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WSPÓ CZESNO

„Zmierzch” czy ju  „noc” 
Emiratu Kaukaskiego?

Jaros aw Karda

 Kaukaz Pó nocny przez wiele lat uchodzi  za najbardziej niestabilny re-
gion Federacji Rosyjskiej. wiadcz  o tym dwie wojny czecze skie oraz samo 
odrodzenie islamu (w tym równie  radykalnego) na tych terenach po upadku 
Zwi zku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Istnieje tak e przekonanie, 
e republiki le ce na Kaukazie Pó nocnym s  tak odmienne kulturowo od 

rosyjskiego centrum, i  nie powinno si  ich traktowa  jako integralnej cz ci 
samej Federacji1. Wydaje si  równie , e Rosja nie ma obecnie wypracowa-
nej d ugofalowej polityki wobec Kaukazu Pó nocnego. Cz ciowa stabilizacja 
tego regionu (któr  mo emy obserwowa  w ostatnich latach) jest wynikiem 
raczej splotu kilku czynników natury wewn trznej oraz zewn trznej, ani eli 
zastosowania konkretnej koncepcji politycznej (która b dzie mo liwa do re-
alizowania tak e w przysz o ci). Mo na zatem wysnu  hipotez , e w okresie 
2009-2015 dosz o do uspokojenia sytuacji na Kaukazie Pó nocnym, ponie-
wa  kryzys organizacyjny oraz to samo ciowy prze ywa a najwi ksza organi-
zacja terrorystyczna dzia aj ca na tym obszarze – Emirat Kaukaski. Po drugie, 
z t  cz ciow  stabilizacj  mamy do czynienia równie  dzi ki temu, e dzia a-
nia podejmowane przez W adimira Putina i klan Kadyrowów w ramach tzw. 
polityki czeczenizacji zacz y przynosi  sukcesy w walce z bojownikami kauka-
skimi. 

Terroryzm jako przyk ad zagro enia asymetrycznego
 Dzia ania Emiratu Kaukaskiego maj  w du ej mierze charakter terrorystycz-
ny, a wi c s  z punktu widzenia bezpiecze stwa narodowego traktowane jako 
zagro enia asymetryczne. Termin ten zyska  na znaczeniu szczególnie po wy-
darzeniach z 11 wrze nia 2001 r2. Od momentu ataków zorganizowanych 
przez Al-Kaid  na Stany Zjednoczone, zdano sobie spraw , e bezpiecze -
stwo wewn trzne pa stw nie zale y ju  tylko od potencja ów militarnych po-
siadanych przez oÞ ar  ataku oraz agresora. Tradycyjny konß ikt zbrojny (w 
którym to w atwy sposób mo na by o zlokalizowa  wroga oraz okre li  jego 

1  S. Markedonov, � e North Caucasus: � e Value and Costs for Russia, za: http://eng.globala8 airs.ru/
number/= e-North-Caucasus-= e-Value-and-Costs-for-Russia-16287      (dostęp 13.03.2016 r.). 
2  Z. Ciekanowski, Działania asymetryczne jako źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo i Tech-
nika Pożarnicza, Safety & Fire Technique, Kwartalnik 2009/3, s. 47.



42

realn  si ) przechodzi do historii. Konß ikty zmieni y swój charakter i coraz 
cz ciej przybieraj  posta  starcia asymetrycznego, w którym to jedna strona 
dysponuje zdecydowanie mniejszym potencja em3. Ten mniejszy potencja  
wp ywa na metody, rodki oraz techniki wykorzystywane przez (teoretycznie) 
s absz  stron . Mamy wówczas do czynienia z nierównowag  przeciwników, 
która utrudnia wykorzystanie posiadanego potencja u przez silniejszego. Sil-
niejszym b dzie oczywi cie w tym kontek cie konkretne pa stwo (dysponuj -
ce w adz , instytucjami i okre lon  si  militarn ), natomiast s abszym - pod-
miot nieposiadaj cy atrybutów pa stwowo ci. 
 We wspó czesnym wiecie terroryzm jest jednym z najcz stszych przy-
k adów zagro e  asymetrycznych. Samo poj cie jest bardzo szerokie i nie 
posiada jednej generalnej deÞ nicji4. W ród badaczy tego zagadnienia panuje 
jednak zgodno , co do wskazania kilku cech, które stanowi  nieod czne 
elementy ka dego rodzaju terroryzmu. Dzia aniem terrorystycznym b dzie 
wi c przemoc (lub te  sama gro ba jej u ycia) stosowana przez podmioty po-
zapa stwowe, która ma s u y  realizacji okre lonego programu politycznego. 
Stosowanie radykalnych metod ma przede wszystkim wzbudzi  strach w ród 
spo ecze stw. Celem dzia ania grup terrorystycznych jest najcz ciej zburze-
nie dotychczasowego porz dku (politycznego czy spo ecznego) w danym 
pa stwie lub te  doprowadzenie do zmiany decyzji podejmowanych przez 
jego w adze5. 
 Przez wiele lat dzia ania terrorystyczne poszczególnych organizacji moty-
wowane by y wieckimi ideologiami politycznymi. Dotyczy o to przewa nie 
tych grup, które odwo ywa y si  do ideologii skrajnie prawicowych lub lewi-
cowych. Wspó cze nie jednak coraz rzadziej s  one g ównymi pobudkami 
dzia a  terrorystycznych, a ich miejsce zajmuj  motywacje religijne. Dotyczy 
to zw aszcza tych organizacji, które odwo uj  si  do islamu, a konkretnie do 
idei d ihadu. To one w du ej mierze odpowiada y za najkrwawsze zamachy 
terrorystyczne na przestrzeni ostatnich dziesi cioleci. Fundamentalizm islam-
ski (którego wzrost nast pi  od lat 80-tych XX w.) jest szczególnie popularny 
w tych pa stwach muzu ma skich, które zmagaj  si  z du ymi problemami 
spo eczno-gospodarczymi. To w tych krajach has a walki biednego po udnia 
z bogat  pó nocn  (odpowiedzialn  za nierównomiern  dystrybucj  dóbr) 

