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Islamistický odboj na severním Kavkaze: Pokus o porozumění1
Emil Souleimanov
Katedra ruských a východoevropských studií FSV UK, Praha
Islamist resistance in the North Caucasus: An attempt to understand. This
article will attempt to reveal the specific features of the social environment that
generate the diversionary and terrorist activity of the North Caucasian insurgency,
in general, and of the Caucasus Emirate, in particular. It identifies Islam in its
militant (jihadi) interpretation and ethnonationalist separatism as the ideological
wellsprings of the resistance movement. The holdover of archaic forms of social
organization that emphasize the custom of blood feud as an effective means of
social mobilization ensures a constant influx of new recruits to the expanding
resistance movement, a process that has persisted in spite of the enormous
material advantages of the Russian state. This article is, furthermore, concerned
with mapping out the historical background of the origins of this organization, as
well as its structure, ideology and methods.
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Islamistický odboj na severním Kavkaze: Pokus o porozumění. Tento článek
se pokouší objasnit specifika sociální organizace, která generuje diverzněteroristickou činnost severokavkazského odboje obecně a Kavkazského emirátu
zvlášť. Identifikuje islám v jeho militantně-salafistické (džihádistické) interpretaci a
etnonacionalistický separatismus jako ideově-politické pozadí insurgence.
Přetrvání archaických forem sociální organizace, zejména zákonu krevní msty
jako efektivního prostředku sociální mobilizace zajišťuje konstantní přísun nových
rekrutů do odbojového hnutí, které v posledních letech expandovalo po celém
regionu nehledě na anormní materiální převahu ruského státu. Článek rovněž
poskytuje náhled do historického pozadí Kavkazského emirátu, stejně jako o jeho
organizační struktuře, ideologii a metodách.
Klíčová slova: Čečensko, Dagestán, Ingušsko, Severní Kavkaz, Rusko, islamismus, salfismus, insurgence, counterinsurgence, džihádismus, extremismus

Úvod
V posledních letech došlo k řadě masivních teroristických útoků v Rusku, které
otřásly ruskou společností, připomenuv ji, že na jihozápadní periferii této
obrovské eurasijské země přetrvává faktická občanská válka; brutální útoky na
centrálních stanicích moskevského metra (březen 2010), na tržišti v severoosetském Vladikavkazu (září 2010) či v moskevském letišti na Domodědovu (leden
2011) si vyžádaly na sto životů převážně civilních obyvatelů. Nespočet méně
1
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letálních, avšak o to častějších diverzních a teroristických útoků i atentátů se
téměř každodenně uskutečňuje na severním Kavkaze, mnohonárodnostním regionu Ruské federace, rozprostírajícím se severně vrcholů Velkého Kavkazského hřebene od Kaspického až k Černému moři. Dle oficiálních údajů
Národního protiteroristického výboru Ruské federace vzrostl počet teroristických útoků v zemi na 60% od roku 2008 do roku 2009, což je rok, kdy Kreml
oficiálně deklaroval konec tzv. protiteroristické operace v Čečensku
(Rosbalt.ru). V následujícím roce 2010 však bylo toto navýšení již dvounásobné (BBC, 2001).2 Nepřekvapí proto, že dle nedávno přijaté Koncepce národní bezpečnosti Ruska do roku 2020 byl terorismus označen za přední hrozbu
vnitřní integrity společnosti a státu; reflektováno je i pokračující zvýšení rozsahu teroristických útoků v posledních letech (The Security Council, 2009).
Takřka všechny teroristické útoky přitom mají na starosti příslušníci jediné
organizace – Kavkazského emirátu, resp. uskupení, která se k němu tak či onak
hlásí.
Po stručném etnicko-historickém úvodu se tento článek nejprve pokusí
objasnit specifika sociálního prostředí, které diverzně-teroristickou činnost
severokavkazské insurgence obecně a Kavkazského emirátu zvlášť generuje.
Dále se bude věnovat zmapování historického pozadí vzniku této organizace,
jeho struktuře, ideologii, používaným metodám ozbrojeného boje atd.
