i śmigłowcami. 

764 K. Kraj, Rosja w walce z terroryzmem, op. cit., s. 111. 
765 Zob. M. Minkina, Wywiad Federacji Rosyjskiej, Siedlce 2012, s. 70–83. 
766 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му», Ст. 6–10. 
767 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ «О внутренних войсках Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями), Система ГАРАНТ, http://base.garant.ru/10128200/#ixzz3m2Vt3tvV (dostęp: 
1.04.2017). 

768 Ibidem, Статья 2, 18, 19, 23.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Ramy prawno-instytucjonalne 357

W ustawie o policji769 z 2011 roku (wcześniej w Rosji funkcjonowała 
milicja) stwierdza się, że bierze ona udział w przeciwdziałaniu terrory-
zmowi, w zabezpieczeniu operacji kontrterrorystycznej, ochronie obiek-
tów, które potencjalnie mogą się stać celem zamachu, a także rutynowej 
ochronie miejsc masowo uczęszczanych przez ludność cywilną. Do jej 
zadań należy także przygotowywanie eksperckiej oceny stanu terrory-
stycznego zabezpieczenia obiektów770. Jednostkami policyjnymi pro-
wadzącymi fizyczną walkę z terroryzmem na Kaukazie Płn. są oddziały 
OMON771, a także SOBR772. 

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych podlega także Federalna Służba 
Migracyjna, która odpowiada za organizację i nadzór całościowej polity-
ki Rosji w sferze migracji, imigracji, przyznawania lub pozbawiania oby-
watelstwa, statusu uchodźcy oraz rejestrów meldunkowych. Jej działal-
ność ułatwia kontrolę i rozpoznanie osób mogących stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa państwa. Współpracuje w tym zakresie ze służbami 
migracyjnymi innych państw773. 

Określone obowiązki związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 
działalności terrorystycznej spadają także na siły Ministerstwa ds. Sytu-
acji Nadzwyczajnych (MCzS)774. Przede wszystkim mają one zapewnić 
poszkodowanej ludności środki pierwszej potrzeby oraz okazać potrze-
bującym pierwszą pomoc po dokonaniu zamachu terrorystycznego775. 

769 Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О по-
лиции», „Российская Газета”, http://www.rg.ru/2011/02/07/police-dok.html (dostęp: 
01.04.2017). 

770 Ibidem, Статья 12.
771 OMON – Oddział Milicji Specjalnego Przeznaczenia (ros. Отряд милиции особого 

назначения), po przemianowaniu milicji na policję skrót tłumaczy się jako: Oddział 
Mobilny Specjalnego Przeznaczenia (ros. Отряд мобильный особого назначения). 

772 SOBR  – Specjalny Oddział Szybkiego Reagowania (ros. Специальный Отдел 
Быстрого Реагирования).

773 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2012 г. N 711 
г. Москва «О вопросах Федеральной миграционной службы», „Российская Газета”, 
http://www.rg.ru/2012/07/20/fms-dok.html (dostęp: 1.04.2017). 

774 Pełna nazwa: Ministerstwo ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Likwida-
cji Następstw Klęsk Żywiołowych. 

775 Д.В. Шикунов, Система противодействия терроризму в Российской Федерации, 
op. cit., s. 192.

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji358

Federalna Służba Ochrony ma za zadanie zapewnienie bezpieczeń-
stwa osobistego prezydentowi, członkom rządu, przewodniczącym obu 
izb parlamentu i innym wysokim funkcjonariuszom państwowym. 
Chroni także zagraniczne głowy państw i szefów rządów podczas ich 
wizyt na terytorium Rosji. Ochrania budynki organów federalnych, 
a także przylegające do nich tereny. Funkcjonariusze FSO mają prawo 
swobodnie wkraczać do  zamieszkanych przez obywateli pomieszczeń, 
budynków, na przynależne im działki, a także na teren instytucji i orga-
nizacji bez względu na formę ich własności. Funkcjonariusze FSO pod-
czas wykonywania swoich obowiązków nie podlegają takim administra-
cyjnym działaniom, jak rewizja, rewizja osobista, zatrzymanie, przegląd 
środków transportu czy używanych urządzeń. Jest to jedna z najbardziej 
utajonych rosyjskich służb specjalnych. Zdaniem specjalistów, o jej sku-
teczności świadczy fakt, że nigdy nie doszło do bezpośredniego zagro-
żenia życia rosyjskich prezydentów, mimo iż podejmowali oni wizyty 
w rejonach dotkniętych walkami, np. w Czeczenii776. 

Mimo iż od 1998 roku, czyli momentu przyjęcia pierwszej ustawy 
o zwalczaniu terroryzmu, rosyjskie prawodawstwo i ramy organizacyj-
ne polityki antyterrorystycznej ulegały wielu modyfikacjom i udosko-
naleniom, w literaturze przedmiotu nie brak głosów krytycznych pod 
adresem rosyjskich rozwiązań. Po pierwsze zwraca się uwagę na sła-
bość tych ich elementów, które odnoszą się do prewencji, i takich za-
dań organów państwa, jak: analiza ryzyka, analiza trendów w ewolucji 
terroryzmu, identyfikacja czynników sprzyjających rekrutacji nowych 
członków przez ugrupowania terrorystyczne, przyczyny ich radykaliza-
cji, rozpoznawanie nowych metod działania itp. Profilaktyka terroryzmu 
jest w Rosji na elementarnym poziomie. Uregulowania prawne skupiają 
się na zasadach użycia siły przez poszczególne formacje, wykrywaniu 
i powstrzymywaniu aktów terroryzmu oraz zwalczaniu ich skutków. 
Ustawa z 2006 roku w niektórych kwestiach była sprzeczna z innymi ak-
tami prawnymi (np. o ochronie granic), nie rozwiązała też wszystkich 
sporów kompetencyjnych, głównie między FSB a siłami MSW777. Inne 

776 K. Kraj, Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej, „Bezpieczeństwo. Teoria 
i Praktyka”, 1–2/2010, s. 80–83.

777 M. Omelichaeva, Russia’s Counterterrorism Legislation, Warts and All: Overview and 
Assessment of the Legal Framework for Combating Terrorism in the Russian Federation, 
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Metody siłowe 359

zarzuty, podnoszone szczególnie przez obrońców praw człowieka, do-
tyczą reżimu operacji kontrterrorystycznej. Jego wprowadzenie jest fak-
tycznie nieograniczone terytorialnie ani czasowo i nie wymaga zgody 
(a jedynie poinformowania) Dumy Państwowej i Rady Federacji. Reżim 
KTO drastycznie ogranicza prawa ludności (bardziej niż przewidziany 
w konstytucji stan wyjątkowy), co często prowadzi do znacznych nad-
użyć ze strony sił bezpieczeństwa. Kontrowersje budzi też definiowanie 
przez oficjalne dokumenty terroryzmu m.in. jako „ideologii przemocy”, 
co może dawać władzom instrument dla zwalczania niewygodnych pro-
gramów politycznych. Z kolei szerokie rozumienie „działalności terrory-
stycznej”, także jako „propagandy idei terrorystycznych”, stanowić może 
podstawę do oskarżeń wobec mediów, które mają inne spojrzenie na 
problem terroryzmu778. 

5.2. Metody siłowe

Po zakończenie w 2000 roku regularnych walk w Czeczenii przed si-
łami federalnymi stanęło zadanie likwidacji zakonspirowanych grup 
partyzanckich stosujących metody dywersyjno-terrorystyczne. W tym 
celu 25 stycznia 2001 roku dekretem prezydenta powołany został Regio-
nalny Sztab Operacyjny do Kierowania Operacją Kontrterrorystyczną 
(ROSz), którego zadaniem była koordynacja działań wszystkich formacji 
operujących w Czeczenii. Podporządkowane mu zostało, działające już 
od 1999 roku, Połączone Zgrupowanie Wojsk (OGW) na. Kaukazie Płn – 
związek operacyjny, w którego skład weszły oddziały Sił Zbrojnych, FSB, 
FSO, MCzS i innych formacji. Za koordynację działań sił MSW odpo-
wiada natomiast Połączone Operacyjne Zgrupowanie Organów Spraw 
Wewnętrznych i Pododdziałów MSW (WOGOiP). 

Od zakończenia drugiej wojny czeczeńskiej struktura i organizacja 
działania resortów siłowych na Kaukazie Płn. podlegała wielokrotnym 

[In:] Threats and Prospects in Combating Terrorism: A Challenge for Domestic or 
Transnational Cooperation, ed. Anna Mikkonen, Research Reports No. 41, National 
Defense University, Helsinki 2009, s. 10–12.

778 Российское общество под контролем. Злоупотребления в ходе борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом, Международная федерация за права человека (FIDH), 
Июль 2009, s. 5–6.
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modyfikacjom, a jedną z pierwszych tendencji było przesunięcie ciężaru 
prowadzenia operacji kontrterrorystycznych z armii na FSB i MSW, któ-
rych liczebność w regionie stale rosła. Od 2002 roku siły zbrojne, poza 
nielicznymi wyjątkami, nie biorą aktywnego udziału w walkach z bojow-
nikami. W 2012 roku na Kaukazie Płn. dyslokowanych było: ok. 110 tys. 
żołnierzy jednostek Ministerstwa Obrony, 145 tys. funkcjonariuszy od-
działów pogranicznych FSB, ok. 90 tys. żołnierzy Wojsk Wewnętrznych 
MSW779. Aktywne działania przeciw bojownikom prowadziła jednak tyl-
ko nieliczna część tych sił – głównie oddziały specjalne MSW. 

Do 2004 roku główną metodą zwalczania terroryzmu przez FSB, 
MSW i GRU było kierowanie na terytorium Czeczenii (i w pojedynczych 
przypadkach innych republik) autonomicznych grup mających za zada-
nie likwidowanie osób podejrzanych o terroryzm. Jeszcze w trakcie dru-
giej wojny czeczeńskiej GRU SZ Rosji sformowało dwa oddziały złożone 
z etnicznych Czeczenów – „Wostok” i „Zapad”, które z czasem otrzymały 
status batalionów w 42. Dywizji Zmechanizowanej. „Wostok” stacjonuje 
w Gudermesie, a – „Zapad” w Groznym. Podobne oddziały powstały też 
w strukturze MSW („czeczeński OMON”), natomiast FSB powołał grupę 
specjalnego przeznaczenia „Gorec”. Ich głównym zadaniem było likwido-
wanie bojowników i mimo częstych przypadków łamania praw człowieka 
spotkały się z wysoką oceną Moskwy. Federalna Służba Bezpieczeństwa 
w swoich operacjach na Kaukazie Płn. w pierwszych latach XXI wieku 
wykorzystywała tzw. połączone grupy specjalne, złożone z operatorów 
sprowadzonych z oddziałów FSB w innych regionach Rosji i oddziałów 
specjalnego przeznaczenia (OSN) Wojsk Wewnętrznych. W 2002 roku 
powołano 10 takich grup dla działań w poszczególnych rejonach Cze-
czenii, które operując autonomicznie, zajmowały się likwidowaniem bo-
jowników (notabene z pogwałceniem obowiązującego w  Rosji prawa). 
Podobne rozwiązania stosowały siły Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, które organizowały tzw. mobilne oddziały MSW, operujące nie 
tylko w Czeczenii, ale też w Dagestanie i Inguszetii. Praktyką stosowaną 
wówczas tylko przez MSW było kierowanie do likwidacji liderów bojow-
ników bardzo małych grup składających się z  funkcjonariuszy aparatu 
centralnego. Były to tzw. tymczasowe wyspecjalizowane grupy operacyj-
ne, podporządkowane tylko Moskwie. Składały się z  kierowcy i trzech 

779 W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian…, op. cit., s. 24–25. 
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operatorów w stopniu co najmniej majora i miały za zadanie likwida-
cję wyznaczonych terrorystów. Jak podają analitycy rosyjskiego serwisu 
Agentura.ru, stworzono sześć takich grup: pięć w Czeczenii i jedną w In-
guszetii. Ważną rolę w zwalczaniu bojowników od początku odgrywały 
też oddziały podporządkowane prorosyjskiemu prezydentowi Czeczenii, 
tzw. kadyrowska gwardia, która w 2004 roku na mocy decyzji prezydenta 
Rosji weszła do nowo utworzonego MSW Czeczenii. Zorganizowano na 
jej bazie pułk specjalnego przeznaczenia stacjonujący w Groznym. 

Po rajdzie bojowników na Inguszetię w 2004 roku praktyka stoso-
wania w przeważającej mierze siłowych metod zwalczania terroryzmu 
i ekstremizmu została jeszcze bardziej nasilona i  rozciągnięta na cały 
Kaukaz Płn. Rosyjskie władze po raz pierwszy zezwoliły wówczas na wy-
korzystanie lojalnych Moskwie oddziałów czeczeńskich do działań na 
terytorium innych północnokaukaskich republik. W latach 2004–2005 
Ramzan Kadyrow przeprowadził kilka operacji w Dagestanie, a nawet 
oskarżył tamtejsze organy bezpieczeństwa o brak determinacji w zwal-
czaniu terroryzmu780. 

Pierwsze lata po zakończeniu regularnej fazy wojny w Czeczenii 
przebiegały pod znakiem niezwykle brutalnych represji ze strony sił fe-
deralnych, wymierzonych w osoby podejrzane o terroryzm. Stosowano 
szereg praktyk godzących w prawa człowieka, na co uwagę zwracały licz-
ne organizacje międzynarodowe. W czasie wojny jednym z elementów 
rosyjskiej taktyki było zmasowane użycie siły. Rosjanie stosowali środki 
bojowe niezdatne do prowadzenia dokładnych, „chirurgicznych” ude-
rzeń i w wyniku nieprecyzyjnie prowadzonych ostrzałów artyleryjskich 
i bombardowań pozycji bojowników straty ponosiła ludność cywilna. 
Jednym z najgłośniejszych przykładów tego typu działań był ostrzał 
centrum Groznego rakietami taktycznymi Toczka-U z głowicami kase-
towymi, do którego doszło 21 października 1999 roku. W jego wyniku 
zginęło około 140 cywilów, a ponad 200 zostało rannych. Zdecydowaną 
większość ofiar stanowili cywilni mieszkańcy miasta781. 

780 Российская система предотвращения терактов: спустя год после Беслана, 
Agentura.ru, http://studies.agentura.ru/listing/system1yearafter/ (dostęp: 1.04.2017).

781 Практика проведения «контртеррористической операции» Российской Федера-
цией на Северном Кавказе в 1999–2006 гг., Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.
ru/articles/107436/ (dostęp: 1.04.2017).
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Tabela 41. Porwania i „zniknięcia” ludzi w Czeczenii, Iguszetii i Dagestanie w la-
tach 2002–2009 

Rok Porwani

Spośród nich:

uwolnieni bądź 
wykupieni

odnalezieni 
zabici „zniknęli”

odnalezieni 
w aresztach 
śledczych

Czeczenia
2002 544 91 81 372 –
2003 498 158 52 288 –
2004 450 213 26 203 8
2005 323 155 25 128 15
2006 187 94 11 63 19
2007 35 23 1 2 2
2008 42 21 4 5 5
2009 93 60 10 4 4

Razem 2172 815 210 1096 53
Inguszetia

2002 28 2 4 16 6
2003 56 31 1 19 5
2004 48 20 3 19 6
2005 32 10 5 6 11
2006 16 4 1 2 9
2007 30 8 1 4 17
2008 31 20 1 7 3
2009 13 1 4 5 3

Razem 254 96 20 78 60
Dagestan

2007 12 5 0 7 0
2008 11 3 3 0 5
2009 22 8 9 4 1

Razem 45 16 12 11 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia „Memoriał”.

Stosowanie tortur wobec jeńców i zatrzymanych cywilów spotyka-
ne było po obu stronach konfliktu czeczeńskiego. Siły federalne ucie-
kały się do tej metody zarówno przy zatrzymywaniu podejrzanych, jak 
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i w miejscach przetrzymywania i w trakcie przesłuchań. Ofiarami bru-
talnego traktowania przy aresztowaniu byli nie tylko zatrzymani, ale 
też ich bliscy, krewni, a nawet osoby, które przypadkowo znalazły się 
w okolicy782. 

Dokładna liczba osób, które przeszły w Czeczenii przez obozy fil-
tracyjne i nielegalne więzienia, jest niezwykle trudna do ustalenia, gdyż 
nie prowadzono w tej kwestii żadnych rejestrów. Według oficjalnych 
danych w pierwszych latach operacji kontrterrorystycznej w Czeczenii 
same oddziały MSW zatrzymywały i kierowały do punktów filtracyjnych 
ok. 1–1,2 tys. osób miesięcznie. Na tej podstawie zajmujące się ochro-
ną praw człowieka stowarzyszenie „Memoriał” szacuje, że przez system 
filtracyjny przechodziło rocznie ok. 20 tys. ludzi. Dodać do tego należy 
osoby przetrzymywane na terenie jednostek wojskowych. Łącznie moż-
na więc mówić o co najmniej 200 tys. osób dotkniętych tego rodzaju 
prześladowaniami w ramach rosyjskiej operacji kontrterrorystycznej783. 

Głośnym i szczególnie często podnoszonym przez obrońców praw 
człowieka problemem na Kaukazie Płn., a szczególnie w Czeczenii, są 
bezprawne zatrzymania, porwania i „zniknięcia” ludzi. Proceder ten 
został rozwinięty już w na początku działań wojennych i również był 
stosowany przez obie strony – z czasem stał się dla Rosjan stałą prakty-
ką w ramach przeprowadzanej w Czeczenii operacji terrorystycznej. Ro-
dziny ofiar zazwyczaj przez długi czas nie posiadały żadnych informacji 
o przyczynie ich zatrzymania, miejscu przebywania zatrzymanego, ani 
o tym, czy zostały mu przedstawione zarzuty. O przybliżonej skali zjawi-
ska świadczą dane zawarte w tabeli 41. 

Z czasem liczba przypadków porwań i „zniknięć” w samej Czeczenii 
traciła na intensywności, ale zjawisko to pojawiło się w innych północ-
nokaukaskich republikach. Organizację tego typu działań od sił fede-
ralnych zaczęły przejmować lokalne promoskiewskie struktury siłowe 
(w Czeczenii: „kadyrowcy”). W pierwszych latach operacji kontrterrory-
stycznej w Czeczenii, gdy dochodziło do masowych „zaczystek”, odsetek 
osób zabitych i trwale zaginionych w wyniku tego typu akcji wynosił na-
wet 85%, za co odpowiedzialność ponosi rosyjska armia, milicja i służby 

782 Ibidem.
783 Szerzej zob. Пытки в Чечне: «стабилизация» кошмара, Международная 

Федерация Прав Человека (МФПЧ), 2007.
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specjalne. Niejednokrotnie w  okresie operacji kontrterrorystycznych 
w Czeczenii odnajdywano miejsca tajnych pochówków osób, które 
wcześniej zostały porwane przez struktury siłowe. Jedno z nich znajdo-
wało się w pobliżu wspomnianej bazy wojskowej w Chankale, a to tylko 
jeden z wielu tego rodzaju przykładów. Z pewnością dochodziło do wie-
lokrotnych przypadków zupełnie bezprawnego pozbawiania życia osób 
podejrzanych o terroryzm. Wraz z przejęciem tego rodzaju zadań przez 
struktury lokalne, liczba potwierdzonych zgonów i zaginięć zaczęła ma-
leć i w latach 2004–2005 stanowiła ok. 40% spośród wszystkich przypad-
ków porwań. Pochwyceni przez „kadyrowców” najczęściej kierowani 
są na stosunkowo krótki czas (od doby do kilku dni) do nielegalnych 
więzień, gdzie dochodzi do stosowania tortur w celu wydobycia zeznań. 
W tym czasie krewni zatrzymanego starają się swoimi środkami – często 
drogą wykupu – pomóc mu w wydostaniu się na wolność. Jeśli do tego 
dochodzi, zatrzymani i jego rodzina zwykle nie wnoszą żadnych skarg 
w obawie przed odwetem lokalnych sił bezpieczeństwa, które w odróż-
nieniu od służb federalnych są doskonale poinformowane i znają skutecz-
ne sposoby przeprowadzania dalszych prześladowań. Z czasem zaczęła 
też rosnąć liczba porwanych, których kierowano do aresztów śledczych 
i przedstawiano im zarzuty związane z  terroryzmem, uczestniczeniem 
w nielegalnych formacjach zbrojnych oraz nielegalnego posiadania bro-
ni. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że służby w ten sposób starają się 
wypełnić z góry założony plan „efektów” walki z terroryzmem784. 