3  M. Madej, Zagrożenia asymetryczne – istota, specy( ka, faktyczna ranga strategiczna we współczesnym świe-
cie, w: Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań 2009, s. 12. 
4  R. A. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku, Toruń 
2007, s. 28. 
5  M. Madej, Zagrożenia asymetryczne  – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Bez-
pieczeństwo międzynarodowe, R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bienczyk-Missala, P. Grzebyk, M. Madej, 
K. Pronińska, M. Sułek, M. Tabor, A. Wojciuk, Warszawa 2012, s. 86. 
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traÞ aj  na odpowiedni grunt. Inn  pobudk  dla organizacji terrorystycznych 
jest motywacja etno-nacjonalistyczna. Jest ona szczególnie widoczna w ród 
tych narodów, które d  do wyzwolenia si  spod panowania danej w adzy 
i utworzenia w asnych struktur pa stwowych. Z radykalizmem islamskim 
musi si  mierzy  równie   Federacja Rosyjska. 

Pustka ideologiczna po rozpadzie ZSRR na Kaukazie Pó nocnym
 Rozpad ZSRR w 1991 r. zmieni  rzeczywisto  pod wieloma wzgl dami. 
Oprócz tego, e na mapie politycznej wiata pojawi o si  pi tna cie nowych 
pa stw, od y y równie  liczne konß ikty i problemy, które przez wiele lat by y 
ukrywane przez radzieckie w adze. Odradzaj ce si  konß ikty etniczne przy-
biera y nawet posta  star  zbrojnych (jak chocia by wojna o Górski Kara-
bach, mi dzy Armeni  a Azerbejd anem, czy te  konß ikty w Abchazji oraz 
w Osetii Po udniowej). Przebudzeniu narodowemu towarzyszy o odrodzenie 
religijne, które z biegiem lat zacz o odgrywa  coraz wi ksze znaczenie na 
obszarze szeroko poj tego Kaukazu6. 
 Mo na tak e stwierdzi , e rozpad supermocarstwa spowodowa  wytwo-
rzenie si  pewnej pró ni ideologicznej na tym obszarze7. Do tej pory, czym  
co czy o spo ecze stwa republik radzieckich by a ideologia socjalistyczna, 
która przenika a wszystkie p aszczyzny ycia spo ecznego. Po upadku komu-
nizmu spo ecze stwa by ych republik radzieckich potrzebowa y nowych idei. 
Od drugiej po owy lat 90-tych XX w. na Kaukazie Pó nocnym t  pró ni  
ideologiczn  zacz  wype nia  islam (wielu badaczy twierdzi nawet, e pro-
cesy, które obserwowali my na tym obszarze w przytaczanym okresie by y 
wyj ciem islamu z podziemia). Obecnie widoczne jest zjawisko przyjmowania 
przez mieszka ców Kaukazu Pó nocnego to samo ci muzu ma skiej. Prze-
jawia si  to chocia by w g osowaniu na polityków, którzy s  praktykuj cymi 
muzu manami, yciem wg zasad wyznaczanych przez islam, czy te  rozstrzy-
ganiu sporów i problemów zgodnie z prawem szariatu8. 
 Na wzrost znaczenia islamu w tym regionie wp yw mia o kilka czynników. 
Po pierwsze nale y pami ta , e republiki le ce na Kaukazie Pó nocnym na-
le  do najbiedniejszych obszarów Federacji Rosyjskiej. Ogromne bezrobocie 
oraz ubóstwo by y bardzo dobrym pod o em do odrzucenia tego wszystkie-

6  W. Górecki, Islam na Kaukazie. Wprowadzenie, w: Islam na obszarze poradzieckim, za: http://www.osw.
waw.pl/sites/default/  ̀les/prace_7_0.pdf     (dostęp 06.03.2016 r.), s. 38.
7  M. Lejman, Rossijanie – dylematy współczesnej tożsamości rosyjskiej, za: http://www.iesw.lublin.pl/sk/
numery/numer12.php       (dostęp 06.03.2016 r.).
8  W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-01-27/rosyjski-kaukaz-bez-zmian-lokalna-wojna-na-
przedpolach-olimpiady          (dostęp 08.03.2016 r.),  s. 51.
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go, co by o oferowane rodzimej ludno ci przez centralne w adze w Moskwie. 
W ród biednych spo ecze stw o wiele szybciej zakorzeniaj  si  radykalne ru-
chy9. Wzrost popularno ci fundamentalistycznego nurtu w ród bojowników 
kaukaskich widoczny by  zw aszcza po zako czeniu pierwszej wojny cze-
cze skiej. Wtedy to bowiem, podczas sprawowania w adzy przez prezydenta 
As ana Maschadowa, Czecze ska Republika Iczkerii (pozbawiona wsparcia 
Þ nansowego z Moskwy i borykaj ca si  z permanentnym kryzysem politycz-
nym, spo ecznym i ekonomicznym) prze ywa a ogromne trudno ci. To wiel-
kie rozczarowanie poczynaniami nowych w adz doprowadzi o do wzrostu 
popularno ci islamu salaÞ ckiego, któremu towarzyszy  nap yw zagranicznych 
mud ahedinów (jak np.  komendanta pochodz cego z Arabii Saudyjskiej Ibn 
al-Chattaba, który po wojnie zosta  w Czeczenii i za o y  obóz dla bojowni-
ków, Þ nansowany przez wiatowe centra d ihadu). 
 Nie bez znaczenia jest równie  fakt, e obszar Kaukazu Pó nocnego jest 
jednym z najs abiej zrusyÞ kowanych regionów ca ej Rosji. J zyk rosyjski wy-
pierany jest przez rodzime j zyki poszczególnych narodów. Zw aszcza w ród 
m odych osób wida  ogromny spadek znajomo ci j zyka rosyjskiego. Prze-
jawem tej swoistej derusyÞ kacji jest tak e zmniejszenie liczby Rosjan, którzy 
obecnie mieszkaj  na Kaukazie Pó nocnym. Najwi kszy spadek odnotowano 
w Czeczenii na przestrzeni ostatnich lat. Jeszcze pod koniec lat 80-tych XX w. 
Rosjanie stanowili 24,81% ludno ci (ówczesnej Czeczeno-Inguszetii) by ju  
w 2010 r. odsetek tej nacji wyniós  nieca e 2%.