Severní Kavkaz – krátky úvod
Severní Kavkaz představuje sebou mozaiku národů; patří mezi regiony s největší etnicko-jazykovou diverzitou ve světě. Na poměrně malém zeměpisném
prostoru jsou historicky soustředěné desítky národů, z nichž nejpočetnější čítají
kolem milionu (Čečenci) a nejmenší pouze několik tisíců obyvatel (např.
dagestánští Agulové). Na severovýchodním Kavkaze (Dagestán, Čečensko,
Ingušsko) dominují jazyky nachsko-dagestánské větve, které jsou – s výjimkou
čečenštiny a jí příbuzné inguštiny – vzájemně takřka nesrozumitelné. Severozápadní Kavkaz, sestávající z tzv. duálních republik Kabardinko-Balkárska,
Karačajevsko-Čerkeska a Adygejska, je pak reprezentován jazyky turkické
(Karačajevci a Balkárci) a adygejské (Adygové, Kabardinci, Čerkesové, Abazínové) jazykové skupiny. Příslušníci turkické jazykové skupiny obydlují i Dagestán (Kumykové a Nogajci); ústřední části Kavkazu pak demograficky dominují Osetové, kteří mluví jazykem, který spadá pod íránskou větev indoevropské jazykové skupiny. Ruská a ruskojazyčná populace je demograficky silná
2

Přesné statistické údaje pro rok 2011 nejsou známé; je však očividné, že k jistému
navýšení došlo i letos – podle autorových výpočtů dosáhlo toto navýšení za první čtyři
měsíce roku 2011 přibližně třetinového zvýšení ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku.
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zejména v etnických autonomiích severozápadního Kavkazu i v severní Osetii,
zatímco podíl Rusů v Ingušsku, Čečensku a Dagestánu je v současné době
spíše zanedbatelný. Pokud se týče náboženského rozložení regionu, pak mezi
severokavkazskými národy převažuje islám, ke kterému se hlásí přibližně
čtvrtina Severoosetů a všichni nativní Severokavkazané.
Historicky byl severní Kavkaz rozdělen na řadu zpravidla menších knížectví, chanátů a tzv. vojenských demokracií, které mezi sebou neustále soupeřily
jak ve velehorských oblastech Velkého Kavkazského hřebene, tak v předhůřích
a nížinách na sever od něj; centralizované státy v tradičním slova smyslu zde
s výjimkami krátce trvajících období cizí (alanské, chazarské, mongolské a
Tamerlánovy) nadvlády nikdy neexistovaly. Zatímco se do oblastí současného
Dagestánu opakovaně – a spíše neúspěšně – pokoušela protlačit Persie, v podhůřích severozápadní části Kavkazu dominovala v novověku Osmanská říše,
resp. její vazal – Krymský chanát, který se významně posloužil o rozšíření
sunnitského islámu mezi převážně pohanskými národy regionu. Vliv Turecka
v černomořsko-severokavkazské oblasti však od druhé poloviny 18. století postupně upadal, což bylo zpečetěno koncem téhož století, když o severní Kavkaz
začala jevit zvýšený zájem expandující se Ruská říše.
Od tohoto období probíhala intenzivní kolonizace regionu Rusy, která se
s některými přestávkami až do roku 1864 doprovázela ozbrojeným odporem
významné části kavkazských horalů.3 V důsledku neutuchajících válek, povstání, masových represálií, etnických čistek a přesunů obyvatelstva, známých
v regionální historiografii pod vše zastřešujícím názvem Velká Kavkazská
válka, došlo k citelné změně demografické mapy regionu a odpor Severokavkazanů byl nakonec zlomen.4 V tomto období se proslavil dnes již legendární
dagestánský Avar šejk Šámil, vůdce sjednoceného imamátu Dagestánu a Čečenska, jehož guerillovým armádám se po čtvrtstoletí, až do svého zajetí roku
1859, dařilo efektivně vzdorovat obrovské přesile Romanovské říše. I ve druhé
polovině 19. století však docházelo zejména v severovýchodní části Kavkazu,
která si nejvíc uchovala původní demografický ráz, k řadě separatistických
revolt, kde islám, stejně jako v minulých desetiletích, hrál úlohu společné
ideologie, která měla sjednocovat jazykově, kulturně i sociálně roztříštěné
3

Nicméně pro úplnost třeba dodat, že jejích část, zejména křesťanští Osetové a jisté
segmenty severokavkazské aristokracie příchod Rusů do oblasti spíše podporovaly,
resp. se k němu stavily neutrálně.
4
Rozsáhlá imigrace Rusů, kozáků a dalších ruskojazyčných skupin se odehrála
zejména v severozápadní části Kavkazu, na teritoriích současného Krasnodarského i
Stavropolského kraje, bohatých na kvalitní ornou půdu. Statisíce příslušníků
adygejských a turkických národů, které toto území tradičně obývali, pak ho opustili či
byli nuceni opustit. Podrobněji k problematice čerkeského odboje a exilu viz zejména
(Henze, 1992).