Stała praktyką w Czeczenii było branie krewnych bojowników jako 
zakładników, w rosyjskim żargonie nazywane „kontrzachwatem”. Począt-
kowo przemocowe działania wobec rodzin były formą zemsty albo pró-
bą zdobycia informacji. Z czasem stały się systemową taktyką wywiera-
nia presji na bojowników w celu zmuszenia ich do poddania się. W 2004 
roku zatrzymano aż 40 krewnych komendanta polowego Mahomeda 
Chambijewa, co skłoniło go do oddania się w ręce Rosjan. W czasie ata-
ku w Biesłanie jako zakładników wzięto żonę i teścia Ałana Maschdo-
wa, a w kilka miesięcy jego kolejnych krewnych. W 2005 roku porwano 
siostrę późniejszego przywódcy Emiratu Kaukaskiego Doku Umarowa. 
Praktyka ta, wcześniej całkowicie sprzeczna z obowiązującym w Rosji 
prawem, w ostatnich latach doczekała się nawet legalizacji. W 2011 roku 

784 Практика проведения «контртеррористической операции», op. cit.
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w Kabardyno-Bałkarii wprowadzono przepisy o  pociąganiu do odpo-
wiedzialności krewnych uczestników nielegalnych formacji zbrojnych. 
Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi podobne rozwiązania wpro-
wadzono na szczeblu centralnym. Zdarzają się przypadki kreowania 
i prowokowania przez służby specjalne aktów przemocy wymierzonych 
w członków rodzin terrorystów rzekomo ze strony ludności cywilnej. 
We wspomnianej Kabardyno-Bałkarii w 2011 roku w Internecie ujawni-
ła się grupa o nazwie „Czarne Jastrzębie”, która ogłosiła, że będzie prze-
śladować rodziny islamistów. Lider grupy został wkrótce rozpoznany 
jako 36-letni podporucznik miejscowej policji Wadim Sułtanow. Został 
on zabity kilka dni po tym, jak zamordowano żonę jednego z lokalnych 
liderów terrorystycznego podziemia Achmata Małkarowa. Na tym ak-
tywność „Czarnych Jastrzębi” się zakończyła. Analogiczna grupa ujaw-
niła się w 2009 roku w Dagestanie. Działała ona „w imieniu krewnych 
zabitych policjantów” i wzięła na siebie odpowiedzialność za porwanie 
pięciu osób, z których trzy zostały zabite. Groziła też 16 dziennikarzom 
i obrońcom praw człowieka, uznając, że pomagają terrorystom785. 

Podstawową i najbardziej efektywną metodą zwalczania terrory-
stycznego podziemia od lat pozostaje likwidacja liderów poszczególnych 
ugrupowań. Zapoczątkowana ona została, jak opisano to wyżej, zaraz 
po zakończeniu działań wojennych w Czeczenii. Wielokrotnie próbowa-
no pozbawić życia czeczeńskiego dowódcę polowego Szamila Basajewa. 
Udało się to ostatecznie Rosjanom w trakcie operacji specjalnej 10 lipca 
2006 roku, kiedy w powietrze wysadzono samochód ciężarowy, którym 
się przemieszczał (szczegóły operacji do dziś pozostają tajne). Wcześniej, 
13 lutego 2004 roku, na terytorium Kataru rosyjscy agenci zlikwidowa-
li innego czeczeńskiego przywódcę – Zelichmana Jandarbijewa. Była to 
najprawdopodobniej pierwsza tego typu operacja rosyjskich służb spe-
cjalnych poza terytorium własnego państwa po rozpadzie ZSRS. Jandar-
bijew zginął od eksplozji ładunku wybuchowego podłożonego w jego 
samochodzie. Sprawa wywołała międzynarodowy skandal. Katarskim 
władzom udało się ustalić i aresztować dwóch sprawców zamachu, który-
mi okazali się pracownicy rosyjskiej ambasady. Trzeciego sprawcę, spra-
wującego urząd pierwszego sekretarza ambasady, przed aresztowaniem 
uchronił tylko immunitet dyplomatyczny i został on „tylko” uznany za 

785 The North Caucasus: The Challenges Of Integration (II), Islam, op. cit, s. 34. 
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persona non grata. Niemal natychmiast po ich zatrzymaniu na jednym 
z  moskiewskich lotnisk Rosjanie aresztowali trzech obywateli Kataru, 
tłumacząc to podejrzeniami o udział w zamachu w moskiewskim me-
trze. Po bezpośredniej rozmowie telefonicznej emira Kataru z prezyden-
tem Rosji zapadła decyzja o wymianie zatrzymanych786. 

Operacje likwidacji liderów grup terrorystycznych na terytorium 
Kaukazu Płn zostały ponownie nasilone w 2009 roku – w ich wyniku 
w okresie do 2012 roku pozbawiono życia większość dowódców w Da-
gestanie, Kabardyno-Bałkarii i Karaczajo-Czerkiesji. Bardzo długo 
przed federalnymi i lokalnymi służbami potrafił się ukrywać lider Emi-
ratu Kaukaskiego Doku Umarow. Informacje o jego śmierci wielokrot-
nie okazywały się nieprawdziwe i dopiero doniesienia z początku 2014 
roku miały – jak się okazało – potwierdzenie w rzeczywistości. Według 
jednej z wersji, Umarow zmarł w wyniku odniesionych ran. Według in-
nej – został otruty poprzez podsunięte mu produkty spożywcze. Otrucia 
są jedną z często spotykanych metod likwidacji bojowników. Jak podaje 
jedna z agencji informacyjnych, tylko w okresie 7 miesięcy 2010 roku zli-
kwidowano w ten sposób na Kaukazie 17 terrorystycznych przywódców. 
Zatrute produkty dostarczane są bojownikom przez sieć agenturalną. Co 
istotne, wykorzystywane są substancje trujące o powolnym działaniu, 
tak aby utrudnić ustalenie źródła ich pochodzenia i dać agentom czas 
na bezpieczny odwrót787. Najbardziej spektakularną operacją tego typu 
było prawdopodobnie pozbawienie życia międzynarodowego terrorysty 
Chattaba w 2002 roku. Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych 
wersji, przekupiony kurier dostarczył mu list nasączony silnymi substan-
cjami trującymi, które spowodowały zgon po kilku godzinach788. 

W bardziej konwencjonalny sposób dokonano likwidacji dwóch 
ostatnich przywódców Emiratu Kaukaskiego. Aliaschab Kebekow zo-
stał zlokalizowany w budynku na przedmieściach Bujnakska w Dage-
stanie. Po okrążeniu rozpoczęto negocjacje, dzięki którym dom mogły 

786 Por. И. Плугатарев, Приказ: «Ликвидировать!», „Независимое Военное Обо-
зрение”, 16.04.2014, http://nvo.ng.ru/spforces/2004-04-16/1_qatar.html (dostęp: 
1.04.2017). 

787 Чеченских боевиков травят ядами, Rosbalt, http://www.rosbalt.ru/main/2010/07/ 
29/757801.html (dostęp: 1.04.2017). 

788 От чего же умер Хаттаб?, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/19641/ 
(dostęp: 1.04.2017). 
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bezpiecznie opuścić obecne w środku dzieci. Następnie zaczął się szturm, 
w trakcie którego zginęło pięciu bojowników, w tym Kebekow789. Jego 
następca, Mahomed Sulejmanow, zginął z kolei w walce w terenie leś-
nym w środkowym Dagestanie790. 

Tabela 42. Zabici funkcjonariusze struktur siłowych Rosji w konflikcie na pół-
nocnym Kaukazie w latach 2006–2016

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Razem

Czeczenia 205 98 87 94 44 21 43 18 26 2 6 644

Dagestan 32 42 52 88 124 211 110 88 21 13 22 803

Inguszetia 29 39 84 98 31 19 33 6 4 1 2 346

Kabardyno- 
-Bałkaria 1 6 13 16 23 31 19 14 4 2 2 131

Północna 
Osetia- 
-Alania

11 – 7 – 2 – 1 – – – – 21

Karaczajo- 
-Czerkiesja – 1 3 – 1 6 3 – – – – 14

Kraj 
Stawropolski 7 1 – – – 2 – 1 – – – 11

Razem 285 187 246 296 225 290 209 127 55 18 32 1970

Źródło: Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе: оценка правозащитни-
ков. Зима 2014/2015 гг., Бюллетень Правозащитного центра «Мемориал», 2015, s. 19. 
Dane za lata 2010–2016 zmieniono i uaktualniono wg najnowszej statystyki: Статисти-
ка жертв на Северном Кавказе по категориям за 6 лет. Данные «Кавказского Узла», 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/statistika_jertv_2010_2015.html (dostęp: 1.04.2017).

Wymienione przykłady operacji wskazują, w jak zróżnicowanych 
warunkach działają federalne i lokalne oddziały specjalne. Operacje 

789 НАК подтвердил информацию о смерти Кебекова, Kavkaz-Uzel, http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/260917/ (dostęp: 1.04.2017).

790 LifeNews: в Дагестане убит лидер «Имарата Кавказ», Kavkaz-Uzel, http://www.
kavkaz-uzel.ru/articles/267024/ (dostęp: 1.04.2017).
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kontrterrorystyczne (KTO) są planowane i przeprowadzane z uwzględ-
nieniem warunków terenowych i metod działania konkretnych dowód-
ców polowych. Bojownicy doskonalą swoje środki walki (np. ładunki 
wybuchowe), wykorzystują Internet i inne nowoczesne środki łączności, 
co również musi wpływać na taktykę antyterrorystów. Reżim KTO w za-
leżności od sytuacji może być wprowadzony w odpowiedzi na dokonany 
napad albo też w celu jego uprzedzenia lub likwidacji terrorystów. Może 
również obejmować niewielki teren (budynek, dzielnica, wieś), jak też 
znaczne terytorium. 

Operacje kontrterrorystyczne, inne starcia z terrorystami oraz za-
machy wiążą się ze stosunkowo wysokimi stratami funkcjonariuszy ro-
syjskich struktur siłowych. Ich skala (zob. tab. 42, 43, oraz wykres 11) 
doskonale obrazuje, z jak głębokim kryzysem ma do czynienia Rosja na 
swoich południowych rubieżach. 

Tabela 43. Ranni funkcjonariusze struktur siłowych Rosji w konflikcie na północ-
nym Kaukazie w latach 2006–2016 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Razem

Czeczenia 519 232 175 202 137 87 81 64 59 15 12 1583

Dagestan 65 80 73 145 233 163 168 136 49 14 52 1178

Inguszetia 52 51 225 258 132 31 45 32 14 2 – 842

Kabardyno- 
-Bałkaria 2 11 27 27 46 33 30 19 7 – 1 203

Północna 
Osetia- 
-Alania

4 1 4 1 3 1 – – – – – 14

Karaczajo- 
-Czerkiesja 2 – 1 3 – 7 2 2 – – – 14

Kraj 
Stawropolski 6 1 – – – 5 – 2 – – – 14

Razem 650 376 505 636 551 327 326 255 129 31 65 3851

Źródło: Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе…, op. cit., s. 19. Dane za 
2015 r.: Статистика жертв на Северном Кавказе, op. cit.
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Wykres 11. Straty rosyjskich struktur siłowych na Kaukazie Płn. w latach 2006–2015

Źródło: Ситуация в зоне конфликта на Северном Кавказе…, op. cit., s. 19. 

Przykładem szeroko zakrojonych działań może być reżim KTO w re-
jonie elbruskim w Kabardyno-Bałkarii, który obowiązywał aż 9 miesięcy 
(od lutego do października 2011 r.). Według oficjalnych danych zlikwi-
dowano wówczas 69 bojowników, zlokalizowano 10 baz, 30 kryjówek 
z bronią i 3 minilaboratoria do produkcji improwizowanych ładunków 
wybuchowych. Przejęto 119 sztuk broni palnej, ponad 7,5 tys. sztuk 
amunicji, 130 granatów, 44 improwizowanych ładunków wybuchowych, 
a także ponad 27 kg materiałów wybuchowych. W czasie operacji wy-
kryto w sumie 75 przestępstw o charakterze terrorystycznym, spośród 
których w 66 przypadkach doszło do użycia broni palnej. W wyniku ata-
ków terrorystycznego podziemia zginęło 9 cywilów i 25 funkcjonariuszy 
struktur siłowych, a 37 cywilów zostało rannych791. Operacja miała zma-
sowany charakter i niejednokrotnie w jej trakcie dochodziło nawet do 
bombardowań i ostrzeliwań terenów leśnych. Skala działań miała swoje 
konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Wprowadzony zakaz wjazdu dla 
turystów wywołał poważne straty finansowe wśród lokalnych przedsię-
biorców, co skutkowało utratą zaufania do władz centralnych i struktur 
siłowych. Niezadowolenie społeczne zostało więc skierowane nie na ter-
rorystów, którzy rozpoczęli konflikt, ale w kierunku sił bezpieczeństwa, 

791 Девять месяцев КТО: Приэльбрусье на грани выживания, Правозащитный 
Центр «Мемориал» 2011, s. 5–6.
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji370

które zorganizowały zbyt długotrwałą i zbyt brutalną operację. Utrata 
zaufania wśród ludności cywilnej jest zaś ogromną przeszkodą w sku-
tecznym prowadzeniu działań antyterrorystycznych792. 

Jak widać na tym przykładzie, często w  trakcie KTO stosowane są 
bezwzględne i nieadekwatne do stanu zagrożenia środki siłowe. W naj-
większych operacjach wykorzystywane są np. śmigłowce szturmowe. 
Celem jest likwidacja terrorystów, a nie ich zatrzymanie i osądzenie. 
Praktyką wprowadzoną stosunkowo niedawno jest wykorzystywanie 
negocjatorów (niekiedy spośród krewnych terrorystów) przed sztur-
mem otoczonych budynków. Zwykle jednak udaje się jedynie bezpiecz-
nie ewakuować w ten sposób osoby niezwiązane z bojownikami, kobiety 
oraz dzieci. Następnie dochodzi do szturmu, w trakcie którego terroryści 
są likwidowani. KTO często prowadzone są w celu zastraszenia ludności 
i mają charakter operacji odwetowych, np. po zamachach na funcjona-
riuszy sił bezpieczeństwa. Z założenia mają one pozbawić bojowników 
wsparcia w lokalnych społecznościach793. 

Tabela 44. Liczba bojowników zlikwidowanych w latach 2010–2016 w poszcze-
gólnych podmiotach Federacji 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Razem

Czeczenia 80 62 38 20 24 45 20 289

Dagestan 176 173 231 171 163 97 112 1123

Inguszetia 63 40 40 23 15 15 13 209

Kabardyno-Bałkaria 25 80 80 72 44 10 12 323

Osetia Północna-Alania 2 1 4 2 – – – 9

Karaczajo-Czerkiesja 1 13 2 2 – 4 – 22

Kraj Stawropolski 2 15 9 8 3 1 5 43

Razem 349 384 404 298 249 172 162 2018

Źródło: opracowanie własne na podst.: Рейтинг регионов СКФО по количеству жертв 
за 6 лет, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/277404/ (dostęp: 1.04.2017).

792 Por. Ibidem, s. 25–26.
793 The North Caucasus: The Challenges Of Integration (II), Islam, op. cit, s. 28–31.
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Metody siłowe 371

Wykres 12. Liczba bojowników zlikwidowanych w latach 2010–2016 z podziałem 
na podmioty FR 

Źródło: Oprac. własne na podst.: Рейтинг регионов СКФО по количеству жертв…, op. cit.

Stosowanie bezwzględnych metod siłowych wzbudza liczne kontro-
wersje i  zdaniem wielu ekspertów jest przeciwskuteczne w zwalczaniu 
terroryzmu. Opiera się ono na założeniu, że groźba surowego odwetu 
ze strony państwa powstrzyma terrorystów od dokonywania nowych 
ataków. Niestety jest to raczej paradygmat myślenia typowy dla „zwy-
kłych” przestępców, a nie dla terrorystów. O ile w przypadku przestępcy 
nieuchronność i surowość kary zawsze jest czynnikiem odstraszającym, 
to dla terrorysty osobisty los nie jest głównym wyznacznikiem działania. 
Najbardziej drastycznym przykładem są tu terroryści samobójcy, którzy 
dla postawionego sobie celu poświęcają własne życie. Klasyczne odstra-
szanie w przypadku terroryzmu wykazuje więc wątpliwą skuteczność794. 

Ponadto należy mieć na uwadze to, w jaki sposób środki siłowe 
oddziałują na zwolenników grup terrorystycznych, którzy są dla nich 
głównym źródłem pomocy materialnej i organizacyjnej, a także bazą dla 
rekrutacji nowych członków. Przemoc ze strony państwa często uderza 
w otoczenie społeczne terrorystów i napędza tzw. błędne koło przemocy. 
Represje rodzą poczucie krzywdy i wywołują chęć zemsty u kolejnych 
jednostek i właśnie dlatego przywódcom terrorystów takie działania ze 
strony państwa są często na rękę. Co więcej – nierzadko starają się oni 
celowo sprowokować nieproporcjonalną reakcję sił bezpieczeństwa. 

794 Szerzej na ten temat zob.: B. Bolechów, Polityka antyterrorystyczna…, op. cit., s. 286–302.
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji372

Koncentracja na siłowych metodach zwalczania terroryzmu może tak-
że pogłębiać patologie polityczno-społeczne. Władze, wykorzystując real-
ne zagrożenie i przyzwolenie obywateli na siłowe rozwiązania, często nie 
wahają się przed takimi działaniami, jak: zaliczenie do terrorystów swoich 
politycznych oponentów i ekonomicznych konkurentów, łamanie procedur 
demokratycznych i przepisów pod pretekstem zwalczania terroryzmu, 
a  także naruszanie praw i wolności obywatelskich. Rozszerzenie upraw-
nień struktur siłowych utrudnia ich kontrolę ze strony cywilnych organów 
państwa i obywateli. Społeczeństwo musi polegać na informacjach przeka-
zywanych przez służby i w ten sposób staje się niejako ich zakładnikiem. 
Służby mogą świadomie wyolbrzymiać stan zagrożenia terrorystycznego, 
podawać nieprawdziwe informacje o swoich sukcesach w walce z terrory-
zmem czy domagać się dodatkowych środków na ten cel795.

Tabela 45. Liczebność niektórych resortów siłowych Federacji Rosyjskiej w latach 
2005–2015 (tys.)796

2005 2015

MSW 821,3 1003,0

Sądownictwo i organy prokuratury 189,1 230,1

Prokuratura Generalna 53,7 49,0796

Federalna Służba Migracyjna 28,2 37,3

Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych 350,0 371,0

Ministerstwo Sprawiedliwości 340,0 365,0

Federalna Służba Kontroli Obrotu Narkotykami 33,7 40,0

Źródło: Угроза терактов. Нужны ли силовикам дополнительные полномочия…, op. 
cit., s. 1–2. 

Wszystkie wyżej wymienione słabości siłowej strategii zwalczania 
terroryzmu znajdują doskonałe potwierdzenie na Kaukazie Płn. i w całej 
Rosji. Świadczyć o tym mogą dwa istotne wskaźniki: stały wzrost liczby 
funkcjonariuszy struktur siłowych w Rosji, a także wzrost wydatków na 
cele związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. 

795 И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., s. 233–236.
796 Spadek liczebności uzyskano dzięki wydzieleniu Komitetu Śledczego FR.
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Metody siłowe 373

Tabela 46. Wydatki z budżetu federalnego na „bezpieczeństwo narodowe i ochro-
nę praworządności” w latach 1999–2015 

Nominalna wartość 
wydatków 
(mld RUB)

% 
ogólnej sumy wydatków

% 
PKB

1999 51,3 8,93 1,28

2000 111,5 11,00 1,53

2001 131,6 11,03 1,70

2002 173,9 8,93 1,59

2003 249,8 10,35 1,89

2004 318,5 11,51 1,97

2005 455,3 12,86 2,17

2006 556,3 12,56 2,04

2007 674,8 10,33 2,16

2008 521,8 7,43 1,24

2009 707,4 7,18 1,75

2010 726,8 7,09 1,61

2011 819,8 7,37 1,54

2012 1365,3 10,57 2,23

2013 1487,2 11,11 2,24

2014 1458,8 10,45 2,04

2015 1345,9 8,85 1,84

2016
(projekt) 1314,2 8,16 1,67

Źródło: Угроза терактов. Нужны ли силовикам дополнительные полномочия…, op. 
cit., s. 3.