Czym jest Emirat Kaukaski?
 Terroryzm pochodz cy z Kaukazu Pó nocnego na przestrzeni lat ewolu-
owa , podobnie zreszt  jak sam konß ikt rosyjsko-czecze ski. Przez wiele lat 
mia  on charakter walki narodowo-wyzwole czej Czeczenów. Zapocz tkowa-
ny zosta  w momencie obalenia komunistycznych w adz w Groznym i prze-
j cia rz dów przez separatystów, na których czele sta  D ochar Dudajew10. 
Okres tzw. pierwszej quasi-niepodleg o ci Czeczenii trwa  od jesieni 1991 r. 
do grudnia 1994 r., czyli do rozpocz cia walk zbrojnych pomi dzy oddzia a-
mi rosyjskimi i separatystami. 27 pa dziernika 1991 r. w Czeczenii odby y si  
wybory parlamentarne oraz prezydenckie, w których zwyci y  Dudajew. 1 li-
stopada nowo wybrany prezydent podpisa  dekret „O pa stwowej suwerenno-
ci Republiki Czecze skiej” i de facto przypiecz towa  niezale no  republiki11. 

9  K. Kraj, Oblicza terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, w: Oblicza terroryzmu, red. T. Bąk, Kraków – Rze-
szów – Zamość 2011, s. 92. 
10  D. Sawa, Rosja wobec wojny z terroryzmem na przykładzie kon6 iktu w Czeczenii, w: Zagrożenia asyme-
tryczne we współczesnym świecie – wybrane problemy, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2012, s. 157. 

JAROS AW KARDA



45

Ponadto, ju  w 1992 r. separatystyczne w adze odmówi y podpisania umo-
wy federacyjnej z Rosj  oraz zdecydowa y si  nie bra  udzia u w referendum 
konstytucyjnym, które na terenie ca ej Federacji Rosyjskiej zosta o przeprowa-
dzone w 1993 r. Bojownicy (od momentu rozpocz cia wojny) prowadzili uda-
n  walk  partyzanck , stosuj c przy tym ró norodne metody (w tym i meto-
dy terrorystyczne). O skuteczno ci tych dzia a , najlepiej wiadczy fakt, e w 
sierpniu 1996 r. uda o si  im odbi  Grozny z r k Rosjan12. W ród Czeczenów 
udzia  w wojnie o niepodleg o  by  traktowany jako patriotyczny obowi zek, 
bowiem uwa ano, e wojna ma charakter narodowo-wyzwole czy i nale y si  
przeciwstawi  agresorowi, jakim by a Rosja. Z pocz tkiem XXI w. (po nie-
udolnych rz dach As ana Maschadowa i rozpocz ciu drugiej wojny czecze -
skiej) konß ikt ten zaczyna  jednak przyjmowa  charakter starcia o pod o u 
religijnym, w którym to kluczowym postulatem by o/jest wyzwolenie si  mu-
zu ma skich narodów Kaukazu Pó nocnego spod panowania Rosji. Momen-
tem kulminacyjnym, ukazuj cym t  zmian , by o powo anie 31 pa dziernika 
2007 r., przez Doku Umarowa (ostatniego prezydenta Czecze skiej Republiki 
Iczkerii) Emiratu Kaukaskiego13. Zamiarem Umarowa by o stworzenie nowego 
pa stwa na obszarze Kaukazu Pó nocnego, w którym obowi zywa oby prawo 
szariatu. Co wa ne, pa stwo to (pod wzgl dem geograÞ cznym) nie sk ada-
oby si  tylko z obszaru obecnej Czeczenii, ale równie  z pozosta ych repu-

blik le cych na Kaukazie Pó nocnym. Wg koncepcji twórców, w jego sk ad 
oÞ cjalnie wchodzi pi  wilajetów, których obszary pokrywaj  si  z granicami 
poszczególnych republik i krajów b d cych cz ci  Federacji Rosyjskiej. Mo-
emy wi c tutaj wyró ni  wilajety: Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii, wspól-

ny wilajet Kabardy, Ba karii i Karaczaju, a tak e Kraju Krasnodarskiego oraz 
Kraju Stawropolskiego. Trzeba jednak zauwa y , e przez ca y okres istnienia 
Emiratu Kaukaskiego nie powo ano adnych struktur pa stwowych. By a to ra-
czej lu na koncepcja teoretyczna, która mia a g ównie jednoczy  bojowników 
kaukaskich, pragn cych wyzwoli  si  spod panowania Federacji Rosyjskiej. Jest 
to niezwykle istotne, poniewa  w adze w Moskwie oraz osoby pe ni ce naj-
wy sze funkcje w poszczególnych republikach (z Ramzanem Kadyrowem na 