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národy, klany a společenské vrstvy regionu. Všechna tato povstání nakonec
byla Petrohradem a následně Moskvou krvavě potlačena; nejdéle, do první
poloviny 40. let minulého století, vzdorovali separatisté z řad Čečenců.
Přibližně sedmdesátileté přetrvání v rámci sovětského státu – s výjimkou
tragických událostí Stalinovy éry, když se mezi severokavkazsmými elitami
prováděly brutální čistky jako všude jinde v zemi a řada místních národů
(Karačajevci, Balkárci, Čečenci, Ingušové) byla v důsledku obvinění
z kolaborace s nacisty deportována do střední Asie, aby se do vlasti po cca
desetiletí vrátila – znamenalo období relativního sociálně-ekonomického
blahobytu. Nicméně rozsah i obsah restrikcí v regionu, kde separatistické
nálady nikdy zcela nevymizely, byly na sovětské poměry obzvlášť silné. Na
sovětské poměry značný zůstával i vliv islámu, který se přes desetiletí mnohdy
agresivní ateistické politiky vykořenit nedal, což platí zejména v případě více
tradicionalistického severovýchodního Kavkazu; pouze se přesunul do privátní
sféry.
Krátce po rozpadu Sovětského svazu však byla Moskva konfrontována se
separatismem Čečenců, který vyústil v letech 1994-1996 v krvavou válku
s invazivní ruskou armádou, která byla po meziválečném intermezzu obnovena
v roce 1999. Již v roce 2000 byla větší část území vzpurné republiky kontrolována federální armádou a jednotkami ruské – a lokální promoskevské – policie,
pro které se etabloval termín kadyrovcy, dle jména jejich vůdce Ahmada
Kadyrova a následně jeho syna Ramzana. Napětí v regionu, který si do značné
míry uchoval atributy archaické sociální organizace, však nadále přetrvávalo.
A, jak ukázalo poslední desetiletí, transformovalo se v soustředěnou islamistickou insurgenci, která navíc expandovala z hranic Čečenska do sousedních
republik severního Kavkazu. Níže se uvádí objasnění hlavních faktorů, které
tento vývoj podmínily – a stále ještě podmiňují.
Sociálně-ekonomické problémy
Všudypřítomná korupce, rekordní v měřítku Ruské federace, nepotismus,
klientelismus, nezaměstnanost a další společenské neřesti, rozšířené na severním Kavkaze, tradičně patří mezi úhlavní důvody sociální nespokojenosti.
Nezaměstnanost v tomto regionu Ruska, který v celostátním měřítku tradičně
patří mezi nejchudší, se dle nezávislých zdrojů pohybuje mezi cca 12%
v severní Osetii do cca 30-40% v Ingušsku a Dagestánu a dosahuje téměř
dvounásobku tohoto podílu mezi mladistvými (Kramer, 2006, s. 3), ačkoliv
federální zdroje zpravidla uvádějí průměrných 16% pro celý region (Polit.ru,
2010). V prostředí mladých lidí, zejména z izolovaných neindustrializovaných
horských oblastí severovýchodního Kavkazu, mezi nimiž je procento nezaměstnaných obzvlášť vysoké a vzdělanost relativně nízká, je podíl nespokojených s aktuální situací obzvlášť vysoký. Téměř všechny severokavkazské re-
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publiky jsou přitom stabilně dotované z federálního rozpočtu, přičemž například v Ingušsku, Čečensku a Dagestánu dosahuje podíl těchto dotací 80 až 90%
republikového budžetu (Leahy, 2011). Ambiciózní plány Moskvy o ekonomický rozvoj regionu – v tomto ohledu lze zmínit zejména zřízení počátkem
roku 2010 Severokavkazského federálního okruhu, zahrnujícího kromě etnických autonomií této části Ruska i osídlený většinovými Rusy Stavropolský kraj
– tradičně míjejí účinkem. Vzhledem k již zmíněné obrovské míře korupce
v regionu, ale i v důsledku jisté laxnosti a zkorumpovanosti federálních úřadů,
které prostředky rozdělují, významná část finančních injekcí totiž velmi často
končí v kapsách vysoce postavených severokavkazských úředníků a jejich
nejbližších (Markedonov, 2010). Tato skutečnost následně posiluje názor, rozšířený v prostředí místního obyvatelstva, že se takto Kreml pouze snaží zajistit
loajalitu neoblíbených lokálních elit, jejichž jediným cílem je likvidace politické opozice a shromažďování peněz a majetku, aniž by byl jakkoli brán zřetel
na tužby místního obyvatelstva (Neil, 2007, s. 15-17, 26-28, 43-44).