Jak podaje niezależne rosyjskie Centrum Reform Ekonomicznych 
i Politycznych, łączna liczba funkcjonariuszy struktur siłowych w Fe-
deracji Rosyjskiej wynosi ponad 4 mln ludzi. Połowa z nich podlega 
Ministerstwu Obrony, a około jednej czwarta  – Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych797. 

797 Угроза терактов. Нужны ли силовикам дополнительные полномочия и финан-
сы?, Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР), 2015, s. 1. 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji374

Z powodu utajnienia informacji trudno ustalić dokładną liczebność 
FSB, FSO i SWR. Szacuje się, że łącznie służby te zatrudniają około 250 
tys. funkcjonariuszy. Z tej liczby na FSB przypada 120 tys. osób (łącznie ze 
służbą graniczną – 200 tys. osób). Ocenia się, że od roku 2000 liczba eta-
tów w FSB wzrosła o około 1,5–2-krotnie (nie licząc formalnie wchodzącej 
w skład FSB służby granicznej). SWR zatrudnia ponad 20 tys. osób, a FSO 
od 10 do 25 tys. W ciągu ostatnich 15 lat liczba funkcjonariuszy, mimo lo-
kalnych ograniczeń, w skali całego państwa stale wzrastała. W przypadku 
MSW, pomimo znaczących cięć kadrowych w okresie prezydentury Dmi-
trija Miedwiediewa, liczba etatów wzrosła z w latach 2005–2015 z 821,3 
tys. do 1 003 tys. Rosja tradycyjnie zajmuje też pierwsze miejsce na świecie 
pod względem liczby policjantów przypadających na obywatela. Na 100 
tys. mieszkańców przypada tu 565 funkcjonariuszy MSW. Dla porówna-
nia w  Chinach w 2012 roku wskaźnik ten wynosi 323 funkcjonariuszy, 
w Niemczech w 2010 – 296, w Izraelu w 2012 – 296, w USA w 2010 – 256798. 

Równie ciekawe dane dotyczą wydatków państwowych przezna-
czanych na bezpieczeństwo wewnętrzne. Poniższa tabela oraz wykresy 
przedstawiają statystykę z lat 1999–2015, odnoszącą się do wydatków 
budżetu federalnego w dziale „Bezpieczeństwo narodowe i  ochrona 
praworządności”799.

Wykres 13. Procent wydatków z budżetu Rosji przeznaczonych na „bezpieczeń-
stwo narodowe i ochronę praworządności” w latach 1999–2016 

Źródło: Угроза терактов. Нужны ли силовикам дополнительные полномочия…, op. 
cit., s. 3.

798 Ibidem, s. 1–2.
799 Dane nie obejmują wydatków „na obronność” ujmowanych w osobnym rozdziale bu-

dżetu. 
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Metody siłowe 375

Wykres 14. Procent PKB Rosji przeznaczony na „bezpieczeństwo narodowe 
i ochronę praworządności” w latach 1999–2016 

Źródło: Угроза терактов. Нужны ли силовикам дополнительные полномочия…, op. 
cit., s. 3.

Powyższe wyliczenia należy uzupełnić o wartości, które nie są ujaw-
niane w  oficjalnych dokumentach. W Rosji duża część środków prze-
znaczonych na cele związane z  bezpieczeństwem znajduje się w tzw. 
szarej strefie budżetu, tj. punktach utajnionych przed opinią publiczną. 
W latach 2005–2012 tego rodzaju środki obejmowały średnio 11,2% 
budżetu, ale w ostatnich trzech latach gwałtownie wzrosły (zob. wykres 
15), dochodząc w 2015 roku do poziomu 20,2% wszystkich wydatków 
budżetowych. 

Wykres 15. Tajne wydatki w rosyjskim budżecie państwowym w latach 2005–
2016 (% od ogólnej sumy wydatków) 

Źródło: Угроза терактов. Нужны ли силовикам дополнительные полномочия…, op. 
cit., s. 4.

Należy zauważyć, że rosyjskie wydatki na cele związane z bezpie-
czeństwem podlegają na przestrzeni czasu znacznym wahaniom. Stale 
w ostatnich latach rośnie jedynie tajna część budżetu. Może to świadczyć 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji376

o braku dłuższej strategii i doraźnym dofinansowywaniu tego sektora 
w zależności od aktualnej sytuacji – np. w reakcji na głośne wydarze-
nia o charakterze terrorystycznym. Taka formuła działania nie sprzyja 
z pewnością przejrzystości i może dostarczać kolejnych argumentów na 
rzecz tezy, iż siłowe środki zwalczania terroryzmu generują nieprawid-
łowości w funkcjonowaniu instytucji państwa. Nie jest to problem wy-
łącznie rosyjski. W innych krajach po największych zamachach terrory-
stycznych także wzrastają nakłady na bezpieczeństwo, a służby specjalne 
uzyskują nowe uprawnienia. W świecie zachodnim (np. USA, Wlk. Bry-
tania, Francja, Hiszpania) tego rodzaju posunięcia władz są kontrolowa-
ne a z czasem nawet ograniczane pod wpływem niezależnych instytucji 
(sądy, media), a także opozycji politycznej i opinii publicznej. W Rosji 
natomiast czynniki te są o wiele słabsze800. 

Skuteczność stosowania środków siłowych na Kaukazie Płn. jest stale 
kwestionowana w publikacjach naukowych i analitycznych. Dla przykła-
du zespół rosyjskich ekspertów, który w 2013 roku wydał bardzo war-
tościową i wielokrotnie już cytowaną książkę o konflikcie w  regionie, 
w swojej konkluzji stwierdza, że w ogólnym bilansie negatywne skutki 
stosowania przemocy zdecydowanie przeważają nad osiąganymi korzyś-
ciami. Mimo stosowania radykalnych środków nie udało się zneutralizo-
wać zagrożenia terrorystycznego. Co więcej, zaczęło narastać niezado-
wolenie ludności z powodu braku widocznych efektów podejmowanej 
walki z terroryzmem801. Ocena ta, niewątpliwie słuszna w momencie jej 
formułowania (przed 2013 r.), wymaga jednak uzupełnienia, a nawet 
polemiki. W świetle publikowanych wyników badań, trudno stwierdzić 
jednoznacznie negatywny stosunek ludności do siłowych metod zwal-
czania terroryzmu. Sondaż, który został przeprowadzony w Dagestanie 
jednocześnie wśród specjalistów z  różnych dziedzin i tzw. zwykłych 
mieszkańców (w różnym wieku oraz o różnym statusie materialnym) 
zamieszkujących Chasawjurt i region chasawjurcki, pokazuje, że siłowe 
zwalczanie terroryzmu spotyka się raczej ze zrozumieniem społeczeń-
stwa. Większość badanych uważa je za dopuszczalne, a niemal połowa 

800 Zob. В. Дергачев, А. Винокуров, Теракты множат полномочия. Как увеличива-
лись расходы на силовиков в связи с терактами, Gazeta.ru, http://www.gazeta.ru/
politics/2015/11/20_a_7904315.shtml (dostęp: 1.04.2017). 

801 И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов, Истоки конфликтов…, op. cit., passim.
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za konieczne czy wręcz najbardziej skuteczne w  walce z  terroryzmem 
(zob. wykres 16). 

Wykres 16. Stosunek mieszkańców Dagestanu do stosowania metod siłowych 
w zwalczaniu terroryzmu 

Źródło: Маркин В.В., Общероссийская и региональная идентификация…, op. cit., 
s. 511–513.

Wykres 17. Odpowiedzi respondentów na pytanie „W jakich sytuacjach dopusz-
czalne jest stosowanie metod siłowych?” (procent badanych, który wskazał daną 
odpowiedź) 

Źródło: В.В. Маркин, Общероссийская и региональная идентификация…, op. cit., 
s. 511–513.

Co charakterystyczne, na pytanie, „w jakich sytuacjach dopuszczal-
ne jest zastosowanie metod siłowych?”, aż 63% respondentów wskazało 
na obronę przed zagrożeniem terrorystycznym. Jest to jednocześnie (jak 
widać na wykresie 17) zdecydowanie najczęściej wskazywana odpo-
wiedź. Niemniej charakterystyczne jest to, że akceptacja dla stosowania 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji378

przemocy nie dotyczy tylko działań organów władzy, ale również akcji 
indywidualnych („obrona godności”) i  grupowych (konflikty etniczne 
i religijne) po stronie społeczeństwa, co potwierdza, jak łatwo na Kauka-
zie sięga się po rozwiązania przemocowe. 

W świetle powyższych danych ocenić można, że negatywną reakcję 
społeczeństwa wywołuje nie tyle sama zasada stosowania przemocy przez 
siły bezpieczeństwa, co długotrwałość konfliktu i brak widocznych rezul-
tatów ciągle się powtarzających operacji kontrterrorystycznych. Sytuacja 
ta z pewnością jednak uległa zmianie. Po długim okresie braku istot-
nych sukcesów w zwalczaniu terroryzmu, w ostatnich latach (szczególnie 
w okresie 2014–2015) widać znaczący spadek ofiar (zabici i ranni) po obu 
stronach konfliktu (bojownicy, „siłowicy”) i wśród cywilów. Dane z lat 
2010–2016, jakie w tym zakresie zgromadził portal Kavkaz-Uzel, zostały 
przedstawione w tabelach 47 i 48 oraz zobrazowane na wykresach 18 i 19.

Tabela 47. Wszystkie ofiary (zabici i ranni) po wszystkich stronach konfliktu na 
Kaukazie Płn. w latach 2010–2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Razem

Zabici 749 750 700 529 341 209 202 3480

Ranni 956 625 525 457 184 49 85 2881

Razem 1705 1375 1225 986 525 258 287 6361

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu Kavkaz-Uzel.ru.

Wykres 18. Łączna liczba ofiar (zabici i ranni) po wszystkich stronach konfliktu 
na Kaukazie Płn. w latach 2010–2016 

Źródło: Рейтинг регионов СКФО по количеству жертв…, op. cit.
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Tabela 48. Ofiary śmiertelne w konflikcie na Kaukazie Płn. (2010–2016) z podzia-
łem na rodzaj ofiar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bojownicy 349 384 404 298 249 172 162

Struktury siłowe 225 190 209 127 55 18 32

Cywile 175 176 87 104 37 19 8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portalu Kavkaz-Uzel.ru.

Wykres 19. Ofiary śmiertelne konfliktu na Kaukazie Płn. w latach 2010–2016 

Źródło: Рейтинг регионов СКФО по количеству жертв…, op. cit.

W jednej z najnowszych prac poświęconych rosyjskiej polityce anty-
terrorystycznej Emil A. Suleimanov wskazuje na cztery główne elemen-
ty, które zaważyły na podniesieniu skuteczności Rosjan w zwalczaniu 
terroryzmu w latach 2012–2016:
1) selektywny „targeting” terrorystów i osób udzielających im wsparcia, 
2) kolektywne karanie krewnych terrorystów, 
3) infiltracja grup terrorystycznych i likwidacja ich przywódców,
4) odpływ potencjalnych terrorystów do Syrii802. 

802 E.A. Souleimanov, The North Caucasus Insurgency: Dead or Alive?, Strategic Studies 
Institute and U.S. Army War College Press, bmw., 2017, s. 71.
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji380

W odniesieniu do trzech pierwszych punktów należy stwierdzić, że nie 
mamy do czynienia z jakimś przełomem w metodach stosowanych przez 
Rosjan, ale raczej z ich udoskonaleniem. Rozwiązania stosowane z dużą 
brutalnością w Czeczenii w latach 2000–2010 zostały zmodyfikowane 
w sposób, który pozwala na ich bardziej precyzyjne („chirugiczne”) sto-
sowanie. Przeniesione też zostały do innych republik północnokaukaskich 
(głównie do Dagestanu). Podniesiono poziom koordynacji działań między 
siłami zbrojnymi a federalnymi i lokalnymi siłami bezpieczeństwa. Rosyj-
ska armia wykorzystywana jest do izolowania rejonów objętych działania-
mi kontrterrorystycznymi, a do walki przeciw bojownikom kierowane są 
wyspecjalizowane oddziały SOBR i OMON. Pozwala to ograniczyć obszar 
objęty operacją oraz unikać ofiar wśród postronnych mieszkańców, co za-
wsze wywoływało dramatyczne konsekwencje. Siły bezpieczeństwa starają 
się jednocześnie wypierać sieci terrorystów z miast do obszarów pozamiej-
skich, gdzie łatwiej stosować przeciw nim środki siłowe. 

Praktyka kolektwynego karania krewnych terrorystów również zo-
stała przeniesiona z Czeczenii do innych republik (głównie Dagestanu). 
W konsekwencji dziesiątki krewnych terrorystów ginie bez śladu po 
zatrzymaniach ze strony regionalnych i federalnych sił bezpieczeństwa, 
a ich domy są burzone. Z pewnością daje to krótkoterminowe korzy-
ści związane z zastraszaniem społeczności lokalnych, ale znów pojawia 
się zagrożenie, że po stronie prześladowanych zrodzi się chęć zemsty 
i odwetu. 

Widoczne rezultaty dają konsekwentnie prowadzone działania związa-
ne z infiltracją grup terrorystycznych i likwidacją ich przywódców. W ich 
konsekwencji zdezorganizowane komórki terrorystów, zamiast prowadzić 
akcje zaczepne i przygotowywać zamachy terrorystyczne, muszą się sku-
pić na reorganizacji i wyłonieniu nowego przywództwa. W potęgującym 
się chaosie organizacyjnym powstałym w wyniku braku autorytatywnych 
liderów, a także w  poczuciu narastającego zagrożenia, wielu aktywnych 
i potencjalnych terrorystów wybiera emigrację do Syrii i Iraku803. 

Podsumowując, należy podkreślić, iż generalny trend w rozwoju sy-
tuacji w omawianym regionie jest jednoznaczny: intensywność konfliktu 
w regionie Kaukazu Płn. spada. Coraz mniejsze oddziały bojowników 
stawiają coraz słabszy opór siłom bezpieczeństwa, które z kolei dzięki 

803 Por. ibidem, passim. 
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Metody niesiłowe 381

stosowaniu radykalnych środków siłowych odzyskują pełną kontrolę 
nad regionem. Potencjalni terroryści częściej wybierają więc emigrację 
i walkę na innych frontach dżihadu, gdzie prawdopodobieństwo prze-
życia jest większe niż na Kaukazie. W tym właśnie kontekście należy 
rozpatrywać skuteczność siłowych metod zwalczania terroryzmu. Przy 
wszystkich zastrzeżeniach do rosyjskich metod działania, oceniać moż-
na, iż rozwiązania siłowe okazały się skuteczne i przynajmniej w per-
spektywie krótko- i średnioterminowej wyraźnie ograniczają zagrożenie 
terroryzmem w regionie i w całej Rosji. Nie oznacza to oczywiście pełnej 
stabilizacji północnego Kaukazu, gdyż zdecydowana większość czynni-
ków konfliktogennych nie została zneutralizowana. Należy prognozo-
wać, że w najbliższych latach intensywność konfliktu w regionie utrzyma 
się na relatywnie niskim poziomie z lat 2015–2016. 

5.3. Metody niesiłowe 

Oprócz likwidacji i zatrzymań terrorystów władze (szczególnie lokalne, 
republikańskie) próbują wypracować mechanizm pozwalający na rein-
tegrację członków nielegalnych formacji zbrojnych ze społeczeństwem. 
Najbardziej głośnym przykładem tego typu działań były amnest ie  ogła-
szane w Czeczenii. Prorosyjski lider Ahmad Kadyrow, a potem jego syn 
Ramzan, prowadzili negocjacje ze zbrojnymi ugrupowaniami, w trakcie 
których dawali ich członkom gwarancje bezpieczeństwa. Zwykle koń-
czyło się to przejściem bojowników na stronę Kadyrowów i złożeniem 
im przysięgi wierności. Z amnestii z lat 2006–2007 skorzystało od 430 
do 470 bojowników. Co ważne, żadna amnestia nie obejmowała osób 
biorących udział w atakach na funkcjonariuszy struktur siłowych.

Przykładem bardziej liberalnego i zróżnicowanego stanowiska wobec 
członków nielegalnych formacji zbrojnych jest w ostatnich latach polity-
ka Dagestanu. W 2011 roku prezydent tej republiki utworzył specjalną 
komisję  ds .  adaptac j i  bojowników. Podobne ciała powstały na 
poziomie wszystkich rejonów republiki. Zadaniem komisji jest pomoc 
osobom, które zdecydowały się na przerwanie działalności zbrojnej i wyj-
ście z terrorystycznego podziemia. Otrzymują pomoc medyczną i praw-
ną, ułatwienia w  zdobyciu mieszkania i pracy, a w razie konieczności 
także przesiedleniu się wraz z całymi rodzinami. Komisje rozpatrują także 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji382

sprawy związane z naruszaniem praw człowieka przez struktury siłowe. 
Ich decyzje nie mają jednak żadnej mocy prawnej i mogą służyć jedynie 
jako rekomendacje dla uprawnionych organów państwa. Podobna komi-
sja powstała w 2001 roku w Inguszetii. W tym przypadku jej członkowie 
zwracają szczególną uwagę na problem adaptacji do życia w społeczeń-
stwie osób, które odbyły już karę za działalność terrorystyczną.

W opinii niezależnych organizacji pozarządowych komisje tego typu 
służą raczej celom propagandowym niż rzeczywistemu rozwiązaniu 
problemu. Bojownicy, którzy decydują się na wyjście z podziemia, mu-
szą publicznie (często poprzez transmisje telewizyjne) potępić oddzia-
ły leśne i wyrazić gotowość dalszej współpracy z władzami. Zdaniem 
niezależnych ekspertów ten element „adaptacji” skutecznie odstrasza 
bojowników przed wycofaniem się ze swoich ugrupowań. Dodatkowo 
działania tego typu spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem resor-
tów siłowych, które preferują własne metody działania804. 

Walka z terroryzmem rozgrywa się także w sferze informacyjnej. 
Bardziej skoordynowane działania w tym zakresie stały się możliwe po 
powołaniu w 2006 roku zmodernizowanego systemu antyterrorystycz-
nego. Od 2008 roku obowiązywał zatwierdzony przez prezydenta FR 
Kompleksowy plan informacyjnego przeciwdziałania terroryzmowi w Fe-
deracji Rosyjskiej na lata 2008–2012. Jego realizacja miała pozwolić na 
wykonanie trzech podstawowych zadań:

 — zapewnienie obrony sfery informacyjnej przed ideologią terroryzmu 
i ekstremizmu,

 — uruchomienie ofensywnych działań informacyjno-propagando-
wych,

 — doskonalenie bazy prawnej w tym zakresie805. 
Aktualnym dokumentem, który rozpisuje dokładnie zadania służb 

i instytucji publicznych w  zakresie informacyjnego zwalczania terro-
ryzmu, jest zatwierdzony przez prezydenta Putnia Kompleksowy plan 
przeciwdziałania ideologii terroryzmu w Federacji Rosyjskiej w latach 

804 Zob. ibidem, s. 35–39. 
805 Е.П. Ильин, «Система Противодействия Идеологии Терроризма в Российской 

Федерации: становление и перспективы развития». Выступление первого заме-
стителя руководителя аппарата НАК на научной конференции в МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Москва, 13–14 октября 2010 г., http://nac.gov.ru/publikacii/vystuple-
niya-i-intervyu/ilin-ep-sistema-protivodeystviya-ideologii.html (dostęp: 1.04.2017). 
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2013–2018806. Już w pierwszym zdaniu wstępu do tego planu zwrócono 
uwagę, iż „siłowe metody są przydatne tylko do uprzedzenia konkretne-
go zagrożenia dokonania aktu terrorystycznego”. „Dla radykalnego ob-
niżenia zagrożenia terrorystycznego niezbędne jest zniszczenie samego 
systemu jego odtwarzania, którego podstawę stanowi ideologia terrory-
zmu, jej nosiciele, a także kanały rozpowszechniania” – stwierdza dalej 
dokument. W specjalnym załączniku wyjaśniono także znaczenie uży-
wanych pojęć807. We wstępie planu można jeszcze przeczytać, iż celem 
jego realizacji jest „obniżenie poziomu radykalizacji różnorodnych grup 
ludności, przede wszystkim młodzieży, i niedopuszczenie do wciągnię-
cia ich w aktywność terrorystyczną”. Osiągnięcie tego stanu ma być urze-
czywistnione przez wypełnienie następujących zadań:

 — Wyjaśnienie istoty terroryzmu i skrajnego niebezpieczeństwa, jakie 
niesie on dla społeczeństwa, a także przeprowadzenie aktywnych 
działań na rzecz kształtowania w społeczeństwie trwałego braku ak-
ceptacji dla ideologii terroryzmu w różnych jej formach, w tym także 
dla ekstremizmu religijno-politycznego. 