11  R. Witek, Suwerenność Republiki Czeczeńskiej, a integralność terytorialna Federacji Rosyjskiej, w świetle 
prawa międzynarodowego. Wybrane aspekty, w: Kaukaz  w dobie globalizacji, red. A. Furier, Poznań 2005, 
s. 123-124. 
12  M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-08-20/czeczenia-a-rosja-znaczenie-kwestii-czeczenskiej-dla-
wspolczesnej       (dostęp 07.03.2016 r.), s. 27-28.
13  W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-01-27/rosyjski-kaukaz-bez-zmian-lokalna-wojna-na-
przedpolach-olimpiady       (dostęp 09.03.2016 r.), s. 16. 
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czele) traktowani s  jako najwi ksi wrogowie Emiratu Kaukaskiego. Szczególnie 
obecny lider Republiki Czeczenii Ramzan Kadyrow postrzegany jest w rodo-
wisku bojowników jako najwi kszy zdrajca idei niepodleg o ciowej. Kadyrow 
podczas pierwszej wojny czecze skiej, walczy  bowiem po stronie bojowni-
ków i dopiero w trakcie drugiego konß iktu zbrojnego, wraz ze swoim ojcem 
Achmadem, przeszed  na stron  Kremla i zacz  zwalcza  separatystów14. 
 Emirat Kaukaski pomimo, i  nigdy nie by  scentralizowan  struktur , w 
niektórych okresach móg  liczy  nawet 3 tysi ce cz onków. Jest to szacun-
kowa liczba (trudna do zweryÞ kowania), niemniej mo na j  przytacza , cho-
cia by ze wzgl du na roczn  liczb  zamachów przeprowadzanych przez bo-
jowników. Inicjacja do szeregów Emiratu Kaukaskiego odbywa a si  poprzez 
z o enie przysi gi na wierno  osobie, która w danym momencie pe ni a 
funkcj  g ównego emira. Warto tak e zaznaczy , e oprócz „zawodowych” 
terrorystów Emirat Kaukaski sk ada  si  z tzw. „pionu wsparcia”15. Pod tym 
poj ciem rozumiemy osoby, które by y przyjazne wobec dzia alno ci tego 
ugrupowania i pomaga y w szeroko poj tych kwestiach logistycznych (udzie-
lanie schronienia bojownikom, czy u atwianie im przemieszczania si ). Lu-
dzie ci bardzo cz sto udzielali równie  wsparcia Þ nansowego bojownikom. 
Od momentu powstania, Emirat Kaukaski Þ nansowany by  g ównie z kwot 
bezpo rednio przekazywanych przez mieszka ców tego regionu lub te  z ha-
raczy ci ganych od miejscowych przedsi biorców. Trzecim ród em by y z 
kolei poka ne rodki p yn ce z centrów wiatowego d ihadu.
 Podsumowuj c mo na wi c stwierdzi , e Emirat Kaukaski to organiza-
cja terrorystyczna, która chce doprowadzi  do oderwania obszaru Kaukazu 
Pó nocnego od Federacji Rosyjskiej. Trzeba jednak zaznaczy , e ta grupa 
terrorystyczna prze ywa obecnie ogromny kryzys organizacyjny oraz to sa-
mo ciowy. Co zatem przes dzi o, e coraz cz ciej, mówi c o Emiracie Kau-
kaskim, u ywa si  formy przesz ej? Jak zawsze, w analizie tego typu zjawisk, 
mo na wskaza  czynniki wewn trzne oraz zewn trzne, które przyczyni y si  
do takiego stanu rzeczy. 

Czy s  jeszcze charyzmatyczni liderzy w ród bojowników?
 Podstawowym czynnikiem os abiaj cym Emirat Kaukaski jest kryzys przy-
wództwa. Od momentu powstania tej organizacji, funkcj  g ównego emira pe -
nili Doku Umarow, Aliaschab Kebekow oraz Magomed Sulejmanow. W okre-

14  „Kreml wykarmił małego smoka”. Kariera Ramzana Kadyrowa, za: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-
-ze-swiata,2/kadyrow-to-stalin-naszych-czasow-kariera-prezydenta-czeczenii,524180.html        (dostęp 
09.03.2016 r.). 
15  W. Górecki, „Pełzająca” wojna domowa na Kaukazie Północnym, za: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/
komentarze-osw/2011-03-15/pelzajaca-wojna-domowa-na-kaukaziepolnocnym    (dostęp 08.03.2016 r.), s. 3. 
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sie przewodnictwa pierwszego z nich organizacja by a najbardziej efektywna w 
swoich dzia aniach. Wi za o si  to m. in. z tym, e sam Umarow by  partyzan-
tem, czynnie udzielaj cym si  podczas pierwszej wojny czecze skiej. Do wiad-
czenie wojenne, które wyniós  z tego okresu z pewno ci  odgrywa o du  rol  
przy planowaniu i organizowaniu zamachów na Kaukazie Pó nocnym oraz w 
innych cz ciach Federacji Rosyjskiej. By  on równie  niekwestionowanym au-
torytetem dla ludno ci czecze skiej (zw aszcza dla tej cz ci, dla której idea 
niepodleg o ciowa by a najwa niejsza). Swoj  charyzm  przyci ga  wielu no-
wych rekrutów ka dego roku. Dzia ania Emiratu Kaukaskiego w tamtym okre-
sie charakteryzowa y si  du  brutalno ci 16. Post puj c w my l zasady, e to 
Rosja okupuje Kaukaz Pó nocny i jest wrogiem Allacha, nakazywa  on bojow-
nikom u ywa  najbardziej radykalnych metod w walce z strukturami si owymi 
Federacji Rosyjskiej oraz z w adz  lokaln  na Kaukazie Pó nocnym. Trzeba 
jednocze nie zaznaczy , e w czasie, kiedy pe ni  on funkcj  emira, zmienia-
a si  taktyka prowadzonych dzia a  terrorystycznych. W latach 2007-2009 (w 

ko cowym etapie drugiej wojny czecze skiej) poczynania bojowników mia y 
charakter walki partyzanckiej, prowadzonej przede wszystkim na terytorium 
Czeczenii. W okresie 2009-2012 g ównym celem terrorystów sta o si  zastra-
szenie ca ego spo ecze stwa rosyjskiego. Bojownicy przeprowadzili wówczas 
kilka zamachów w innych regionach Federacji Rosyjskiej. To wówczas Emirat 
Kaukaski zorganizowa  skuteczne ataki terrorystyczne w moskiewskim metrze 
(marzec 2010 r.), czy te  na lotnisku Domodiedowo (2011 r.). Lata 2012-2013 
to z kolei czas zamachów g ównie na przedstawicieli w adzy lokalnej na Kau-
kazie Pó nocnym. Zmiana strategii wi za a si  m. in. z tym, e g o ne akcje nie 
przynios y oczekiwanych rezultatów, a ponadto poch ania y ogromne koszty Þ -
nansowe. Umarow w ostatnim okresie przewodniczenia Emiratowi Kaukaskiemu 
(od 2013 r.), wzywa  ponownie do przeprowadzenia zamachów na cele cywilne 
nie tylko na Kaukazie Pó nocnym, ale w ca ej Rosji. Ich celem mia o by  stwo-
rzenie zagro enia dla bezpiecze stwa zimowej olimpiady w Soczi w 2014 r17. 
 Po mierci Doku Umarowa (jesieni  2013 r., najprawdopodobniej na sku-
tek otrucia) cz onkowie Emiratu Kaukaskiego przez bardzo d ugi czas nie mo-
gli wybra  jego nast pcy. Dopiero wiosn  2014 r. funkcj  emira powierzono 
Aliaschabowi Kebekowowi18. Wybór ten dla wielu bojowników by  bardzo 

16  Terror acts committed by suicide bombers in the territory of the Russian Federation, za: http://eng.kavkaz-
-uzel.ru/articles/27022/       (dostęp 13.03.2016 r.). 
17  W. Górecki, Rosyjski Kaukaz bez zmian. Lokalna wojna na przedpolach olimpiady, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2014-01-27/rosyjski-kaukaz-bez-zmian-lokalna-wojna-na-
przedpolach-olimpiady       (dostęp 14.03.2016 r.), s. 19-23. 
18  North-Caucasian militants ( nally con( rm Umarov’s death and elect new leader, za: http://eng.kavkaz-
-uzel.ru/articles/27589/        (dostęp 14.03.2016 r.). 
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kontrowersyjny, poniewa  Kebekow nie mia  praktycznie adnego do wiad-
czenia partyzanckiego. Ponadto w rodowisku mia  opini  cz owieka o umiar-
kowanych pogl dach. Istnia a obawa, e b d c znawc  islamskiej teologii i 
prawa, nie b dzie nawo ywa  do radykalnych dzia a  terrorystycznych. Za-
niepokojenie cz ci bojowników okaza o si  zasadne, bowiem po wybraniu 
na funkcj  emira, Kebekow zakaza  cz onkom Emiratu Kaukaskiego organi-
zowa  zamachy na cele cywilne. Ponadto czecze scy cz onkowie organizacji 
nie mogli pogodzi  si  z faktem, e ich liderem jest Dagesta czyk. O s abn -
cej aktywno ci Emiratu Kaukaskiego najlepiej wiadczy spadek liczby przepro-
wadzonych zamachów na Kaukazie Pó nocnym. Po mierci Kebekowa (w 
kwietniu 2015 r. w wyniku udanej akcji rosyjskich struktur si owych)19 bardzo 
krótko, bo zaledwie przez trzy miesi ce, funkcj  emira pe ni  Magomed Sulej-
manow. By  on kolejnym nie-Czeczenem, który stan  na czele Emiratu Kau-
kaskiego. Organizacja w tym okresie prze ywa a jeszcze wi kszy kryzys, zwi -
zany z du ym niedoborem nowych cz onków. Ponadto wielu komendantów 
(od jesieni 2014 r.) zacz o sk ada  przysi g  na wierno  liderowi Pa stwa Is-
lamskiego. Od momentu mierci Sulejmanowa, czyli od sierpnia 2015 r. Emirat 
Kaukaski nie potraÞ  wy oni  spo ród swoich szeregów nowego wodza, co 
dobitnie wiadczy o kryzysie organizacyjnym tego ugrupowania.
 Kryzys przywództwa to oczywi cie nie jedyny czynnik wewn trzny, który 
mia  wp yw na zmierzch Emiratu Kaukaskiego. W latach 2013-2015 zauwa-
y  mo na wyra ny spadek liczby rekrutów oraz ogromy niedobór rodków 
Þ nansowych. Brak funduszy wynika  g ównie z dwóch przyczyn. Po pierw-
sze, z racji niedoboru rekrutów trudniej by o ci ga  haracze od miejsco-
wych przedsi biorców. Po drugie, wiatowe centra d ihadu przesta y Þ nanso-
wa  kaukaskich mud ahedinów, poniewa  zacz y przekierowywa  transfery 
rodków do Pa stwa Islamskiego, które w tym okresie zacz o odnosi  ogrom-

ne sukcesy w swojej dzia alno ci20. 