 — Stworzenie i wdrożenie mechanizmów ochrony przestrzeni informa-
cyjnej Federacji Rosyjskiej przed przeniknięciem do niej wszelkich 
idei usprawiedliwiających działalność terrorystyczną. 

 — Stworzenie i doskonalenie ustawodawczych, normatywnych, organi-
zacyjnych i innych mechanizmów, sprzyjających efektywnej realiza-
cji działań w zakresie przeciwdziałania ideologii terroryzmu808. 
Przyjęta w 2009 roku Koncepcja przeciwdziałania terroryzmowi zakła-

dała stworzenie szerokiego, ogólnokrajowego Systemu Przeciwdziałania 

806 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-
рации на 2013–2018 годы, Москва 2013, s. 2. 

807 Ideologia  terror yzmu  – całokształt idei, koncepcji, wierzeń, dogmatów, 
celów, haseł, uzasadniających konieczność podjęcia działalności terrorystycznej 
i nakierowanych na mobilizację ludzi do uczestnictwa w tej działalności. Nosic ie-
le  ideologi i  terror yzmu – osoby i organizacje zainteresowane w opracowywaniu 
i  rozpowszechnianiu ideologii terroryzmu, a także znajdujące się pod jej wpływem 
i działające na rzecz jej rozprzestrzenienia albo w zgodzie z jej wezwaniami i celami. 
Kanały  rozpowszechniania  ideologi i  terror yzmu – całokształt technicznych 
i innych środków zapewniających doprowadzenie ideologii terroryzmu do obiektów 
ideologicznego wpływu (sieć Internet, rozpowszechnianie materiałów drukowanych, 
kazania i osobiste kontakty). Ibidem, s. 18. 

808 Ibidem, s. 2–3. 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji384

Ideologii Terroryzmu (SPIT). Strukturalnie na system ten składa się pięć 
podstawowych podsystemów:
1. Instytucjonalny  – złożony z instytucji państwowych i organiza-

cji pozarządowych, uczestniczących w przeciwdziałaniu ideologii 
terroryzmu.

2. Organizacyjny – składający się konkretnych rozwiązań, założonych 
celów, decyzji, zatwierdzonych w dokumentach programowych. 

3. Prawny – ukształtowany poprzez akty normatywne regulujące pra-
cę w danej sferze. Dotyczy w szczególności prawnych instrumentów 
zwalczania podmiotów mogących propagować ideologię terroryzmu.

4. Ideowo-argumentacyjny  – kompleks teoretycznych i praktycznych 
opracowań, wykorzystywanych w działalności informacyjnej i objaś-
niającej problematykę związaną z ideologią terroryzmu. 

5. Kadrowy – całokształt procesów związanych ze szkoleniami, kursa-
mi, programami podwyższenia kwalifikacji i innymi mechanizmami 
przygotowania wykwalifikowanych specjalistów do zwalczania ideo-
logii terroryzmu809. 
Organizacyjnie SPIT dzieli się na trzy poziomy:

 — poziom federalny – złożony głównie z ministerstw, które mają wpisa-
ne w zakres swojej odpowiedzialności zapobieganie i zwalczanie ter-
roryzmu (oprócz resortów siłowych także np. resort oświaty i szkol-
nictwa wyższego). W opracowaniach wskazuje się, iż problemem jest 
brak na tym poziomie wyspecjalizowanych oddziałów i komórek 
odpowiedzialnych za zwalczanie ideologii terroryzmu i koordynację 
pracy w wymiarze ogólnopaństwowym;

 — poziom regionalny  – złożony przede wszystkim z komisji antyter-
rorystycznych w podmiotach federalnych Federacji Rosyjskiej. Mają 
one za zadanie koordynowanie organów samorządowych w zakresie 
profilaktyki terroryzmu, a także minimalizacji i  likwidacji skutków 
jego występowania. Zgodnie z założeniami komisje antyterrorystycz-
ne monitorują także procesy polityczne i społeczno-ekonomiczne 
mogące mieć wpływ na sferę zjawisko terroryzmu;

 — poziom municypalny  – z praktycznego punktu widzenia najważ-
niejszy, gdyż odpowiada za organizację bezpośredniej pracy w sferze 
przeciwdziałania ideologii terroryzmu i ekstremizmu. W jego skład 

809 Е.П. Ильин, «Система Противодействия Идеологии…», op. cit. 
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Metody niesiłowe 385

wchodzą obwodowe i rejonowe ministerstwa i departamenty eduka-
cji. Organizują one profilaktyczną pracę w szkołach różnych stopni 
i profili. Odpowiadają za przygotowanie nauczycieli, wychowawców 
i dyrektorów placówek do działań związanych ze zwalczaniem ideo-
logii i propagandy terroryzmu. Do ich kompetencji należy m.in. mo-
dyfikacja podręczników i programów szkolnych poprzez uzupełnie-
nie ich o rozdziały poświęcone przeciwdziałaniu terroryzmowi i jego 
ideologii. Organizują one szkolenia i seminaria dla pracowników 
samorządów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz urzędników 
państwowych pracujących z migrantami. Istotną funkcją obwodo-
wych i rejonowych ministerstw i departamentów edukacji jest także 
organizacja obozów dla dzieci migrantów z obowiązkowym kursem 
rosyjskiego języka i kultury dla dzieci z rodzin kaukaskich. 
Pod względem obszarów działalności wyróżnić można pięć kompo-

nentów SPIT:
1. Instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły wszystkich szczebli i przed-

szkola. Najważniejszą rolę odgrywają tu uczelnie wyższe, skupiające ludzi 
w wieku charakteryzującym się szczególną podatnością na ideologię 
terroryzmu. Do zadań uczelni należy m.in.: organizacja przedsięwzięć 
kształtujących postawę patriotyzmu oraz narodowej i religijnej toleran-
cji, organizacja centrów przeciwdziałania ideologii terroryzmu (działa-
ją m.in. na Południowym Federalnym Uniwersytecie w Rostowie nad 
Donem oraz Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie), 
które z kolei organizują wespół z mediami, organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami konferencje, okrągłe stoły i inne tego ro-
dzaju przedsięwzięcia. Pracownicy naukowi dokonują ekspertyz (ekono-
micznych, psychologicznych, socjologicznych) dotyczących stosunków 
międzyreligijnych, międzynarodowych i międzykulturowych. W wielu 
uczelniach na terenie Kaukazu Płn. funkcjonują telefony zaufania, dzięki 
którym można się skonsultować także w sprawach dotyczących ekstre-
mizmu i terroryzmu. Uczelnie przeprowadzają różnego rodzaju konkur-
sy, m.in. na prace badawcze młodych naukowców w zakresie możliwości 
dyskredytacji ideologii terroryzmu. Tworzone są grupy specjalnie prze-
szkolonych wolontariuszy, którzy mają za zadanie uprzedzać i udarem-
niać akcje ekstremistyczne i terrorystyczne. Do programów kształcenia 
wprowadzane są zajęcia dotyczące zasad zachowania w ekstremalnych 
sytuacjach. Wśród zadań szkoły i placówek przedszkolnych wymienia 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji386

się przede wszystkim wychowanie patriotyczne, które ma gwarantować 
„ideologiczną ochronę” uczniów. 

2. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego, wśród których wymienia 
się partie polityczne, związki zawodowe, świat biznesu, samorządy, or-
ganizacje młodzieżowe itp. Ich zadaniem ma być uzupełnianie i pomoc 
w działalności instytucji państwowych w zakresie profilaktyki terroryzmu 
oraz likwidacji jego skutków. Mają one wykorzystywać swój potencjał do 
takich działań, jak: organizacja konsultacji, okazywanie pomocy psycho-
logicznej, medycznej i socjalnej osobom dotkniętym terroryzmem, a tak-
że osobom znajdującym się pod wpływem ideologii terroryzmu. Inna 
sfera działalności tego typu podmiotów to organizacja pracy eksperckiej, 
w tym seminariów, dyskusji, szkoleń, także z udziałem stowarzyszeń mło-
dzieżowych, oraz produkcja i rozpowszechnianie materiałów metodolo-
gicznych i rekomendacji w zakresie kierowania rozwojem młodzieży. 

3. Środki masowego przekazu mają za zadanie prezentować i na-
świetlać wszystkie kwestie związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi 
i ekstremizmowi. Mają przekazywać ludności informacje o działaniach 
organów władzy, budować poparcie dla tych działań oraz kształtować 
w społeczeństwie postawy aktywnej współpracy z organami bezpieczeń-
stwa. Media odpowiadają także za wywieranie informacyjnego wpływu 
na społeczeństwo poprzez zapraszanie i prezentowanie opinii polityków, 
znanych działaczy religijnych, uczonych, teologów i liderów organizacji 
młodzieżowych. W ich kompetencjach leży przygotowanie scenariuszy, 
programów, produkcja filmów i kronik o tematyce antyterrorystycznej, 
które na kanałach regionalnych mają mieć charakter cykliczny. Zada-
niem mediów drukowanych jest publikacja materiałów o przedsięwzię-
ciach władz w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, tak aby budować 
w społeczeństwie pozytywny stosunek do działań sił bezpieczeństwa oraz 
zachęcać ludność do aktywnej współpracy z nimi. Kolejnym obszarem 
pożądanej aktywności mediów jest publikacja materiałów zawierających 
instrukcje postępowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zagroże-
nia terrorystycznego (np. odkrycia ładunku wybuchowego). Media mają 
także wspierać państwową politykę w stosunku do młodzieży, pomagać 
organizacjom młodzieżowym oraz nagłaśniać ich inicjatywy w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. 

4. Internet, w którym tworzone są witryny o tematyce antyter-
rorystycznej. W  założeniu w sieci internetowej młodzież powinna 
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odnajdywać atrakcyjne w swojej formie treści, które propagują wartości 
ogólnoludzkie i pokazują, jak być im wiernym w praktyce. Wśród witryn 
powołanych w tym celu do życia w Rosji wymienić można takie stro-
ny, jak: „Młodzież popiera uczciwy Internet” (www.behonest.ru; www.
sciencereport.ru; www.truenet.info), „Nie dla terroryzmu” (www.ter-
rorunet.ru), „Dziennikarze przeciw terroryzmowi” (smi-antiterror.ru). 
Tego rodzaju serwisy mają przeciwdziałać kształtowaniu się antypań-
stwowych postaw wśród młodzieży, zapobiegać manipulacjom i wpajać 
zasady „antyterrorystycznego myślenia”. Ponadto Internet ma być płasz-
czyzną dialogu i wymiany doświadczeń między specjalistami zajmujący-
mi się problematyką terroryzmu. 

5. Kultura, sztuka, świat sportu i organizacje religijne – we wszystkich 
tych obszarach ma być prowadzona propaganda antyterrorystyczna. Za-
kłada ona wykorzystanie twórczości filmowej, teatralnej, literackiej i in. 
do szerzenia przykładów działalności antyterrorystycznej. Treści prze-
mycane w kulturze masowej mają stanowić uzupełnienie dla otwartych 
działań w zakresie profilaktyki terroryzmu. Inne zadanie świata kultury 
to propagowanie dialogu między różnymi narodowościami i religiami. 

Z kolei w świecie sportu zakłada się organizację różnego rodzaju za-
wodów, konkursów, obozów, którym towarzyszy propagowanie treści 
o charakterze antyterrorystycznym. W tego rodzaju przedsięwzięciach 
udział brać mają przedstawiciele różnych narodowości zamieszkujących 
Federację Rosyjską. Wskazane jest także organizowanie zawodów w „na-
rodowych” dyscyplinach sportu (np. tradycyjne zawody kozackie), a tak-
że rekonstrukcji historycznych walk ze wspólnym wrogiem. 

Organizacje religijne mają natomiast propagować treści nawołują-
ce do pokoju oraz zwracać uwagę na konieczność poszanowania war-
tości ogólnoludzkich. Wykorzystywany ma być autorytet duchownych 
prawosławnych, mułłów i muftich, którzy mają uczestniczyć w dialogu 
międzyreligijnym, kształtować wśród wiernych świadomość tego, jakim 
zagrożeniem jest terroryzm, oraz zachęcać ich do działań o charakterze 
antyterrorystycznym. 

W oficjalnych rosyjskich dokumetnach państwowych wskazuje się 
na potrzebę prowadzenia aktywnej kontrpropagandy w sferze przeciw-
działania terroryzmowi. Przez aktywność tego rodzaju rozumie się prze-
ciwdziałanie lub minimalizację działań organizacji ekstremistycznych 
i terrorystycznych metodami politycznymi i informacyjnymi – przede 
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wszystkim przez oddziaływanie ideologiczne na członków organizacji 
ekstremistycznych i terrorystycznych, ich zwolenników, a także poten-
cjalnych kandydatów do wstąpienia w ich szeregi810. W  „rekomenda-
cjach” firmowanych przez rosyjskie ministerstwo oświaty wskazuje się 
na sześć podstawowych kierunków kontrpropagandy.
1. Demaskowanie ideologii terroryzmu.
2. Dyskredytacja pozytywnego obrazu terroryzmu w literaturze, mediach 

i Internecie. 
3. „Deromantyzacja” terrorystycznych liderów oraz stosowanie w odnie-

sieniu do nich terminów pozbawionych pozytywnej konotacji.
4. Formowanie pozytywnej kaukaskiej ideologii integrującej region z pań-

stwem rosyjskim.
5. Kontrola i przeciwdziałanie terroryzmowi w Internecie (blokowanie 

witryn, publikacji na forach, blogach i w sieciach społecznościowych).
6. Analiza procesów zachodzących w środowisku młodzieżowym i kon-

trola zradykalizowanej młodzieży.
7. Studia nad procesami radykalizacji młodzieży.
8. Dialog społeczny811. 

Ogromne znaczenie nie tylko w dziedzinie przeciwdziałania terrory-
zmowi, ale i dla ogólnego rozwoju i bezpieczeństwa całego Kaukazu Płn. 
mają federalne inwestycje gospodarcze. W myśl oficjalnego stanowiska 
Moskwy jest to jeden z kluczowych elementów decydujących o stabili-
zacji regionu. Jednocześnie jest to temat niezwykle kontrowersyjny, po-
nieważ środowiska nacjonalistyczne i populistyczne w Rosji gwałtownie 
protestują przeciwko dalszemu „karmieniu Kaukazu”. Aby uniknąć zbyt 
łatwych uproszczeń, warto dokładniej zanalizować ten problem: obiek-
tywnej ocenie poddać najpierw skalę, a potem skuteczność wsparcia fi-
nansowego dla Kaukazu Płn.

Na początek należy zauważyć, że stosunkowo trudno odnaleźć peł-
ne zestawienia, które wskazywałyby, ile środków z budżetu federalne-
go faktycznie trafiło na Kaukaz Płn. po zakończeniu drugiej wojny 

810 Методические рекомендации по основным принципам и направлениям контр-
пропагандистской деятельности в сфере противодействия терроризму (пре-
жде всего в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах), Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Ростов-на-Дону 2010, s. 7–8. 

811 Ibidem, passim. 
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czeczeńskiej. Widać na tym przykładzie, jak nieprzejrzysty jest rosyjski 
system budżetowy. W obiegu medialnym pojawiają się ogromne sumy, 
np. ogłoszony w 2011 roku projekt programu rozwoju Północnokau-
kaskiego Okręgu Federalnego zakładał, że do do 2025 roku w sumie 
skierowanych zostanie do regionu 5,5 biliona rubli, z czego 2,6 biliona 
pochodzić miało wprost z budżetu federalnego. W 2012 roku projekt za-
czął podlegać cięciom, a według nowej wersji Kaukaz Płn. miał dostać 
2,5 biliona rubli. Jednocześnie premier Miedwiediew poinformował, że 
z budżetu federalnego do regionu trafi tylko 235 mld, a resztę będą sta-
nowić środki „pozabudżetowe” inwestowane w regionie przez wielkie 
korporacje i kompanie państwowe (de facto również dotowane z budżetu 
FR – dochodzi więc do dotowania regionu innymi kanałami)812. W do-
kumencie zatwierdzonym w kwietniu 2014 roku pojawiła się ostatecznie 
kwota 3,6 bilionów rubli813, ale plany są na bieżąco modyfikowane. 

Aby obiektywnie ocenić skalę federalnej pomocy dla regionu, trzeba 
mieć też świadomość, jak konstruowany jest rosyjski budżet. Składają 
się nań podatki pobierane w podmiotach federacji i w ogromnej części 
odsyłane na poziom centralny. To samo dotyczy opłat celnych (nie wspo-
minając nawet o zyskach z wydobywanych w różnych prowincjach su-
rówców naturalnych). Moskwa dysponuje więc środkami, które w więk-
szości i tak pochodzą z regionów. Konsekwencje takich rozwiązań są 
oczywiste. W ostatnich latach aż 70 spośród 83 (albo 75 sposród 85, jeśli 
liczyć Krym i Sewastopol) podmiotów Federacji Rosyjskiej, zamieszki-
wanych w sumie przez ok. 75% ludności państwa, było zmuszonych do 
pobierania dotacji z budżetu państwa. Jeszcze w 2006 roku nawet naj-
bogatsze podmioty, takie jak Moskwa czy Petersburg, miały w swoich 
budżetach do 10% środków federalnych814. Ma to dalekosiężne znaczenie 
polityczne, gdyż daje stolicy instrumenty do utrzymywania w posłuszeń-
stwie często kłopotliwych regionów. Ich gospodarki uzależnione są od 
środków państwowych, a władze regionalne, zanim podejmą jakąkol-

812 Кто кого кормит? «Лента.ру» разбиралась в финансовых отношениях Москвы 
и Кавказа, https://lenta.ru/articles/2012/12/14/enough/ (dostęp: 1.04.2017).

813 Государственная Программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского Федерального Округа на период до 2025 года», Корпорация развития 
Северного Кавказа, http://krskfo.ru/118 (dostęp: 1.04.2017).

814 Н.У. Ханалиев, Северный Кавказ. Новый взгляд, Логос, Москва 2014, s. 20.
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wiek istotną decyzję, muszą uzyskać akceptację federalnych urzędników. 
Co do zasady dotowanie Kaukazu Płn. nie jest więc żadnym wyjątkiem – 
z tej formy finansowania korzysta większość regionów, w tym nawet te 
„rosyjskie”, położone w europejskiej części Federacji. 

W przypadku Kaukazu trzeba jednak zadać pytanie o skalę tej pomo-
cy. Najlepszym wskaźnikiem jest przeliczenie kwoty dotacji na jednego 
mieszkańca. Dane na ten temat z roku 2014 przedstawia tabela 49.

Tabela 49. Podmioty Federacji Rosyjskiej najsilniej dotowane z budżetu central-
nego w 2014 r. 