Wp yw tzw. polityki czeczenizacji i Pa stwa Islamskiego
 Do przyczyn, które doprowadzi y do spadku aktywno ci Emiratu Kauka-
skiego zaliczy  mo na konsekwentnie realizowan  przez Federacj  Rosyjsk , 
od momentu przej cia w adzy w Czeczenii przez klan Kadyrowów, tzw. poli-
tyk  czeczenizacji. Wprowadzenie jej wi za o si  w du ej mierze z tym, i  przez 
ca e lata 90-te XX w. rosyjskie poczynania wobec „niepokornej” republiki 

19  O. Krasnov, Aliaskhab Kebekov’s murder to increase in6 uence of IS in Northern Caucasus, za: http://eng.
kavkaz-uzel.ru/articles/31477/       (dostęp: 16.03.2016 r.). 
20  K. Rękawek, Państwo Islamskie a Al-Kaida: dwa różne zagrożenia, za: http://www.pism.pl/  ̀les/?id_
plik=18203       (dostęp 12.03.2016 r.).  
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mia y charakter reaktywny i by y przez to nieefektywne21. Na pocz tku ostat-
niej dekady XX w. Rosja musia a zmaga  z innymi wewn trznymi proble-
mami, takimi jak tworzenie nowego systemu w adzy w upad ym supermo-
carstwie, czy przechodzenie z gospodarki centralnie planowanej na system 
gospodarki wolnorynkowej. To powodowa o, e Moskwa nie anga owa a 
si  a  tak bardzo w rozwi zywanie problemów Kaukazu Pó nocnego. Nie 
bez znaczenia by a tak e sama rywalizacja Michai a Gorbaczowa z Borysem 
Jelcynem o to, kto zostanie nowym przywódc  Federacji Rosyjskiej. Zaj -
ta konß iktem na najwy szym szczeblu w adzy Moskwa, nie zdecydowa a si  
na zastosowanie wariantu si owego nawet wówczas, gdy D ochar Dudajew 
og asza  niepodleg o  Czeczenii. Dopiero w grudniu 1994 r., powo uj c si  
na argument „przywrócenia porz dku konstytucyjnego”, zdecydowano si  
u y  wojska, by ponownie odzyska  kontrol  nad zbuntowan  republik . Bo-
rys Jelcyn podejmuj c decyzj  o u yciu wojska liczy , e szybka i skuteczna 
akcja militarna b dzie dobrym argumentem w walce politycznej z rosn cymi 
w si  komunistami (pod przywództwem Giennadija Ziuganowa) oraz nacjo-
nalistami (z W adimirem yrinowskim na czele)22. Ponadto by  przekonany, 
e zwyci stwo przyczyni si  tak e do tego, e inne republiki nie b d  w przy-

sz o ci domaga  si  niepodleg o ci, czy szerokiej autonomii. Do wojny parli 
równie  rosyjscy genera owie, którzy upatrywali w tym konß ikcie szansy na 
wzmocnienie swojej politycznej roli w wewn trznej rozgrywce. Rezultat woj-
ny ukaza  jednak ogromn  s abo  by ego supermocarstwa. Kl ska militarna 
przyczyni a si  nie tylko do os abienia wp ywów Kremla na Kaukazie Pó -
nocnym, ale tak e w pa stwach Kaukazu Po udniowego. W porozumieniu 
podpisanym w sierpniu 1996 r. w Chasawjurcie zawarto zapisy, mówi ce o 
wycofaniu si  wojsk rosyjskich z Czeczenii oraz zobowi zano si , e umowa 
reguluj ca stosunki rosyjsko-czecze skie zostanie opracowana i podpisana w 
ci gu najbli szych pi ciu lat. Warto tak e zaznaczy , e w okresie 1996-1999 
Rosjanie, podobnie jak na pocz tku lat 90-tych, nie opracowali jednej i spój-
nej strategii dzia a  wobec tej kaukaskiej republiki. Pozbawiona Þ nansowego 
wsparcia z centrum Czeczenia przez ponad trzy lata targana by a ró nymi 
konß iktami politycznymi, spo ecznymi oraz gospodarczymi. Ogromne roz-
czarowanie polityk  prowadzon  przez As ana Maschadowa doprowadzi o 
do pogorszenia si  nastrojów spo ecznych, a co za tym idzie, do rozwoju is-

21  N. Konarzewska, Terroryzm na Kaukazie Północnym. Niekończący się kon6 ikt?, za: http://www.
psz.pl/116-bezpieczenstwo/terroryzm-na-kaukazie-polnocnym-niekonczacy-sie-konl ikt     (dostęp 
12.03.2016 r.).
22  S. Ciesielski, Wojna w Czeczenii 1994 -1996, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodow-
ski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 35.
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lamskiego fundamentalizmu na tym obszarze. Wi za o si  to równie  z na-
p ywem radyka ów muzu ma skich z Bliskiego Wschodu. To ich dzia alno  
by a jedn  z g ównych przyczyn interwencji wojskowej Rosjan w Czeczenii w 
1999 r. W sierpniu 1999 r. grupy bojowników kaukaskich dowodzone przez 
emira al-Chattaba oraz Szamila Basajewa przeprowadzi y atak na Dagestan, 
w celu wyzwolenia tej republiki spod panowania rosyjskiego23. Ponadto, ra-
dyka owie muzu ma scy byli odpowiedzialni za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie zamachów terrorystycznych w Moskwie, Bujnacku i Wo godo sku, w 
wyniku których zgin o ponad 300 rosyjskich obywateli24. 
 G ównym za o eniem tzw. polityki czeczenizacji jest obsadzanie przez Kreml 
najwa niejszych organów w adzy etnicznymi Czeczenami i danie im du ej nie-
zale no ci wewn trznej25. Ludzie ci, przy pomocy w asnych struktur si owych, 
maj  zapewni  stabilno  republice. Dysponuj c niemal nieograniczon  w adz  
i ogromnymi rodkami Þ nansowymi (p yn cymi wprost z bud etu Federacji 
Rosyjskiej) maj  skutecznie eliminowa  wszelkie zagro enie ze strony islam-
skich ekstremistów tworz cych Emirat Kaukaski. Klanem, który zapewni  sku-
teczn  realizacj  tej polityki okaza  si  ród Kadyrowów26. Zarówno Achmad 
jak i jego syn Ramzan podczas pierwszej wojny czecze skiej walczyli po stro-
nie separatystów, by ju  podczas drugiego konß iktu przej  na stron  Krem-
la. Dla wielu bojowników walcz cych u boku Achmada Kadyrowa (w latach 
1994-1996) jego przej cie na stron  „promoskiewsk ” traktowane jest do dnia 
dzisiejszego jako zdrada idei niepodleg o ciowej. Intencj  W adimira Putina 
by o stworzenie sytuacji, w której to konß ikt w tej republice przestanie mie  
charakter konfrontacji rosyjsko-czecze skiej, a przybierze posta  konß iktu we-
wn trz narodu czecze skiego. Stopniowe przekazanie kontroli nad republik  
na rzecz klanu Kadyrowów doprowadzi o do tego, e dzisiaj w adza Ramzana 
jest niemal niczym nieograniczona27. Eliminuj c praktycznie wszystkich swoich 
wrogów wewn trznych zbudowa  zr by systemu autorytarnego, w którym nie 
istnieje adna opozycja. Ta ogromna niezale no  Ramzana Kadyrowa wobec 