L.p. Region Dotacja (mld 
RUB)

Liczba 
ludności

Dotacja w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca (RUB)

1. Kraj Kamczacki 31,085 320,2 97 082

2. Republika Sacha 
(Jakucja) 50,714 955,9 53 053

3. Obwód 
magadański 7,416 154,5 48 003

4. Republika Tuwy 11,307 309,3 36 599

5. Republika Ałtaju 7,208 208,4 34 588

6. Republika 
Inguszetii 6,935 430,5 16 111

7. Republika 
Dagestanu 42,892 2930,4 14 637

8. Żydowski Obwód 
Autonomiczny 2,481 174,4 14 230

9. Republika 
Buriatii 13,735 971,4 14 140

10.
Republika 
Karaczajo-
Czerkieska

6,434 474,7 13 554

11. Republika 
Czeczeńska 17,523 1302,2 13 456

Źródło: Е. Слободян, Какие регионы России считаются дотационными?, „Аргументы 
и Факты”, http://www.aif.ru/dontknows/eternal/1206689 (dostęp: 1.04.2017).  

Jak się okazuje, wśród 11 najbardziej dotowanych podmiotów 
Federacji znajdują się się 4 republiki północnokaukaskie, nie zajmują 
jednak czołowych pozycji w przeliczeniu per capita. Bardziej wymagające 
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inwestycji są obszary położone na rosyjskim Dalekim Wschodzie, co 
wynika głównie z uwarunkowań geograficznych i klimatycznych. 

Być może jednak republiki kaukaskie po prostu otrzymują z powro-
tem to, co wcześniej do budżetu centralnego przekazały w podatkach? 
Tu statystyka jest jednoznaczna – republiki kaukaskie znacznie więcej 
dostają, niż wpłacają do federalnej kasy. Przykładowe (za rok 2011) ze-
stawienie dochodów i wydatków zobrazowano w tabeli 50. 

Tabela 50. Dochody podatkowe i wydatki budżetowe na Kaukazie Płn. w 2011 r. 
(dane przybliżone) 

Region Dochody podatkowe
(mld RUB)

Wydatki budżetowe
(mld RUB)

Republika Dagestanu 17,0 75

Republika Inguszetii 2,6 17

Republika Kabardyno-Bałkarii 8,0 25

Republika Karaczajo-Czerkieska 4,8 15

Północna Osetia-Alania 6,0 21

Repubilka Czeczeńska 9,0 80

Kraj Stawropolski 56,0 83

Źródło: Кто кого кормит?, op. cit.

To jeszcze nie wszytko, ponieważ dotacje z budżetu federalnego to 
dalece nie jedyne formy finansowego wsparcia z Moskwy. Dodać do tego 
należy m.in. wypłaty dla funkcjonariuszy struktur siłowych czy urzędni-
ków federalnych, które nie są pokrywane z budżetów republik, a przede 
wszystkim liczne federalne programy celowe. Na przykład Inguszetia, 
której budżet w 2010 roku wyniósł ok. 17 mld rubli, otrzymała 32,2 mld 
rubli w ramach programu społeczno-ekonomicznego rozwoju w latach 
2010–2016815. Dużo inwestuje się też np. w rozwój turystyki. 

W świetle powyższych danych nie ulega wątpliwości, iż Kaukaz Płn. 
jest jednym z nabardziej dotowanych regionów w Federacji Rosyjskiej 
(choć oczywiście nie jedynym). Pojawia się jednak kolejne pytanie o to, 
jak kierowane tu fundusze są wykorzystywane oraz jaki ma to wpływ na 
kwestie bezpieczeństwa i skalę zagrożenia terrorystycznego? 

815 Ibidem.
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W opracowaniach na temat sytuacji gospodarczej Kaukazu Płn. czę-
sto można spotkać opinię, iż federalne programy celowe z instrumentu 
pozwalającego na koncentrację zasobów na priorytetowych kierunkach 
rozwoju zmieniły sie w instrument dodatkowego finansowania organów 
władzy816. Federalne dotacje być może w jakimś stopniu pozwalają rozła-
dować panujące tu napięcia, ale jednocześnie wywołują pomiędzy różny-
mi klanami i strukurami oligarchicznymi konkurencję (a nawet walkę) 
o dostęp do państwowych zasobów. Należy zwrócić uwagę, iż inwestycje 
na Kaukazie Płn. to prawie wyłącznie inwestycje państwowe, a tutej-
sza gospodarka jest skrajnie nieatrakcyjna dla inwestorów prywatnych. 
Przyczyną tego jest wysokie ryzyko inwestycji oraz brak infrastruktury 
i innych stymulatorów dla inwestorów zagranicznych, a dużych inwesto-
rów na rynku wewnętrznym praktycznie nie ma. Działające tu przed-
siębiorstwa i przedsiębiorcy nie mają środków na realizację większych 
projektów817. Region jest więc uzależniony od pomocy państwa i tylko 
z pozoru paradoksem jest fakt, że władze republik zupełnie nie są zain-
teresowane takim podniesieniem ich poziomu ekonomicznego, aby po-
moc ta przestała być potrzebna. 

Trzeba także znać specyfikę panujących tu stosunków ekonomicznych. 
Eksperci tak w przypadku Kaukazu Płn., jak i wielu innych regionów 
Rosji mówią o wielopłaszczyznowej gospodarce, a właściwie o gospo-
darkach, ponieważ różne grupy ludności jednocześnie żyją w zasadzie 
w różnych gospodarkach. Wymienia się „rynek administracyjny” (odzie-
dziczony po czasach ZSRS i przetransformowany w „rynek budżetowy”), 
„rynek globalny” i lokalne „rynki konsumenckie”. Gospodarki te prawie 
w ogóle się ze sobą nie krzyżują i są podtrzymywane przez różne sieci 
powiązań. Posunięte to jest do tego stopnia, że społeczności oligarchów, 
importerów, regionalnych elit administracyjnych i małych przedsiębior-
ców stanowią niemal osobne stany społeczno-gospodarcze, posiadające 
własne zasady, własną etykę, własne instrumenty działania itd. Na przy-
kład „rynek budżetowy” to sieć urzędników i „podpiętych” pod nich 
przedsiębiorców, którzy „zabezpieczają” rozdział zasobów budżetowych. 

816 Por. ibidem, s. 21. 
817 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федераль-

ного округа до 2025 года, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/175166 
(dostęp: 1.04.2017).
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Jest to najbardziej atrakcyjna, bo najbardziej dochodowa, część gospo-
darki. Nie przypadkiem sektor ten najszerzej rozwinięty jest w Czeczenii, 
gdzie trafiają olbrzymie dotacje. „Rynek globalny” natomiast występuje 
w trzech rodzajach. Pierwszy obejmuje wielkie przedsiębiorstwa, które 
przetrwały po upadku ZSRS, głównie z sektora energetycznego, ale też 
np. handlujące zbożem, i które posiadają zdolność do eksportu swoich 
towarów na rynek międzynarodowy. Ich kierownictwo najczęściej znaj-
duje sie poza Kaukazem: w Moskwie i w Petersburgu. Drugi rodzaj sta-
nowią podmioty zabezpieczające import dóbr konsumpcyjnych i pro-
duktów spożywczych z Turcji, Azerbejdżanu czy Moskwy; są to centra 
logistyczne, handel sieciowy, rynki towarowe. Wreszcie trzeci rodzaj to 
wewnętrzna produkcja dóbr konsumpcyjnych. Jest to najsłabsza gałąź, 
przegrywająca konkurencję z produktami chińskimi czy irańskimi, na-
wet na wewnętrznym rynku818. 

Jak wskazują eksperci, osobliwością północnego Kaukazu, nawet jak 
na rosyjskie standardy, jest to, że nie mniej niż 80% tutejszej ludności 
pozostaje za burtą najbardziej dochodowego „rynku budżetowego”, jak 
i dwóch pierwszych, również dochodowych, sfer „rynku globalnego”. 
Naturalnie rodzi się pytanie: z czego więc tutejsza ludność się utrzymuje? 
Odpowiedź jest oczywista: z działalności w szarej strefie. Szara strefa wy-
stępuje tu na ogromną skalę i bardzo płynnie przechodzi w działalność 
kryminalną, popełniając najpoważniejsze przestępstwa gospodarcze 
(fałszowanie pieniędzy, przestępstwa związane z bankowością elektro-
niczną itd.). Szacuje się, że dochody wygenerowane w szarej strefie wy-
raźnie przewyższają to, co regiony północnokaukaskie wpłacają do fede-
ralnego budżetu. 

Gdzie konkretnie kierowane są więc środki federalne i jakie to ma 
skutki? Po pierwsze, trafiają one w jakiejś części do kieszeni elit politycz-
nych i urzędniczych, co oznacza, że mieszkańcy znajdujący się poza bur-
tą „rynku budżetowego” nie mają z nich żadnej korzyści. Po drugie, zasi-
lają one wielkie inwestycje gospodarcze, kontrolowane przez największe 
przedsiębiorstwa. Zasadność tych inwestycji bywa dyskusyjna i mogą 
one nawet szkodzić rozwojowi ekonomicznemu regionu, gdyż tworzą 

818 Д. Соколов, Х. Магомедов, Н. Силаев, Источники конфликтов и развития на 
Северном Кавказе, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/222451 (dostęp: 
1.04.2017).
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji394

nierynkowe warunki i dławią lokalną przedsiębiorczość. Nieprzypadko-
wo autorzy cytowanego raportu piszą o „toksycznych inwestycjach”819. 
Po trzecie, część środków zasila inwestycje w sferze społecznej (budowa 
szkół, szpitali itd.). Ma to niewątpliwie pozytywne skutki, ale z drugiej 
strony jest to petryfikowanie patologicznego systemu, w którym spo-
łeczności na szeroką skalę unikające włączenia w system gospodarczy 
państwa, czy też wprost oszukujące budżet państwa, korzystają z wyjąt-
kowych przywilejów. 

Jakie to wszystko ma znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa? 
Po pierwsze federalne dotacje de facto stały się sposobem Moskwy na 
kupowanie sobie lojalności lokalnych elit. W zamian elity te zobowią-
zują się zwalczać wszelkie przejawy separatyzmu, ekstremizmu czy ter-
roryzmu. Jednak na poziomie regionalnym system dotowania wywołu-
je wśród elit i klanów zażartą walkę o zasoby, a więc jest czynnikiem 
konfliktogennym. Analitycy wprost piszą, że są wszelkie podstawy, by 
sądzić, że co najmniej część środków z budżetu federalnego jest rozdzie-
lana w wąskim kręgu osób – urzędników szczebla republikańskiego i fe-
deralnego820. Prowadzi to również do kolosalnego wzrostu korupcji, czyli 
patologii, która sama w sobie jest czynnikiem niestabilności. Co równie 
istotne, dotacje „uzależniają” i w mediach stale pojawiają się wypowiedzi 
północnokaukaskich polityków oczekujących ich poszerzenia i podwyż-
szenia, a jednym z  najsilniejszych argumentów jest… bezpieczeństwo 
antyterrorystyczne. W tym miejscu należy zadać fundamentalne pyta-
nie: czy istnieje korelacja między rozmiarem dofinansowania dla danego 
regionu a poziomem zagrożenia terrorystycznego na jego terytorium? 
Wymaga to na pewno szczegółowych badań, ale odpowiedź nie wydaje 
się oczywista. Po pierwsze, jak wykazano wyżej, ogromna część ludno-
ści Kaukazu Płn. nadal żyje poza najbardziej dochodowymi sektorami 
gospodarki, a dostęp do środków publicznych jest dla osób z zewnątrz 
zamknięty, bo żerują na nich najsilniejsze klany. Nie powstają więc nowe 
możliwości awansu społecznego i ekonomicznego, które są tak szczegól-
nie ważne dla młodych ludzi. Pozostaje im działalność w szarej strefie. 
Co więcej, elitom politycznym północnokaukaskich republik autono-
micznych może nawet zależeć na utrzymaniu pewnego stopnia zagro-

819 Ibidem.
820 Н.У. Ханалиев, Северный Кавказ. Новый взгляд, op. cit., s. 22.
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żenia terrorystycznego, gdyż w negocjacjach z Moskwą jest to argument 
na rzecz zwiększenia pomocy finansowej. Nie należą do rzadkości wy-
powiedzi analityków, którzy zauważają swoistą prawidłowość: regiony 
z większą liczbą incydentów zbrojnych w określonym okresie czasu, 
otrzymują następnie większe środki z budżetu federalnego. Miało to na 
przykład miejsce w Inguszetii i Dagestanie821.

Wszystko to nie oznacza, że rosyjską politykę ekonomiczną na Kau-
kazie należy oceniać wyłącznie negatywnie. Jest wprost przeciwnie. 
Odbudowa zniszczonej wojną Czeczenii była potrzebna choćby z mo-
ralnego punktu widzenia, gdyż Rosja w ten sposób naprawiała błędy 
własnej polityki. Obecnie wskaźniki ekonomiczne dowodzą, że Kaukaz 
Płn niweluje dystans dzielący go od bogatszych regionów państwa. In-
westycje w infrastrukturę transportową, budowy szpitali czy szkół 
z pewnością podnoszą jakość życia mieszkańców. Jednak wydaje się, że 
system dotacji, który początkowo odegrał tak pozytywną rolę, obecnie 
jest bardzo nieprzejrzysty, generuje nowe konflikty i dlatego też wymaga 
przemyślenia. 

5.4. Konkluzje 

Rosyjskie władze w ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie modyfi-
kowały i udoskonalały państwowy system przeciwdziałania terroryzmo-
wi, wprowadzając zarówno nowe uregulowania ustawowe i nowe założe-
nia doktrynalne, jak i doskonaląc ogólnokrajowy system współdziałania 
instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom tego ro-
dzaju. W rosyjskiej polityce antyterrorystycznej dostrzec można prze-
wagę rozwiązań siłowych, zakładających eliminację osób działających 
w ugrupowaniach terrorystycznych. Często dochodzi przy tym do łama-
nia praw człowieka i licznych nadużyć. Rozwiązania siłowe osłabiają po-
tencjał grup terrorystycznych, ale nie neutralizują przyczyn, dla których 
część mieszkańców Kaukazu Płn. decyduje się na walkę metodami ter-
rorystycznymi. Dochodzi tym samym do pewnego paradoksu, w którym 

821 Наталья Зубаревич: Если на Кавказе будет больше стрельбы, то трансфер-
ты вырастут, Kavkaz-Uzel, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/254901/ (dostęp: 
1.04.2017). 
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Przeciwdziałanie terroryzmowi północnokaukaskiemu w Rosji396

zwalczanie terroryzmu warunkuje powstawanie nowych przyczyn tego 
zjawiska. Brutalne i często bezprawne działania wywołują kolejne napię-
cia. Jednak należy podkreślić, że ciągle i z powodzeniem udoskonalana 
rosyjska strategia siłowego zwalczania terroryzmu daje widoczne efekty. 
Jednoznacznie dowodzą tego statystki wskazujące na spadającą liczbę 
ofiar konfliktu na Kaukazie Płn. w ogóle, a także coraz mniejsze straty 
sił bezpieczeństwa.
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Zakończenie

Postawiony na wstępie główny problem badawczy dotyczył odpowiedzi 
na pytanie, jakie są cechy charakterystyczne terroryzmu północnokau-
kaskiego oraz co wyróżnia jego fenomen na tle szerokiego zjawiska 
współczesnego terroryzmu. Odpowiadając, wskazać można na następu-
jące cechy terroryzmu północnokaukaskiego:

 — występowanie na określonym obszarze geograficznym;
 — próba stworzenia odrębnego terrorystycznego quasi-państwa w po-

staci Emiratu Kaukaskiego;
 — własna, stała baza społeczna złożona z przedstawicieli kilku narodo-

wości kaukaskich;
 — posiadanie odrębnych grup i oddziałów poza Kaukazem, nawet w tak 

„wielonarodowym” tworze jak Państwo Islamskie;
 — posiadanie własnych ideologów radykalnego islamu;
 — wyróżniające się cechy wolicjonalne i umiejętności terrorystów:

 – wysoka zdolność do poświęceń,
 – dobre, a czasem wręcz doskonałe wyszkolenie wynikające z kultu-

ry, tradycji, wychowania i doświadczeń;
 — wypracowanie własnych metod działania:

 – stosowanie śmiałych i dobrze skoordynowanych ataków (np. 
w głębi terytorium Rosji),

 – stosowanie własnych metod rekrutacji i szkolenia zamachowców 
samobójców (głównie spośród kobiet),

 – własny styl przeprowadzania ataków z wzięciem zakładników 
(połączony z użyciem materiałów wybuchowych i terrorystek sa-
mobójczyń),

 – rzadko spotykana w historii terroryzmu zdolność do masowego 
brania zakładników (Dubrowka, Biesłan).
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Zakończenie398

Przeprowadzone badania pozwoliły także udzielić odpowiedzi na po-
stawione we wstępie pytania badawcze. 

1. Źródła występowania terroryzmu północnokaukskiego leżą 
współcześnie przede wszystkim w  sferze społeczno-ekonomicznej. Na 
przełomie XX i XXI wieku ugrupowania czeczeńskie sięgnęły po metody 
terrorystyczne w warunkach dramatycznej sytuacji wojennej, kiedy nie 
były w stanie stawiać oporu wojskom rosyjskim metodami konwencjo-
nalnymi. Aktualnie jednak to uwarunkowania demograficzne, wysoki 
poziom biedy, bezrobocia, brak możliwości awansu społecznego, nie-
sprawiedliwość, a także nierówny dostęp do dóbr sprawiają, że młodzi 
ludzie szukają radykalnych rozwiązań swoich problemów i zjawisko ter-
roryzmu w regionie ciągle się utrzymuje. Ponadto należy zwrócić uwagę 
na czynniki kulturowe. Otóż istnieją bardzo wyraźne różnice kulturowo-
-cywilizacyjne między Kaukazem a Rosją. Po stronie kaukaskiej doty-
czy to m.in. takich zjawisk, jak kult siły i walki fizycznej, długie tradycje 
zbrojnych najazdów rabunkowych czy wręcz terroryzmu indywidualne-
go (wspomniana aktywność abreków w XIX w.). Współcześnie rozwija-
jący się w regionie radykalny i militarystyczny islam może się z łatwością 
odwoływać do tych tradycji (choć najczęściej islam pojawia się na koń-
cowym etapie drogi radykalizacji). Prócz tego należy mieć na uwadze, iż 
na Kaukazie występuje wiele współczesnych i konkretnych zjawisk spo-
łecznych wspomagających i ułatwiających wybór terrorystycznej drogi 
życiowej, takich jak np. łatwy dostęp do broni czy kryminalizacja życia 
społecznego (które mniej lub bardziej wprost również wynikają z trady-
cji kulturowych). Zasadniczo źródła terroryzmu północnokaukaskiego 
nie uległy neutralizacji, a główną okolicznością warunkującą spadek ak-
tywności terrorystycznej na terytorium Rosji w ostatnich 2–3 latach jest 
eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie i odpływ ekstremistów i terro-
rystów w tym kierunku oraz udoskonalenie rosyjskiej strategii zwalcza-
nia aktywnych terrorystów (przy słabej profilaktyce). 

2. Formy organizacyjne terroryzmu północnokaukskiego ulega-
ły stałej ewolucji w  zależności od okoliczności. Początkowo (w latach 
2000–2004) działały duże grupy bojowników złożone głównie z Czecze-
nów, które dysponowały potencjałem wystarczającym do prowadzenia 
działań partyzanckich i dywersyjnych, a także przygotowania i realizacji 
zamachów terrorystycznych o dużej skali, również na terytorium Rosji 
centralnej. Jednocześnie powołano do życia grupy szkolone specjalnie 
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Zakończenie 399

do przeprowadzania typowych zamachów terrorystycznych wymie-
rzonych w ludność cywilną (np. Batalion Wywiadowczo-Sabotażowy 
Męczenników Czeczeńskich „Riyad-us Saliheen”). Później nastąpiło 
większe rozproszenie i  ograniczenie liczebności poszczególnych grup 
bojowników, które spadek ogólnego potencjału potrafiły jednak zrekom-
pensować przez budowę sprawnej struktury sieciowej pod „szyldem” 
Emiratu Kaukaskiego. Wypracowały one mechanizm uzupełniania strat, 
opanowały umiejętność geograficznego przenoszenia głównego frontu 
walki, a także podjęły sprawne działania w sferze pozyskiwania fnansów 
oraz aktywności informacyjnej. Emirat Kaukaski został znacząco osła-
biony przez zdecydowane działania kontrterrorystyczne ze strony władz 
federalnych i regionalnych oraz stopniową utratę poparcia ze strony spo-
łeczeństwa. Decydującym czynnikiem był rozwój konfliktu religijnego 
w Syrii i Iraku, który pozbawił Emirat Kaukaski dopływu ochotników. 
Wraz z ich wyjazdami poza granice Rosji terroryzm północnokaukaski 
stał się problemem międzynarodowym. Zbrojne grupy złożone z przed-
stawicieli narodów północnokaukaskich zaczęły się organizować na Bli-
skim Wschodzie, a w Europie pojawiły się ich komórki organizacyjne. 
Do zamachów dokonanych przez osoby pochodzące z Kaukazu doszło 
m.in. w takich miastach, jak Boston czy Stambuł. Formy organizacyjne 
terroryzmu północnokauakaskiego uległy dalszemu umiędzynarodo-
wieniu. Stał się on jeszcze silniej związany z ruchem globalnego dżihadu, 
a zarazem zaczął tracić swoją tożsamość, która wcześniej zasadzała się 
głównie na prowadzeniu walki przeciw Rosji i jej lokalnym sojusznikom 
na Kaukazie. 