23  K. Wańczyk, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Czeczenii, w: Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, 
red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 126. 
24  M. Falkowski, Czeczenia a Rosja: znaczenie kwestii czeczeńskiej dla współczesnej Rosji, za: http://www.
osw.waw.pl/pl/publikacje/prace-osw/2003-08-20/czeczenia-a-rosja-znaczenie-kwestii-czeczenskiej-dla-
wspolczesnej       (dostęp 08.03.2016 r.), s. 30. 
25  M. Falkowski, Kaukaz Północny: rosyjski węzeł gordyjski, za: http://aei.pitt.edu/58353/1/prace_16_3.
pdf         (dostęp 14.03.2016 r.), s. 8. 
26  J. Rogoża, Federacja bez federalizmu. Stosunki Moskwa – regiony, za: http://www.osw.waw.pl/pl/publi-
kacje/prace-osw/2014-05-07/federacja-bez-federalizmu-stosunki-moskwa-regiony       (dostęp 15.03.2016 
r.), s. 21. 
27  M. Falkowski, Czeczenia między kaukaskich dżihadem a ukrytym separatyzmem, za: http://aei.pitt.
edu/58307/1/punkt_widzenia_13.pdf       (dostęp12.03.2016 r.).
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Kremla przejawia si  w wielu dziedzinach. Warto tutaj wspomnie  chocia by o 
tym, e w Republice Czeczenii obowi zuj  przepisy zgodne z prawem szariatu 
(np. dopuszcza si  wielo e stwo, czy te  oÞ cjalnie nie sprzedaje si  alkoholu 
poza wyznaczonymi godzinami), a które jednocze nie s  sprzeczne z rosyjsk  
konstytucj . Kadyrow mo e tak e zawiera  umowy handlowe z innymi kraja-
mi pomimo, e Czeczenia jest ca y czas cz ci  Federacji Rosyjskiej. Ponadto 
W adimir Putin (mimo ogromnego sprzeciwu tzw. resortów si owych Fede-
racji Rosyjskiej) zezwoli  na powo anie czecze skiego MSW oraz stworzenie 
czecze skich oddzia ów zbrojnych. To one w du ej mierze s  odpowiedzial-
ne za skuteczn  walk  z bojownikami Emiratu Kaukaskiego28. Dysponuj c do-
brym rozeznaniem terenu oddzia om Kadyrowa o wiele atwiej jest elimino-
wa  cz onków tej organizacji, ni  jednostkom przys anym z zewn trz, czyli z 
Rosji. O skuteczno ci tych dzia a  najlepiej wiadczy spadek liczby zamachów 
organizowanych na terytorium Czeczenii oraz ca ego Kaukazu. Warto bowiem 
wspomnie , e oddzia y Kadyrowa bardzo cz sto (nawet nie maj c oÞ cjalnego 
zezwolenia od w adz innych republik Kaukazu Pó nocnego) przekraczaj  gra-
nice poszczególnych republik i tam uprowadzaj , b d  te  zabijaj  cz onków 
Emiratu Kaukaskiego. Skuteczne operacje czecze skich oddzia ów (oraz rosyj-
skich s u b) w okresie od 2012 do 2014 r., mia y na celu zapewnienie spokoju 
i bezpiecze stwa podczas zimowej olimpiady, która odby a si  w lutym 2014 r. 
w Soczi.
 Na rosn c  s abo  Emiratu Kaukaskiego coraz wi kszy wp yw maj  tak e 
dzia ania Pa stwa Islamskiego. Od listopada 2014 r. obserwujemy zjawisko sk a-
dania przez znaczn  cze  bojowników kaukaskich przysi gi samozwa czemu 
kalifowi Pa stwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadiemu. O zjawisku tym cz sto te  
mówi sam W adimir Putin, który rozmawiaj c z przywódcami pa stw zachod-
nich wskazuje, e równie  Rosja musi si  zmaga  z zagro eniem p yn cym ze 
strony tej organizacji29. W czerwcu 2015 r. kalif  utworzy  Wilajet Kaukaz, czyli 
kolejn  jednostk  terytorialn , w której sk ad wchodzi obszar Kaukazu Pó -
nocnego. Sk adanie przysi gi na wierno  Abu Bakr al-Bagdadiemu wi e si  
oczywi cie z wypowiedzeniem pos usze stwa emirowi kaukaskiemu (bowiem 
oÞ cjalnie Emirat Kaukaski  odcina  si  od dzia alno ci Pa stwa Islamskiego)30. Zja-
wisko to wpisuje si  w zmian  to samo ciow , która nast pi a w ród samych 
bojowników w ostatnich latach. Tak jak do tej pory g ównym ich celem by a 

28  A. Malashenko, Islam in Russia, za: http://eng.globala8 airs.ru/number/Islam-in-Russia-17002     (do-
stęp 15.03.2016 r.). 
29  A. Quinn, U.S.-Russia Split Over Ukraine Gives Islamic State Upper Hand, za: http://eng.globala8 airs.
ru/book/US-Russia-Split-Over-Ukraine-Gives-Islamic-State-Upper-Hand-16946       (dostęp 15.03.2016 r.). 
30  O. Krasnov, New leader of „Imarat Kavkaz” not to be loyal to IS, za: http://eng.kavkaz-uzel.ru/artic-
les/31512/       (dostęp 02.04.2016 r.). 