3. Formy i metody walki terrorystów z Kaukazu Płn. również ulegały 
ewolucji. Pierwszą metodą, wypracowaną jeszcze w czasie wojny w Cze-
czenii, były ataki z braniem bardzo dużej liczby zakładników. To właśnie 
tego typu akcje zapewniły terrorystom czeczeńskim największy rozgłos, 
a także ściągnęły na nich największe potępienie. Jednocześnie bojowni-
cy stosowali na Kaukazie liczne metody dywersyjne (ostrzały, podkła-
danie improwizowanych ładunków wybuchowych itp.) i partyzanckie 
(tzw. „rajdy”). Już od roku 2000 znakiem rozpoznawczym kaukaskiego 
terroryzmu stało się wykorzystanie kobiet terrorystek do samobójczych 
ataków bombowych. Atakowano zarówno cele wojskowe/milicyjne, jak 
i  cywilne. W okresie Emiratu Kaukaskiego (2007–2014) celem zama-
chów samobójczych byli głównie funkcjoanriusze milicji/policji, choć 
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Zakończenie400

dochodziło też do głośnych ataków tego typu przeciw cywilom tak 
w centralnej Rosji, jak i na Kaukazie. Widoczną tendencją jest odejście 
od zaplanowanych i dobrze skoordynowanych ataków z udziałem więk-
szej liczby zamachowców na rzecz terroryzmu indywidualnego – ataków 
pojedynczych bojowników uzbrojonych w broń palną lub posługujących 
się improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. 

4. Rosyjska polityka antyterrorystyczna skupia się na rozwiązaniach 
siłowych, czyli głównie eliminacji aktywnych terrorystów. Przynosi to 
widoczne rezultaty. Po stronie bojowników ryzyko poniesienia śmierci 
w walce na terytorium Federacji Rosyjskiej jest tak duże, iż w ostatnich la-
tach często decydują się oni na wyjazd na Bliski Wschód. Jednakże działa-
nia sił bezpieczeństwa zazwyczaj nakręcają spiralę przemocy i rodzą nowe 
źródła konfliktów. Brak programów profilaktyki terroryzmu i systemowe-
go podejścia do rozwiązania sytuacji w regionie sprawia, że neutralizowa-
ne są jedynie objawy problemu, ale  jego przyczyny pozostają niezmien-
ne. Zmuszenie do emigracji ekstremistycznie nastawionej młodzieży jest 
tylko częściowym sukcesem, gdyż w przypadku ustabilizowania sytuacji 
w Syrii mogą oni próbować się przedostać z powrotem do Rosji. Niemniej 
należy podkreślić, że rosyjskie służby w ostatnich latach stale zwiększają 
skuteczność swoich działań, wypracowują nowe metody i potrafią zmie-
niać taktykę walki z terrorystami, co pozwala wystawić im wysoką ocenę. 

5. Prognoza dalszej ewolucji terroryzmu północnokaukaskiego jest 
uzależniona głównie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. W ostatnich la-
tach (tj. od rozpoczęcia wojny domowej w Syrii) stałym zjawiskiem jest 
emigracja północnokaukaskich radykałów w ten region w celu rozpo-
częcia walki u boku jednej z tamtejszych sił islamistycznych (Państwo 
Islamskie lub Al-Kaida). Dopóki ten proces trwa, częstotliwość dokony-
wania zamachów terrorystycznych na terytorium Rosji spada. Wzrasta 
natomiast ryzyko ataków w Europie Zachodniej, gdzie żyje dość liczna 
diaspora czeczeńska, której przedstawiciele są zaangażowani w pomoc 
tzw. Państwu Islamskiemu. W przypadku stabilizacji sytuacji w Syrii 
i Iraku, co w tej chwili wydaje się sprawą odległą, terroryści będą szukać 
innych frontów walki i niewykluczone są z ich strony próby powrotu na 
terytorium Rosji lub innych krajów pochodzenia. 

Przeprowadzona w pracy analiza dowodzi w większości słuszności 
postawionych we wstępie hipotez. Pozwala też na sformułowanie kilku 
wniosków. 
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Zakończenie 401

1. Należy zwrócić uwagę, że terroryzm ma swoje źródła w wielu ob-
szarach, zarówno na poziomie społecznym, jak i jednostkowym. Przy-
kład Kaukazu Płn. wskazuje jednak, że jedną z głównych form prze-
ciwdziałania temu zjawisku powinno być likwidowanie blokad awansu 
społecznego i materialnego dla młodych ludzi. To właśnie te blokady, 
wynikające zwykle z patologii społecznych, politycznych i ekonomicz-
nych, powodują frustracje życiowe, wywołują podatność na radykalne 
ideologie oraz kierują młodzież do poszukiwania alternatywnych dróg 
samorealizacji. Postawiona na wstępie hipoteza szczegółowa, iż zjawi-
sko terroryzmu północnokaukaskiego ma swoje źródła głównie w sferze 
społecznej (bezrobocie, migracje, przestępczość zorganizowana itd.), 
w zasadzie została potwierdzona, ale podkreślić też trzeba rolę czynni-
ków kulturowych. W przypadku przedstawicieli narodowości kaukaskiej 
po pierwsze wywołują one silne antagonizmy z ludnością rosyjską, a po 
drugie łatwo generują zachowania przemocowe. W specyficznej kulturze 
ludności północnokaukaskiej istnieje wysoka tolerancja na stosowanie 
rozwiązań siłowych, co w warunkach społecznego kryzysu przekłada się 
oczywiście również na gotowość podjęcia działalności terrorystycznej. 

2. Pewne formy organizacji i metody działań terrorystów z intere-
sującego nas regionu są bardzo podobne do rozwiązań znanych z mię-
dzynarodowego terroryzmu islamskiego. Np. powołanie quasi-państwa 
w postaci Emiratu Kaukaskiego jest tylko jedną z dość licznych tego typu 
prób podejmowanych w różnych częściach globu (ostatnią jest osławio-
ne Państwo Islamskie). Bojownicy północnokaukascy skutecznie przy-
swoili sobie sieciową strukturę organizacyjną przyjętą wcześniej przez 
islamistyczne organizacje międzynarodowe, stosują też podobne metody 
pozyskiwania rekrutów i finansów. Świadczy to o postępującym procesie 
wzajemnego uczenia się ugrupowań terrorystycznych działających 
w różnych częściach świata i występowaniu pewnych uniwersalnych roz-
wiązań. Druga hipoteza szczegółowa została więc potwierdzona. 

3. Terroryści z Kaukazu Płn. wypracowali własne sposoby przygoto-
wania i realizacji zamachów. Wytworzyli własny styl operacji połączo-
nych z braniem zakładników. W każdym kolejnym ataku (od Budion-
nowska przez Kizlar, Dubrowkę aż po Biesłan) doskonalili swoją taktykę 
i wprowadzali innowacje. Za każdym razem potrafili też jeszcze bardziej 
zwiększać masowość w braniu zakładników. Opracowali własną me-
todykę przeprowadzania zamachów samobójczych z udziałem kobiet, 

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Zakończenie402

począwszy od metod ich werbunku i indoktrynacji, poprzez szkolenie, 
aż do sposobu dokonania samego ataku. Terroryzm północnokauka-
ski także pod tym względem należy traktować jako w  pewnym sensie 
osobne zjawisko, posiadające własne cechy wyróżniające. Można więc 
przyjąć, że istnieje północnokaukaski, terrorystyczny modus operandi, 
co potwierdza trzecią hipotezę szczegółową. 

4. Siłowe metody przeciwdziałania terroryzmowi muszą być stoso-
wane zawsze wespół z metodami niesiłowymi. Likwidacja terrorystów 
i represje wobec ich popleczników przynoszą korzyści, jednak nie neu-
tralizują samych źródeł występowania terroryzmu, a często nawet je 
poszerzają. Skuteczna polityka antyterrorystyczna musi obejmować tak-
że profilaktykę, która z kolei musi się opierać na przemyślanej polityce 
społeczno-gospodarczej. W postawionej na wstępie czwartej hipotezie 
szczegółowej stwierdzono, iż „należy założyć, że polityka anty- i kontr-
terrorystyczna państwa rosyjskiego w stosunku do terroryzmu na pół-
nocnym Kaukazie nie jest pozbawiona słabości, co powoduje, iż konflikt 
w tym regionie jest długotrwały i głęboki”. Hipoteza ta potwierdziła się 
w najmniejszym stopniu. Na długotrwałość zjawiska terroryzmu pół-
nocnokaukaskiego składają się czynniki gospodarczo-społeczne i kultu-
rowe (których nie sposób szybko zneutralizować), a także zewnętrzny 
w przeważającej mierze wpływ radykalnego islamu. Rosyjskie działa-
nia kontrterrorystyczne (siłowe) przynoszą konkretne efekty, widoczne 
w statystykach ofiar. Państwo rosyjskie prowadzi aktywną politykę go-
spodarczą w regionie, która przynosi ograniczone efekty, ale ma na celu 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Tak więc od kiedy 
ustały masowe i brutalne represje wobec ludności cywilnej, związane 
jeszcze ze zbrojnym konfliktem czeczeńskim, rosyjską politykę antyter-
rorystyczną w regionie należy oceniać umiarkowanie pozytywnie. 

5. Mimo obniżenia w ostatnich kilku latach poziomu aktywności 
terrorystycznej na Kaukazie Płn., trudno przewidywać, iż zagrożenie to 
zostanie w najbliższej przyszłości całkowicie zneutralizowane. Osiągnię-
te sukcesy są wynikiem zastosowania udoskonalonych metod siłowego 
zwalczania terroryzmu w połączeniu z korzystną sytuacją międzynaro-
dową (odpływ północnokaukaskiej młodzieży do Syrii). Można prze-
widywać, że w najbliższej przyszłości na Kaukazie Płn. liczba ofiar po 
wszystkich stronach konfliktu utrzyma się na poziomie z lat 2015–2016. 
Być może miejsce zdławionego Emiratu Kaukaskiego zajmie nowa 
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terrorystyczna struktura, stawiająca sobie za cel mobilizację ludności 
kaukaskiej do walki przeciwko Rosji. 

Autor ma świadomość, że przeprowadzone badania nie wyczerpują 
tematu. Mogą one jednak stanowić przyczynek do dalszych studiów nad 
terroryzmem północnokaukaskim. Interesującym i szczególnie wskaza-
nym kierunkiem badań wydają się aktualnie mechanizmy i konsekwen-
cje międzynarodowej aktywności ochotników z Kaukazu Płn. w związku 
z konfliktem w Syrii i Iraku.
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Aneksy

Aneks 1. Mapa administracyjna Kaukazu Północnego

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie (osw.waw.pl).
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Aneks 2. Mapa Emiratu Kaukaskiego z podziałem na wilajaty

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie. 

Aneks 3. Najważniejsze ataki terrorystyczne powiązane z Kaukazem Płn. w latach 
1991–2013 (oprac. E. Pokalova) 

Data Typ ataku Miejsce Ofiary

1991

9 listopada Uprowadzenie, samolot Mineralne Wody 178 zakładników

1994

26 maj Uprowadzenie, autobus Mineralne Wody, 
okolica miasta 30 zakładników

28 czerwca Uprowadzenie, autobus Mineralne Wody, 
okolica miasta 40 zakładników

28 lipca Uprowadzenie, samolot Mineralne Wody 40 zakładników, 
4 zabitych
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1995

14–19 czerwca Wzięcie zakładników Budionnowsk
2000 zakładników, 
ponad 100 zabitych, 
400 rannych

21 listopada Atak radiologiczny Moskwa, park 
Izmajłowski Brak

1996

9–18 stycznia Wzięcie zakładników Kizlar/
Pierwomajskoje

2000 zakładników, 
ponad 100 zabitych

16 stycznia Uprowadzenie, prom Trabzon, Turcja Ponad 200 
zakładników

11 czerwca Zamach bombowy Moskwa, metro 4 zabitych, 
12 rannych

28 czerwca Zamach bombowy Nalczyk, bus 8 zabitych, 
46 rannych

11 lipca Zamach bombowy Moskwa, trolejbus 5 rannych

12 lipca Zamach bombowy Moskwa, trolejbus 30 rannych

25 lipca Zamach bombowy Wołgograd Brak

12 sierpnia Zamach bombowy Wołgograd, stacja 
kolejowa 1 zabity, 8 rannych

16 września Uprowadzenie, autobus Machaczkała 27 zakładników

16 listopada Wysadzenie bloku 
mieszkalnego Kaspijsk 69 zabitych

17 grudnia
Zabójstwo 
pracowników 
Czerwonego Krzyża

Nowyje Atagi, 
Czeczenia 6 zabitych

1997

14 kwietnia Uprowadzenie, autobus Machaczkała 30 zakładników

23 kwietnia Zamach bombowy Armawir, stacja 
kolejowa

2 zabitych, 
20 rannych

28 kwietnia Zamach bombowy Piatigorsk, stacja 
kolejowa

2 zabitych, 
30 rannych

1998

1 styczeń Zamach bombowy Moskwa, metro 3 rannych

8 czerwca Uprowadzenie, autobus Biesłan 40 zakładników
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

1999

19 marca Zamach bombowy Władykaukaz, 
market

64 zabitych, 
200 rannych

26 kwietnia Zamach bombowy Moskwa, Hotel 
Inturist 11 rannych

16 maja Zamach bombowy 
(3 eksplozje)

Sputnik, rejon 
Władykaukazu

4 zabitych, 
9 rannych

31 sierpnia Zamach bombowy Moskwa 1 zabity, 41 rannych

4 września Wysadzenie bloku 
mieszkalnego Bujnaksk 62 zabitych, 

146 rannych

4 września Zamach bombowy Machaczkała 20 zabitych, 
60 rannych

8 września Wysadzenie bloku 
mieszkalnego Moskwa 106 zabitych, 

264 rannych

13 września Wysadzenie bloku 
mieszkalnego Moskwa 124 zabitych, 

9 rannych

16 września Wysadzenie bloku 
mieszkalnego Wołgodońsk 19 zabitych, 

310 rannych

2000

31 maja Zamach bombowy Wołgograd 2 zabitych,  
15 rannych

6 czerwca Samobójczy zamach 
bombowy

Alchan-Jurt, 
Czeczenia

2 zabitych, 
5 rannych

2 lipca Samobójcze zamachy 
bombowe (4 eksplozje)

Argun, Gudermes, 
Nowogroznieńsk, 
Urus-Martan

33 zabitych, 
84 rannych

5 lipca Zamach bombowy Wołgograd Brak

9 lipca Zamach bombowy Władykaukaz, 
market

6 zabitych, 
15 rannych

8 sierpnia Zamach bombowy Moskwa, plac 
Puszkina

13 zabitych, 
122 rannych

18 sierpnia Zamach bombowy Czeczenia 1 ranny

6 października Zamachy bombowe, 3 
eksplozje

Piatigorsk, 
Niewinnomyssk

4 zabitych, 
40 rannych

10 października Zamach bombowy Piatigorsk, stacja 
kolejowa

2 zabitych, 
10 rannych

8 grudnia Zamach bombowy, 
2 ekslozje Piatigorsk 2 zabitych, 

26 rannych

9 grudnia Zamach bombowy Alchan-Jurt, 
Czeczenia

21 zabitych, 
20 rannych

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Aneksy 409

2001

15 stycznia Zamach bombowy Północna Osetia, 
pociąg towarowy Brak

29 stycznia Eksplozja na torach 
kolejowych Rejon Gudermesu Brak

5 lutego Zamach bombowy Moskwa, metro 20 rannych

11 marca Eksplozja na torach 
kolejowych

Pociąg towarowy 
Gudermes – 
Chasawjurt

Brak

15 marca Uprowadzenie 
samolotu Stambuł, Turcja 173 zakładników, 

2 zabitych

19 marca Eksplozja na torach 
kolejowych

Stacja Czerwlenaja, 
Czeczenia Brak

24 marca Zamachy bombowe, 3 
eksplozje

Adyge-Chabl 
(Karaczajo- 
-Czerkiesja), 
Mineralne Wody, 
Jessentuki

23 zabitych, 
142 rannych

9 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 1 zabity, 2 rannych

10 kwietnia Eksplozja na torach 
kolejowych

Rejon naurskij, 
Czeczenia, pociąg 
towarowy

Brak

23 kwietnia Wzięcie zakładników Stambuł, Turcja, 
hotel Sofitel 60 zakładników

13 maja Eksplozja na torach 
kolejowych

Stacja Naurskaja, 
Czeczenia 3 rannych

31 lipca Uprowadzenie, autobus Niewinnomyssk 41 zakładników

19 sierpnia Zamach bombowy Astrachań 3 zabitych, 
40 rannych

4 września Eksplozja na torach 
kolejowych Rejon Machaczkały Brak

10 września Eksplozja na torach 
kolejowych

Chankala, 
Czeczenia Brak

2 litopada Eksplozja na torach 
kolejowych

Rejon naurski, 
Czeczenia, pociąg 
towarowy

Brak

10 listopada Zamach bombowy Władykaukaz, 
market

5 zabitych, 
60 rannych

29 listopada Samobójczy zamach 
bombowy

Urus-Martan, 
Czeczenia 2 zabitych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

2002

13 stycznia Zamach bombowy Machaczkała Brak

18 stycznia Zamach bombowy Machaczkała 8 zabitych, 
10 rannych

23 stycznia Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

25 stycznia Eksplozja na torach 
kolejowych Rejon gudermeski Brak

5 lutego Samobójczy zamach 
bombowy Grozny Brak

2 marca Eksplozja na torach 
kolejowych Rejon gudermeski 2 rannych

21 marca Zamach bombowy Machaczkała Brak

28 kwietnia Zamach bombowy Władykaukaz, 
market

7 zabitych, 
37 rannych

9 maja Zamach bombowy Kaspijsk 43 zabitych, 
100 rannych

24 sierpnia Eksplozja na torach 
kolejowych Czeczenia Brak

10 października Zamach bomowy Grozny 25 zabitych

19 października Zamach bombowy Moskwa, 
McDonald 1 zabity, 8 rannych

23–26 
października Wzięcie zakładników Moskwa, teatr na 

Dubrowce

Ponad 1000 
zakładników, 
130 zabitych

28 października Zamach na torach 
kolejowych Rejon naurski Brak

27 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 72 zabitych, 

210 rannych

2003

1 stycznia Eksplozja na torach 
kolejowych Rejon Kizlaru Brak

12 maja Samobójczy zamach 
bombowy

Znamienskoje, 
Czeczenia

60 zabitych, 
250 rannych

14 maja Samobójczy zamach 
bombowy

Ilischan-jurt, 
Czeczenia

20 zabitych, 
140 rannych

29 maja Eksplozja na torach 
kolejowych Rejon naurski Brak

5 czerwca Samobójczy zamach 
bombowy Mozdok 20 zabitych, 

15 rannych
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20 czerwca Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 36 rannych

5 lipca Samobójczy zamach 
bombowy (2 eksplozje)