„ZMIERZCH” CZY JU  „NOC” EMIRATU KAUKASKIEGO?



52

walka z Federacj  Rosyjsk  i wspieranie czecze skiego separatyzmu, tak obec-
nie ich dzia ania wpisuj  si  w ide  globalnego d ihadu, polegaj ca na walce z 
niewiernymi w ka dym zak tku wiata. Sukcesy, jakie Pa stwo Islamskie zacz o 
odnosi  od po owy 2014 r. doprowadzi y do tego, e cz  m odych Czecze-
nów zafascynowanych d ihadem opu ci o Kaukaz Pó nocny i wyjecha o wal-
czy  w ramach tej organizacji terrorystycznej w Syrii i Iraku31. Szacuje si , e 
nawet 3 500 obywateli Federacji Rosyjskiej mo e walczy  w szeregach Pa stwa 
Islamskiego w tym regionie wiata32. 

Czy stabilizacja Kaukazu Pó nocnego jest w ogóle mo liwa?
 W ostatnich latach najwi ksza organizacja terrorystyczna na Kaukazie Pó -
nocnym, jak  przez d ugi czas by  Emirat Kaukaski, prze ywa a ogromne trud-
no ci, które wynika y z problemów wewn trznych oraz zewn trznych. Trzeba 
jednak zauwa y , e kryzys to samo ciowy oraz organizacyjny Emiratu Kauka-
skiego z pewno ci  nie doprowadzi  do ca kowitej stabilizacji Kaukazu Pó noc-
nego. Ta cz  Federacji Rosyjskiej jeszcze przez wiele lat b dzie targana wielo-
ma konß iktami etnicznymi oraz religijnymi. Coraz cz ciej s yszy si  opinie, e 
obszar ten jest bli szy kulturowo np. Bliskiemu Wschodowi ni  samej Rosji33. 
Napi cia pomi dzy kaukaskimi narodami, czy te  walka mi dzy dwoma nurtami 
islamu (suÞ ckiego i safalickiego) pokazuj , e do eskalacji konß iktów mo e doj  
w ka dym momencie. Nale y tak e przypuszcza , e idea stworzenia islamskie-
go pa stwa na Kaukazie Pó nocnym b dzie w najbli szych latach nadal ywa. 
Post puj ca derusyÞ kacja i islamizacja tego obszaru tylko utrwali wszelkie ró -
nice kulturowe i cywilizacyjne, dziel ce Kaukaz Pó nocny od rosyjskiego cen-
trum. Wydaje si , e has o stworzenia niezale nego islamskiego pa stwa b dzie 
co jaki  czas od ywa o w ró nych koncepcjach politycznych, mo e ju  nie pod 
szyldem Emiratu Kaukaskiego. Przepa  kulturowa pomi dzy Federacj  Rosyjsk , 
a Kaukazem Pó nocnym pog bia si  i to niezale nie od tego, czy organizacja 
terrorystyczna (jak  jest Emirat Kaukaski) prze ywa obecnie kryzys, czy te  nie.

Jaros aw Karda   – doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania obejmuj  region Kaukazu Po udniowego i 
Pó nocnego, szczególnie w aspekcie geopolityki, bezpiecze stwa i polityki zagranicznej.

31  A. Dyner, K. Rękawek, Państwo Islamskie zagrożeniem dla Rosji, za: http://www.pism.pl/publikacje/
biuletyn/nr-3-1240       (dostęp 10.03.2016 r.).
32  Up to 3500 Russian citizens are ( ghting for militants in Syria and Iraq, MIA reports, za: http://eng.
kavkaz-uzel.ru/articles/34946/         (dostęp 09.04.2016 r.).
33  M. Falkowski, Rosyjski „Bliski Wschód”: eskalacja kon6 iktów religijnych na Kaukazie Północnym, za: 
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-04-04/rosyjski-bliski-wschod-eskalacja-
konl iktow-religijnych-na        (dostęp 08.04.2016 r.) .
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The “Twilight” or 
Already the “Night” 

of  the Caucasus 
Emirate?

Jaros aw Karda

 The Caucasus Emirate is an Is-
lamist military terrorist organisation 
whose aim has been to create an Is-
lamic state in the North Caucasus. 
Recently, the Emirate has gradually 
collapsed. This is related to a leader-
ship crisis within the organisation, as 
well as the Moscow-implemented pol-
icy of  “Chechenisation”, i.e. granting 
Chechnya, ruled by Ramzan Kadrov, 
internal independence and the guar-
antee of  high grants in exchange for 
stabilisation through any means neces-
sary.
 The organisational weakness of  
the Caucasus Emirate is more and 
more affected by the activity of  the 
so-called “Islamic State”. A signiÞ cant 
number of  Caucasian Þ ghters pledge 
allegiance to the self-styled caliph of  
the Islamist State. In June 2015 the 
caliph created Vilayat Caucasus, an-
other territorial unit encompassing the 
North Caucasus.
 The article’s author analyses the 
causes behind the crisis of  the Cau-
casus Emirate and notices that the cri-
sis has not fully stabilised the North 
Caucasus. This part of  the Russian 
Federation is bound to be tormented 
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by ethnic and religious strife for many 
years to come. Opinions claiming the 
region’s culture bears more resem-
blance to the Middle East’s than Rus-
sia’s are continuing to increase. 