Moskwa, lotnisko 
Tuszyno w trakcie 
koncertu

16 zabitych, 
48 rannych

1 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Mozdok 52 zabitych, 

78 rannych

18 sierpnia Eksplozja na kolei Rejon gudermeski Brak

25 sierpnia Zamach bombowy, 3 
eksplozje

Krasnodar, 
środki transportu 
publicznego

3 zabitych, 
30 rannych

3 września Zamach bombowy na 
kolei

Pociąg 
Kisłowodzk – 
Mineralne Wody

4 zabitych, 
80 ranych

15 września Samobójczy zamach 
bombowy Magas 3 zabitych, 

29 rannych

21 października Zamach bombowy na 
kolei

Granica Inguszetii 
z północną Osetią, 
pociąg Nazrań –
Moskwa

2 rannych

5 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy w pociągu

Jessentuki, pociąg 
Kisłowodzk –
Mineralne Wody

47 zabitych, 
233 rannych

9 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy

Moskwa, hotel 
National

8 zabitych, 
14 rannych

18 grudnia Zamach bombowy na 
kolei Czeczenia

2004

6 lutego Zamach samobójczy Moskwa, metro 41 zabitych, 
250 rannych

18 lutego Zamach bombowy Rejon moskiewski, 
ropociąg Brak

19 lutego Zamach bombowy Woroneż, transprt 
publiczny Brak

11 marca Zamach bombowy Machaczkała 2 zabitych, 
4 rannych

26 marca Zamach bombowy na 
kolei

Rejon naurski, 
Czeczenia, pociąg 
towarowy

Brak

4 kwietnia Zamach bombowy Dagestan, ropociąg Brak

6 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy Inguszetia 6 rannych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

8 kwietnia Zamach bombowy na 
kolei

Czeczenia, pociąg 
towarowy Brak

9 maja Zamach bombowy Grozny, stadion

7 zabitych, w tym 
prezydent Czeczenii 
Achmat Kadyrow, 
60 rannych

29 maja Zamach na kolei

Rejon 
Władykaukazu, 
pociąg Moskwa –
Władykaukaz

1 ranny

4 czerwca Zamach bombowy Samara, market 11 zabitych, 
63 rannych

12 lipca Zamach bombowy
Region 
gudermeski, pociąg 
towarowy

Brak

19 lipca Zamach bombowy Woroneż, transport 
publiczny 1 zabity, 7 rannych

22 lipca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan 1 zabity, 7 rannych

26 lipca Zamach bombowy Woroneż, transport 
publiczny 11 rannych

24 sierpnia Zamach bombowy Moskwa, Trasa 
Kaszirska 4 rannych

24 sierpnia Samobójcze zamachy 
bombowe

Moskwa, samoloty 
Tu-154 i Tu-134 89 zabitych

31 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Moskwa, metro 11 zabitych, 

50 rannych

1–3 września Wzięcie zakładników Szkoła w Biesłanie
1128 zakładników, 
331 zabitych, w tym 
186 dzieci

17 września Zamach bombowy na 
kolei

Rejon naurski, 
Czeczenia, 
towarowy pociąg 
Gudermes –
Mineralne Wody

Brak

16 listopad Zamach bombowy na 
kolei

Czeczenia, pociąg 
Mineralne Wody –
Terek

Brak

2005

26 stycznia Zamach bombowy Woroneż Brak

11 lutego Zamach bombowy Machaczkała Brak
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13 lutego Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 4 rannych

3 marca Zamach bombowy Machaczkała 3 rannych

22 marca Zamach bombowy Machaczkała Brak

25 marca Zamach bombowy Dagestan 2 rannych

28 marca Zamach bombowy Machaczkała Brak

29 marca Zamach bombowy Rejon chasawjurcki Brak danych

2 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała Brak

4 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała Brak

7 kwietnia Zamach bombowy Bujnaksk Brak

8 kwietnia Zamach bombowy Dagestan Brak

13 kwietnia Zamach bombowy, 
3 eksplozje Machaczkała Brak danych

15 kwietnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 6 rannych

19 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity, 1 ranny

22 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

5 maja Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity, 3 rannych

10 maja Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

13 maja Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

14 maja Zamach bombowy Kizlar Brak

19 maja Zamach bombowy Bujanksk Brak

20 maja Zamach bombowy Machaczkała 2 zabitych, 
2 rannych

24 maja Zamach bombowy Rejon chasawjurcki Brak

29 maja Zamach bombowy Machaczkała Brak

31 maja Zamach bombowy Machaczkała 9 rannych

3 czerwca Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

6 czerwca Zamach bombowy Chasawjurt Brak danych

12 czerwca Zamach bombowy na 
kolei

Rejon moskiewski, 
pociąg Grozny –
Moskwa

9 rannych

24 czerwca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan 1 zabity

25 czerwca Zamach bombowy, 
4 eksplozje Dagestan 8 rannych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

28 czerwca Zamach bombowy Dagestan 3 rannych

1 lipca Zamach bombowy Machaczkała 10 zabitych, 
27 rannych

5 lipca Zamach bombowy Machaczkała 2 zabitych, 
2 rannych

7 lipca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak danych

14 lipca Zamach bombowy Machaczkała Brak

17 lipca Zamach bombowy Machaczkała Brak danych

24 lipca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan 1 zabity, 6 rannych

26 lipca Zamach bombowy Chasawjurt 6 rannych

28 lipca Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

1 sierpnia Zamach bombowy Chasawjurt Brak

3 sierpnia Zamach bombowy Dagestan 2 rannych

4 sierpnia Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

11 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Bujanksk i 
Machaczkała Brak

18 sierpnia Zamach bombowy Machaczkała 4 rannych

20 sierpnia Zamach bombowy Machaczkała 3 zabitych, 1 ranny

27 sierpnia Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

30 sierpnia Zamach bombowy Machaczkała Brak

2 września Zamach bombowy Machaczkała 4 zabitych, 
10 rannych

7 września Zamach bombowy Chasawjurt 1 zabity

23 września Zamach bombowy Dagestan, ropociąg Brak

5 grudnia Zamach bombowy Bujnaksk Brak

8 grudnia Zamach bombowy na 
kolei Machaczkała Brak

28 grudnia Zamach bombowy Machaczkała Brak

29 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 1 ranny

2006

25 czerwca Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych
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10 sierpnia Zamach bombowy Nazrań 1 zabity, 13 rannych

17 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

20 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

26 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

5 września Zamach bombowy Inguszetia brak

6 września Zamach bombowy Inguszetia 4 zabitych, 
4 rannych

7 wrzesnia Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

13 września Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

31 października Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

6 listopada Zamach bombowy Inguszetia 3 rannych

2007

18 lutego Zamach bombowy Sankt Petersburg, 
McDonald 6 rannych

31 marca Zamach bombowy Nazrań 3 rannych

28 kwietnia Zamach bombowy Dagestan, ropociąg Brak

1 maja Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

14 maja Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

3 czerwca Zamach bombowy Nazrań Brak

30 czerwca Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

18 lipca Zamach bombowy Inguszetia 10 rannych

26 lipca Zamach bombowy Machaczkała 2 zabitych, 1 ranny

13 sierpnia Zamach bombowy na 
kolei

Pociąg Newski 
Expres 60 rannych

25 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

30 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

31 sierpnia Zamach bombowy Nazrań 4 zabitych

6 października Zamach bombowy Machaczkała Brak

14 października Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

23 października Samobójczy zamach 
bombowy

Okolice 
Chasawjurtu 8 rannych

22 listopada Zamach bombowy Togliatti, autobus 8 zabitych, 
56 rannych

22 listopada Zamach bombowy Autobus Piatigorsk –
Władykaukaz 

5 zabitych, 
13 rannych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

5 grudnia Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

9 grudnia Zamach bombowy Niewinnomyssk, 
autobus

2 zabitych, 
9 rannych

2008

27 lutego Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

3 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

21 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

24 marca Zamach bombowy Nazrań 4 rannych

1 kwietnia Zamach bombowy Chasawjurt Brak

2 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

24 kwietnia Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

27 kwietnia Zamach bombowy Rejon chasawjurcki 1 ranny

7 maja Zamach bombowy Nazrań Brak

17 maja Zamach bombowy Inguszetia Brak

21 maja Zamach bombowy Inguszetia Brak

23 maja Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

25 maja Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

5 czerwca Zamach bombowy Inguszetia Brak

9 czerwca Zamach bombowy Nazrań Brak

13 czerwca Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

21 czerwca Zamach bombowy Dagestan Brak

1 lipca Zamach bombowy Chasawjurt Brak

5 lipca Zamach bombowy Chasawjurt 3 rannych

26 lipca Zamach bombowy Chasawjurt 1 zabity

11 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Szali, Czeczenia 1 terrorysta

19 sierpnia Zamach bombowy Nazrań Brak

21 sierpnia Zamach bombowy Nazrań Brak

28 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

12 września Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

15 września Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

19 września Zamach bombowy Inguszetia 3 rannych
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22 września Zamach bombowy Inguszetia Brak

24 września Zamach bombowy Inguszetia Brak

27 września Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

30 września Samobójczy zamach 
bombowy Nazrań 4 rannych

4 października Zamach bombowy, 
3 eksplozje Inguszetia Brak

10 października Zamach bombowy, 
3 eksplozje Inguszetia 3 rannych

16 października Zamach bombowy, 
3 eksplozje Inguszetia Brak danych

18 października Samobójczy zamach 
bombowy Inguszetia Brak danych

20 października Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

22 października Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

23 października Zamach bombowy Chasawjurt 4 rannych

26 października Zamach bombowy, 
3 eksplozje Inguszetia 4 rannych

27 października Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

28 października Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

2 listopada Zamach bombowy Inguszetia 7 rannych

3 listopada Zamach bombowy Machaczkała 4 rannych

5 listopada Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

6 listopada Samobójczy zamach 
bombowy Władykaukaz 12 zabitych, 

41 rannych

13 listopada Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia 1 ranny

14 listopada Zamach bombowy Nazrań Brak

18 listopada Zamach bombowy Machaczkała 3 rannych

28 listopada Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

28 listopada Zamach bombowy Inguszetia Brak

4 grudnia Zamach bombowy Chasawjurt 1 zabity

9 grudnia Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

11 grudnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

12 grudnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia 1 ranny
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

14 grudnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

17 grudnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Chasawjurt 10 rannych

2009

2 stycznia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia 1 ranny

4 stycznia Zamach bombowy Chasawjurt 2 rannych

5 stycznia Zamach bombowy Inguszetia Brak

6 stycznia Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

7 stycznia Zamach bombowy Inguszetia Brak

10 stycznia Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

13 stycznia Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

14 stycznia Zamach bombowy Chasawjurt 1 ranny

18 stycznia Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

22 stycznia Zamach bombowy Inguszetia Brak

26 stycznia Zamach bombowy Inguszetia Brak

5 lutego Zamach bombowy Dagestan Brak

8 lutego Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

10 lutego Zamach bombowy Nalczyk 1 ranny

11 lutego Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

18 lutego Zamach bombowy Inguszetia 3 rannych

26 lutego Zamach bombowy Machaczkała 4 rannych

28 lutego Zamach bombowy Machaczkała Brak

3 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

9 marca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała Brak

11 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

15 marca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

17 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

23 marca Zamach bombowy Machaczkała Brak

25 marca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

26 marca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny
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5 kwietnia Zamach bombowy Nalczyk 1 ranny

5 kwietnia Zamach bombowy Chasawjurt 3 rannych

15 kwietnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

17 kwietnia Zamach bombowy Nazrań Brak

1 maja Zamach bombowy Chasawjurt Brak

7 maja Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

11 maja Zamach bombowy Nazrań 3 rannych

15 maja Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 2 zabitych, 

5 rannych

16 maja Zamach bombowy Chasawjurt 2 rannych

30 maja Zamach bombowy Chasawjurt Brak

31 maja Zamach bombowy Machaczkała Brak

31 maja Zamach bombowy Inguszetia 3 zabitych

3 czerwca Zamach bombowy Nazrań 1 zabity

6 czerwca Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

10 czerwca Zamach bombowy Chasawjurt 1 ranny

11 czerwca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak danych

19 czerwca Zamach bombowy Nazrań 1 ranny

22 czerwca Samobójczy zamach 
bombowy Okolice Magasu 2 zabitych, 

2 rannych

28 czerwca Zamach bombowy Chasawjurt 3 rannych

2 lipca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan 1 zabity

5 lipca Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

12 lipca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

15 lipca Zamach bombowy Chasawjurt Brak

21 lipca Zamach bombowy Dagestan Brak danych

22 lipca Zamach bombowy Inguszetia Brak

23 lipca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia Brak danych

25 lipca Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

26 lipca Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 5 zabitych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

27 lipca Zamach bombowy Inguszetia Brak

28 lipca Zamach bombowy Nazrań Brak

31 lipca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

31 lipca Zamach bombowy Chasawjurt 1 zabity

1 sierpnia Zamach bombowy Dagestan Brak

5 sierpnia Zamach bombowy Dagestan 4 rannych

10 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Derbent 2 zabitych, 1 ranny

17 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Nazrań 25 zabitych, 

262 rannych

17 sierpnia Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity, 
262 rannych

18 sierpnia Zamach bombowy Dagestan 4 rannych

20 sierpnia Zamach bombowy
Tyrnauz, 
Kabardyno- 
-Bałkaria

1 zabity, 1 ranny

21 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 3 zabitych, 

2 rannych

22 sierpnia Zamach bombowy Dagestan 2 zabitych

23 sierpnia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria brak

25 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy

Mesker-Jurt, 
Czeczenia 6 zabitych, 1 ranny

26 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

28 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Szali, Czeczenia 3 rannych

1 września Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 1 zabity, 11 rannych

1 września Zamach bombowy Inguszetia, linia 
elektryczna Brak

4 września Zamach bombowy Inguszetia 3 zabitych, 
3 rannych

5 września Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

11 września Samobójczy zamach 
bombowy Nazrań 8 rannych

12 września Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 3 rannych
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13 września Zamach bombowy Machaczkała Brak danych

14 września Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

16 września Zamach bombowy Grozny 8 rannych

17 września Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

18 września Zamach bombowy na 
kolei Inguszetia Brak

24 września Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

25 września Zamach bombowy Inguszetia Brak

1 października Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

3 października Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

4 października Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

9 października Zamach bombowy Derbent 1 zabity

13 października Zamach bombowy Dagestan 1 ranny

16 października Zamach bombowy Inguszetia Brak

18 października Zamach bombowy Inguszetia Brak

21 października Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 5 rannych

22 października Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity, 2 rannych

24 października Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

25 października Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

26 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan 1 ranny

29 października Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

30 października Zamach bombowy Inguszetia Brak

7 listopada Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

12 listopada Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

13 listopada Zamach bombowy Dagestan

13 listopada Zamach bombowy Nazrań Brak

17 listopada Zamach bombowy
Rejon elbruski, 
Kabardyno- 
-Bałkaria

Brak

22 listopada Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

24 listopada Zamach bombowy Nazrań Brak
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

26 listopada Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

27 listopada Zamach bombowy na 
kolei

Pociąg Newski 
Expres

27 zabitych, 
132 rannych

30 listopada Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
Tiumeń – Baku Brak

3 grudnia Zamach bombowy na 
kolei Inguszetia Brak

16 grudnia Zamach bombowy Nazrań 2 zabitych, 
2 rannych

17 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy Inguszetia 1 zabity, 10 rannych

22 grudnia Zamach bombowy Dagestan Brak

24 grudnia Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

26 grudnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

28 grudnia Zamach bombowy Machaczkała Brak

29 grudnia Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

2010

4 stycznia Zamach bombowy na 
kolei

Inguszetia, pociąg 
towarowy Brak danych

6 stycznia Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 5 zabitych, 

19 rannych

7 stycznia Zamach bombowy Machaczkała brak

12 stycznia Zamach bombowy Dagestan, ropociąg Brak danych

12 stycznia Zamach bombowy Dagestan Brak

18 stycznia Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

30 stycznia Zamach bombowy, 
3 eksplozje Inguszetia 1 ranny

6 lutego Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

9 lutego Zamach bombowy Inguszetia Brak

10 lutego Zamach bombowy na 
kolei Dagestan 1 zabity, 1 ranny

14 lutego Zamach bombowy Dagestan 1 ranny

19 lutego Zamach bombowy Nazrań 2 zabitych, 
28 rannych

19 lutego Zamach bombowy Machaczkała Brak
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22 lutego Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Chasawjurt i 
Kaspijsk 2 rannych

23 lutego Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

25 lutego Zamach bombowy Inguszetia Brak

26 lutego Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

1 marca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

2 marca Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

11 marca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

13 marca Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Machaczkała i 
Chasawjurt 2 rannych

14 marca Zamach bombowy Chasawjurt 3 rannych

15 marca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

20 marca Zamach bombowy, 
3 eksplozje Dagestan 1 zabity, 2 rannych

22 marca Zamach bombowy Chasawjurt Brak

23 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

25 marca Zamach bombowy Machaczkała Brak

29 marca Samobójczy zamach 
bombowy

Moskwa, metro, 
stacje Łubianka 
i Park Kultury

40 zabitych, ponad 
100 rannych

31 marca Samobójczy zamach 
bombowy Kizlar 12 zabitych, 

27 rannych

1 kwietnia Zamach bombowy Rejon chasawjurcki 2 zabitych, 1 ranny

4 kwietnia Zamach bombowy na 
kolei Rejon Machaczkały brak

5 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy

Karabulak, 
Inguszetia

2 zabitych, 
2 rannych

9 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy Rejon Nazrania Brak danych

15 kwietnia Zamach bombowy Kaspijsk Brak

19 kwietnia Zamach bombowy Nazrań 6 rannych

20 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała Brak danych

25 kwietnia Zamach bombowy Rejon chasawjurcki Brak danych

29 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy Rejon kazbekowski 2 zabitych, 1 ranny

29 kwietnia Zamach bombowy Nalczyk 2 rannych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

1 maja Zamach bombowy Nalczyk 1 zabity, 3 rannych

3 maja Zamach bombowy Dagestan Brak danych

7 maja Zamach bombowy na 
kolei Derbent 1 zabity, 7 rannych

7 maja Zamach bombowy Derbent 2 zabitych, 
8 rannych

8 maja Zamach bombowy
Rejon elbruski, 
Kabardyno- 
-Bałkaria

1 ranny

8 maja Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

9 maja Zamach bombowy Nalczyk Brak

9 maja Zamach bombowy Kaspijsk Brak danych

19 maja Zamach bombowy Machaczkała Brak

22 maja Zamach bombowy Machaczkała 3 rannych

25 maja Zamach bombowy Nalczyk Brak

25 maja Zamach bombowy Machaczkała Brak

28 maja Zamach bombowy Kaspijsk 1 zabity, 2 rannych

31 maja Zamach bombowy Chasawjurt Brak

4 czerwca Zamach bombowy Sagopszi, 
Inguszetia 1 zabity, 1 ranny

7 czerwca Zamach bombowy Dagestan 4 rannych

8 czerwca Zamach bombowy Machaczkała Brak

9 czerwca Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

12 czerwca Zamach bombowy Kaspijsk 2 zabitych

14 czerwca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Nalczyk Brak

21 czerwca Zamach bombowy Nalczyk 1 ranny

25 czerwca Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

25 czerwca Zamach bombowy Nazrań 1 ranny

26 czerwca Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

27 czerwca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

27 czerwca Zamach bombowy Inguszetia Brak danych
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29 czerwca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

30 czerwca Zamach bombowy Rejon Nalczyku Brak

30 czerwca Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 1 zabity, 7 rannych

30 czerwca Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

2 lipca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Nalczyk Brak

2 lipca Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak danych

2 lipca Zamach bombowy Kaspijsk Brak

3 lipca Zamach bombowy Kaspijsk Brak

4 lipca Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

6 lipca Zamach bombowy
Baksan, 
Kabardyno- 
-Bałkaria

Brak

6 lipca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak danych

11 lipca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

11 lipca Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

11 lipca Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

15 lipca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

15 lipca Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

16 lipca Zamach bombowy
Nartkala, 
Kabardyno- 
-Bałkaria

1 zabity, 4 rannych

21 lipca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria

2 zabitych, 
2 rannych

23 lipca Zamach bombowy na 
kolei Dagestan 1 ranny

25 lipca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

28 lipca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

30 lipca Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

16 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała Brak
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

17 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy

Rejon prigorodny, 
północna Osetia 1 zabity, 3 rannych

18 sierpnia Zamach bombowy Dagestan Brak

21 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny Brak danych

21sierpnia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak danych

23 sierpnia Zamach bombowy Dagestan 2 zabitych

27 sierpnia Zamach bombowy Dagestan 1 ranny

29 sierpnia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 3 rannych

29 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy

Centoroj, 
Czeczenia 6 zabitych, 1 ranny

30 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan 3 rannych

31 sierpnia Zamach bombowy Dagestan Brak

2 września Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

3 września Zamach bombowy Dagestan Brak

5 września Samobójczy zamach 
bombowy Rejon bujnakski 4 zabitych, 3 

rannych

5 września Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity, 1 ranny

6 września Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

7 września Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak danych

9 września Samobójczy zamach 
bombowy Władykaukaz 19 zabitych, 160 

rannych

11 września Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Kabardyno- 
-Bałkaria 5 rannych

11 września Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

14 września Zamach bombowy Dagestan 1 ranny

17 września Zamach bombowy Nalczyk Brak danych

21 września Zamach bombowy Nalczyk Brak

22 września Zamach bombowy Dagestan Brak

23 września Zamach bombowy Machaczkała Brak

24 września Samobójczy zamach 
bombowy

Nartakla, 
Kabardyno-Bałkaria Brak danych
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24 września Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 26 rannych

24 września Zamach bombowy Machaczkała Brak

27 września Zamach bombowy Machaczkała Brak

29 września Zamach bombowy Kaspijsk 17 rannych

30 września Zamach bombowy Nalczyk 2 rannych

11 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Kabardyno- 
-Bałkaria 4 rannych

19 października Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 3 zabitych, 1 ranny

24 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia 7 rannych

25 października Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

3 listopada Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 1 ranny

4 listopada Zamach bombowy Dagestan Brak

9 listopada Zamach bombowy Dagestan brak

9 listopada Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia Brak

11 listopada Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała Brak danych

20 listopada Zamach bombowy Nazrań 1 ranny

23 listopada Zamach bombowy Chasawjurt Brak

25 listopada Zamach bombowy Nalczyk Brak danych

25 listopada Zamach bombowy Nazrań Brak

26 listopada Zamach bombowy Nazrań 1 ranny

27 listopada Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak danych

29 listopada Zamach bombowy Dagestan Brak

3 grudnia Zamach bombowy Kabardyno-Bałkaria Brak

14 grudnia Zamach bombowy Machaczkała Brak

16 grudnia Zamach bombowy Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

20 grudnia Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

22 grudnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 3 rannych

Co
py

rig
ht 

© by
 Ak

ad
em

ia 
Ign

ati
an

um
 w

 Kr
ako

wie



Aneksy428

Data Typ ataku Miejsce Ofiary

23 grudnia Zamach bombowy Nalczyk 2 rannych

27 grudnia Zamach bombowy Nalczyk 1 ranny

28 grudnia Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

31 grudnia Zamach bombowy Inguszetia, sklep 
monopolowy 1 ranny

2011

14 stycznia Zamach bombowy Dagestan 4 zabitych, 5 
rannych

18 stycznia Zamach bombowy Rejon Machaczkały Brak

20 stycznia Zamach bombowy Chasawjurt Brak

23 stycznia Zamach bombowy Inguszetia Brak

24 stycznia Samobójczy zamach 
bombowy

Moskwa, lotnisko 
Domodiedowo 37 zabitych

26 stycznia Zamach bombowy Chasawjurt 4 zabitych, 
6 rannych

30 stycznia Zamach bombowy
Dagestan, 
operator telefonii 
komórkowej

Brak danych

31 stycznia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 2 rannych

31 stycznia Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

1 lutego Zamach bombowy Kizlar 3 rannych

3 lutego Zamach bombowy Machaczkała 2 zabitych

3 lutego Zamach bombowy Inguszetia Brak

6 lutego Zamach bombowy Nalczyk Brak

7 lutego Zamach bombowy Machaczkała 3 rannych

7 lutego Zamach bombowy na 
kolei

Rejon Kizlaru, 
pociąg towarowy Brak

14 lutego Samobójczy zamach 
bombowy Dagestan 2 zabitych, 

2 rannych

15 lutego Samobójczy zamach 
bombowy Grozny Brak danych

16 lutego Zamach bombowy Kizlar 

24 lutego Zamach bombowy Machaczkała Brak

26 lutego Zamach bombowy Machaczkała Brak
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4 marca Samobójczy zamach 
bombowy Nazrań Brak danych

7 marca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

9 marca Zamach bombowy Moskwa, Akademia 
FSB Brak danych

10 marca Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

11 marca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

16 marca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

17 marca Zamach bombowy, 3 
eksplozje Magas Brak

20 marca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 1 ranny

29 marca Zamach bombowy
Dagestan, 
operator telefonii 
komórkowej

Brak

2 kwietnia Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

4 kwietnia Zamach bombowy Dagestan Brak

6 kwietnia Zamach bombowy Dagestan Brak

10 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy Kizlar Brak danych

23 kwietnia Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak

25 kwietnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny Brak danych

25 kwietnia Zamach bombowy Dagestan, pociąg 
towarowy Brak danych

27 kwietnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan Brak

28 kwietnia Zamach bombowy Dagestan Brak

3 maja Zamach bombowy Moskwa, parking 
policji 1 ranny

4 maja Zamach bombowy Dagestan 1 zabity, 1 ranny

10 maja Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 2 zabitych

11 maja Zamach bombowy Dagestan Brak

14 maja Zamach bombowy Kaspijsk 1 ranny

11 czerwca Zamach bombowy Dagestan Brak
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

21 czerwca Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

25 czerwca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

7 lipca Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

12 lipca Samobójczy zamach 
bombowy Inguszetia Brak

13 lipca Zamach bombowy Dagestan Brak

15 lipca Zamach bombowy Dagestan 8 rannych

18 lipca Zamach bombowy Kaspijsk 1 zabity, 2 rannych

21 lipca Zamach bombowy Dagestan Brak

23 lipca Zamach bombowy Derbent Brak

27 lipca Zamach bombowy Dagestan Brak

2 sierpnia Zamach bombowy Bujnaksk 3 zabitych

4 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Kaspijsk i Bujnaksk Brak

8 sierpnia Zamach bombowy Dagestan Brak

9 sierpnia Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

13 siepnia Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

18 sierpnia Zamach bombowy Machaczkała Brak danych

21 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 21 rannych

23 sierpnia Zamach bombowy na 
kolei Dagestan Brak danych

30 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 9 zabitych, 

2 rannych

30 sierpnia Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

1 września Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia 2 zabitych, 

2 rannych

2 września Zamach bombowy Rejon Machaczkały 1 zabity, 3 rannych

2 września Zamach bombowy Nazrań Brak

4 września Zamach bombowy Nazrań Brak

14 września Zamach bombowy Dagestan Brak

18 września Zamach bombowy Machaczkała Brak danych

19 września Zamach bombowy Machaczkała Brak
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21 września Zamach bombowy Machaczkała 3 zabitych

22 września Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 2 zabitych, 

5 rannych

23 września Zamach bombowy, 
2 eksplozje Inguszetia Brak

27 września Zamach bombowy Inguszetia Brak

28 września Zamach bombowy Nazrań Brak

28 września Samobójczy zamach 
bombowy Dagestan 8 zabitych, 

6 rannych

3 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan 2 zabitych, 

2 rannych

6 października Zamach bombowy Nazrań Brak

11 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan Brak

12 października Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

21 października Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

22 października Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

23 października Zamach bombowy Bujnaksk Brak

27 października Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

15 listopada Zamach bombowy Nazrań Brak

6 grudnia Zamach bombowy Dagestan 4 rannych

12 grudnia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 2 zabitych

14 grudnia Zamach bombowy Nazrań 3 rannych

19 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy Dagestan Brak danych

2012

6 stycznia Zamach bombowy Machaczkała 1 ranny

17 stycznia Zamach bombowy Derbent 1 ranny

21 stycznia Zamach bombowy Derbent 3 zabitych

28 stycznia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan 1 zabity, 1 ranny

7 lutego Zamach bombowy Rejon chasawjurcki Brak

6 marca Samobójczy zamach 
bombowy Dagestan 5 zabitych, 

2 rannych
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

22 marca Zamach bombowy Nazrań 2 rannych

23 marca Zamach bombowy Bujnaksk 2 zabitych

24 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

25 marca Zamach bombowy Rejon Kizlaru Brak

30 marca Zamach bombowy Nazrań 1 zabity, 1 ranny

30 marca Zamach bombowy Machaczkała Brak

31 marca Zamach bombowy Inguszetia Brak

15 kwietnia Zamach bombowy Machaczkała 2 rannych

16 kwietnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 2 zabitych

24 kwietnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

28 kwietnia Zamach bombowy Inguszetia 2 zabitych

1 maja Zamach bombowy Inguszetia Brak

1 maja Zamach bombowy Bujnaksk Brak

3 maja Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 14 zabitych, ponad 

100 rannych

3 maja Zamach bombowy Dagestan Brak

5 maja Zamach bombowy Bujnaksk Brak

18 maja Zamach bombowy Dagestan, gazociąg Brak danych

24 maja Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

31 maja Zamach bombowy na 
kolei

Dagestan, pociąg 
towarowy Brak

3 czerwca Zamach bombowy Dagestan Brak

4 czerwca Zamach bombowy Nazrań Brak

5 czerwca Zamach bombowy Nazrań Brak

9 czerwca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 1 ranny

11 czerwca Zamach bombowy Inguszetia Brak

17 czerwca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

19 czerwca Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

22 czerwca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

25 czerwca Zamach bombowy Machaczkała Brak
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26 czerwca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Dagestan Brak

29 czerwca Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

4 lipca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

12 lipca Zamach bombowy Bujnaksk Brak

16 lipca Zamach bombowy Kizlar Brak

17 lipca Zamach bombowy Inguszetia Brak

20 lipca Zamach bombowy Inguszetia Brak

24 lipca Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny

27 lica Samobójczy zamach 
bombowy Rejon Machaczkały Brak danych

28 lipca Zamach bombowy Inguszetia 2 rannych

29 lipca Zamach bombowy Inguszetia 2 zabitych, 1 ranny

29 lipca Zamach bombowy Derbent 1 ranny

1 sierpnia Zamach bombowy Derbent 3 rannych

2 sierpnia Zamach bombowy Bujnaksk 1 zabity

6 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Grozny 4 zabitych, 

4 rannych

8 sierpnia Zamach bombowy Kaspijsk 1 ranny

14 sierpnia Zamach bombowy Bujnaksk 1 zabity

15 sierpnia Zamach bombowy Nazrań Brak

16 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Derbent Brak

19 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy

Malgobek, 
Inguszetia

8 zabitych, 
15 rannych

20 sierpnia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

27 sierpnia Zamach bombowy Nazrań 3 rannych

28 sierpnia Samobójczy zamach 
bombowy Rejon Bujnakska 7 zabitych, 

3 rannych

2 września Zamach bombowy Karabulak, 
Inguszetia 1 ranny

5 września Zamach bombowy Inguszetia 6 zabitych, 1 ranny

6 września Zamach bombowy Nazrań Brak

7 września Zamach bombowy Inguszetia 1 ranny
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

14 września Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria 1 ranny

4 października Zamach bombowy Derbent Brak

23 października Samobójczy zamach 
bombowy

Granica Inguszetii 
i Północnej Osetii 1 zabity, 4 rannych

24 października Zamach bombowy Inguszetia Brak danych

26 października Zamach bombowy Derbent Brak

4 listopada Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

4 listopada Zamach bombowy Bujnaksk 1 ranny

15 listopada Zamach bombowy Nalczyk 1 ranny

21 listopada Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Szamilkala, 
Dagestan 3 zabitych, 1 ranny

6 grudnia Zamach bombowy Nalczyk 1 ranny

18 grudnia Zamach bombowy Dagestan Brak danych

2013

24 stycznia Zamach bombowy Dagestan Brak

25 stycznia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Derbent Brak

31 stycznia Zamach bombowy Derbent Brak

2 lutego Zamach bombowy Dagestan Brak

12 lutego Zamach bombowy, 
2 eksplozje Derbent, Bujnaksk 1 ranny

14 lutego Samobójczy zamach 
bombowy Chasawjurt 5 zabitych, 

5 rannych

15 lutego Zamach bombowy Ekażewo, 
Inguszetia 2 rannych

3 kwietnia Zamach bombowy Bamut, Czeczenia 1 zabity, 3 rannych

4 kwietnia Zamach bombowy Bujnaksk 1 zabity

8 kwietnia Zamach bombowy Bujnaksk 4 rannych

12 kwietnia Zamach bombowy Bujnaksk 1 zabity, 3 rannych

12 kwietnia Zamach bombowy Inguszetia Brak

21 kwietnia Zamach bombowy Dagestan Brak

28 kwietnia Zamach bombowy Bujnaksk Brak danych
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1 maja Zamach bombowy Machaczkała 2 zabitych, 
2 rannych

1 maja Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

17 maja Samobójczy zamach 
bombowy Inguszetia 13 rannych

20 maja Zamach bombowy, 
2 ekzplozje Machaczkała 4 zabitych, 

52 rannych

25 maja Samobójczy zamach 
bombowy Machaczkała 1 zabity, 15 rannych

28 maja Zamach bombowy Derbent 2 rannych

6 czerwca Zamach bombowy Szamilkala, 
Dagestan 1 zabity, 2 rannych

8 czerwca Zamach bombowy Orta-Stal, Dagestan 1 ranny

9 czerwca Zamach bombowy Bujnaksk 1 ranny

12 czerwca Zamach bombowy Machaczkała Brak

19 czerwca Zamach bombowy
Kuba-Taba, 
Kabardyno- 
-Bałkaria

Brak danych

28 czerwca Zamach bombowy Derbent 1 ranny

15 lipca Zamach bombowy, 
2 eksplozje Bujnaksk Brak

19 lipca Zamach bombowy Rejon Machaczkały Brak

4 sierpnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Machaczkała, sklep 
monopolowy 2 rannych

18 sierpnia Zamach bombowy Dagestan Brak

22 sierpnia Zamach bombowy Kabardyno- 
-Bałkaria Brak

28 sierpnia Zamach bombowy Dagestan Brak

7 września Zamach bombowy Derbent 1 zabity

10 września Zamach bombowy, 
2 eksplozje Chasawjurt Brak

14 września Zamach bombowy Chasawjurt Brak

16 września Samobójczy zamach 
bombowy

Rejon sunżeński, 
Czeczenia

3 zabitych, 
4 rannych

23 września Samobójczy zamach 
bombowy

Rejon tabasarański, 
Dagestan

3 zabitych, 
15 rannych

3 października Zamach bombowy Machaczkała Brak
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Data Typ ataku Miejsce Ofiary

8 października Zamach bombowy Rejon chasawjurcki Brak

15 października Zamach bombowy Dagestan 1 zabity

15 października Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity

16 października Zamach bombowy Inguszetia 1 zabity, 2 rannych

21 października Samobójczy zamach 
bombowy

Wołgograd, 
autobus

6 zabitych, 
37 rannych

24 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje

Machaczkała, 
Chasawjurt 1 zabity

30 października Zamach bombowy, 
2 eksplozje Machaczkała 1 zabity, 17 rannych

8 listopada Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity, 1 ranny

23 listopada Zamach bombowy Machaczkała 1 zabity

27 grudnia Zamach bombowy Piatigorsk 3 zabitych

28 grudnia Zamach bombowy Chasawjurt 1 zabity

29 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy

Wołgograd, 
dworzec kolejowy

18 zabitych, 
44 rannych

29 grudnia Zamach bombowy, 
2 eksplozje Derbent Brak

30 grudnia Samobójczy zamach 
bombowy

Wołgograd, 
trolejbus

10 zabitych, 
23 rannych

31 grudnia Zamach bombowy Chasawjurt 1 ranny

31 grudnia Zamach bombowy Bujnaksk 1 zabity

Źródło: E. Pokalova, Chechnya’s Terrorist Network: The Evolution of Terrorism in Russia’s 
North Caucasus, Preager 2015, Kindle Edition.
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summary

North Caucasus Terrorism: 
Sources, Manifestations and 

Counteracting the Phenomenon

The basic aim of the work is a scientific description of the terrorism phe-
nomena undertaken by groups  with origins in the region of the North 
Caucasus in the Russian Federation. A more detailed aim is the deter-
mination of the sources of the terrorism in this area, presenting its or-
ganizational forms, the tactics of the terrorists, and describing Russian 
antiterrorist actions.

The sources of North-Caucasian terrorism mainly come from the so-
cial-economic sphere. The demographic conditioning, high level of po-
verty, unemployment, lack of possibility for social advancement and in-
justice means that young people often look for drastic solutions to their 
problems. What is more, the area of the North Caucasus shows many 
supporting factors that make the choice easier (easy access to weapons, 
criminalization in social life, presence of radical Islamic ideology, etc.).

In general, the reasons for North-Caucasian terrorism are not subject 
to neutralization, and the main factor that has conditioned the fall in ter-
rorist activity in Russia within the last 2–3 years has been an escalation 
of the conflict in the Middle East – extremists and terrorists have left this 
area to join the fighting there. 

The organizational forms of North-Caucasian terrorism have been 
subject to continuous evolution. At first, (between 2000–2004), large 
groups of fighters were operating  and mainly consisted of Chechens. 
Their potential was sufficient for partisan and diversionary actions, and 
preparing large-scale terrorist attacks, also in the area of Central Russia. 
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Subsequently, the number of active groups fell but they were able to 
compensate for this drop in potential by constructing an efficient stru-
cture called the Caucasian Emirate. They established a mechanism for 
compensating for their drop in numbers, skillfully managing the geo-
graphical location of the main battlefront, and also undertaking efficient 
actions in terms of raising funds and waging information warfare. 

The Caucasian Emirate was significantly weakened and finally bro-
ken by the determined anti-terrorist actions of the federal and regional 
authorities combined with the progressive loss of support from the broa-
der society. A decisive factor was the development of the religious con-
flict in Syria and Iraq, which deprived the Caucasian Emirate of volun-
teer inflow. Together with its presence outside Russia, North-Caucasian 
terrorism became an international problem. Armed groups, consisting 
of representatives of North-Caucasian nations, started to organize in the 
Middle East, and these organizational units appeared in Europe. 

Attacks made by people from the Caucasus were made in Boston 
and Istanbul. The organizational forms of North-Caucasian terrorism 
evolved in scope to encompass an international range. It became more 
connected with the movement of global jihad, and has gradually lost an 
identity that was previously based on fighting the Russians and  their 
local allies in the Caucasus. 

The form and methods of fighting the terrorists from North Cauca-
sus also evolved. The first method, from the Chechen war, were attacks 
taking a large number of hostages. Because of these actions, Chechen 
terrorists became more well known but also more condemned. At the 
same time, the fighters used different diversionary methods (fire, explo-
sive charges), and partisan activity (rallies). Since 2000, the hallmark of 
Caucasian terrorism has been the use of the women-terrorist in suicide 
bomb attacks with both military and civilian targets attacked. In the pe-
riod of the Caucasian Emirate (2007–2015), the targets of the terrorists 
were chiefly police officers, however, there were few attacks on civilians 
in Central Russia and Caucasus. 

Russian antiterrorist politics is mainly concentrated on forced solu-
tions and eliminating the active terrorists and thus only has brought li-
mited effects. For the terrorists, the risk of being killed in Russia is so lar-
ge that many have decided to leave for the Middle East. From the other 
side, the actions of the security forces have brought more violence and 
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new sources of conflict. A lack of programs for fighting terrorism and 
a systematic approach to the problem means that only the symptoms 
are neutralized while the underlying reasons remain. Forcing extremist 
youths to leave is only a partial success since, if the situation in Syria 
stabilizes, they may try to return to Russia. The prognosis for the further 
evolution of North-Caucasian terrorism is mainly dependent on the si-
tuation in the Middle East. Within recent years (i.e. from the start of the 
civil war in Syria), the emigration of North-Caucasian radicals has been 
a continuous phenomenon as they seek to join Islamist groups (Islamic 
State or Al-Qaeda). While the process continues, the frequency of terro-
rist attacks in Russia will fall but the risk of attacks in Western Europe 
is growing – this area is inhabited by a large group of Chechens who are 
committed to helping Islamic State. If the situation in Syria and Iraq sta-
bilizes, which now seems somewhat distant, the terrorists will look for 
new places to fight, and it is likely that they will return to Russia or their 
countries of origin.
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