Regionální solidarita a nacionalismus
Velice významnou úlohu v místním prostředí zaujímá rovněž vědomí horalské
severokavkazské solidarity. Povědomí o sdílené kultuře, zvycích, obyčejích i
hodnotách umožňuje vytvořit (nejen) mezi příslušníky odboje i jejich sympatizantů povědomí o jednotné nadetnické identitě, svého druhu regionálním
internacionalismu, a posloužit tak, kromě islámu, o němž bude řeč níže, jako
ideově-politický pláštík proklamované severokavkazské teokracie. Nedílnou
součástí regionální horalské solidarity je i nacionalistický, resp. v jistých
kruzích i náboženský, odpor proti Rusům s poukazováním na paměť protiruských válek, vedených na severním Kavkaze horaly, „našimi pradědy“ bez
ohledu na etnickou příslušnost, koncem 18. století a ve století 19. Kolektivní
paměť severokavkazských národů, v jejichž prostředí je silná tzv. orální
historie, nehledě na desetiletí státní propagandy za Sovětského svazu uchovává
obrazy národně-osvobozeneckých válek uvedeného období i pozdějších vzpour
a jejich potlačení; zejména u adygejských a dagestánských národů i Čečenců
dodnes tvoří nedílnou součást jejích etnické identity (Grant, 2009, s. 124-155).
Místní nacionalistické elity si však uvědomují, že severokavkazské národy
vzhledem ke svým nízkým demografickým počtům nejsou objektivně s to
dosáhnout nezávislosti na Moskvě, aniž by mezi sebou úzce spolupracovaly;
snahy o vytvoření teritoriálně striktně vymezených národních států by navíc
vzhledem k propletené povaze areálů etnických obydlení v regionu nutně
vyústily v lokální územní konflikty. To pak dále posiluje pozice islámské
identity, společné převážné většině severokavkazských národů, a myšlenku
vytvoření islámské teokracie bez ohledu na etnicitu, jejíž diverzita je dle
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pohledu lokálních separatistů schopna regionální pospolitost a vyhlídky na
nezávislost narušit.
Samotný džihád, který je proklamován Kavkazským emirátem, přímo
odkazuje na tradici Šámilova imamátu; v tomto ohledu vyzdvihuje myšlenku
regionální solidarity, společného náboženství a kultury i kolektivní paměti
krvavých protikoloniálních válek a povstání 18. - 19. století (Souleimanov,
2007, s. 52-68). Tyto apely rezonují mezi nacionalisticky orientovaným
segmentem severokavkazského obyvatelstva, v němž jsou stále silnější pozice
(politického) islámu (Markedonov, 2010, s. 126). Neposlední úlohu v tomto
kontextu hraje rovněž skutečnost, že mnozí Severokavkazané cestují za prací
do ruského vnitrozemí, kde se běžně potýkají s ustálenými protikavkazskými
náladami a skutečností, že jsou tam de facto považováni za občany druhé
kategorie (Trenin; Malashenko, 2004, s. 60-62).5 Nezřídka se rovněž dostávají
do konfliktu se zákonem; poměrně běžné jsou i konflikty s místním, zpravidla
ruským, obyvatelstvem.
Politizace islámu a salafismus
Jak již bylo uvedeno výše, přinejmenším od období protikoloniálních válek na
severním Kavkaze sloužil islám jako prvek identity, který sjednocoval početné
a etnicky i jazykově roztroušené národy regionu; i proto, jak bude řeč níže, byl
před několika lety čelnými představiteli čečenského odboje zvolen jako ideový
pláštík nově pojatého odboje, který by měl zahrnovat již nikoliv pouze
Čečensko, ale rovněž celý severní Kavkaz. Islám na severním Kavkaze však
historicky nebyl jednotný – na severovýchodním Kavkaze dominovaly od 18.
století súfijské taríqy (řády) naqšbandí, qadirí, šizalí, zatímco toto pojetí islámu
je severozápadnímu Kavkazu cizí. Nejednota panuje i v oblasti mazhabů –
právních škol v rámci islámu. Zatímco se tak muslimové severovýchodního
Kavkazu hlásí převážně k šafiitskému mazhabu, muslimové severní Osetie,
stejně jako turkické a adygejské národnosti severozápadního Kavkazu se převážně hlásí k hanafitskému mazhabu. Ve všech případech lze však tradiční
severokavkazský islám specifikovat jako synkretickou symbiózu reliktů lokálních pohanských kultů a obyčejového práva se základy islámu (Malashenko,
2001).
Povaha odboje, jakož i snaha vytvořit jednotnou a jasnou ideologii ozbrojeného odporu, která by sjednocovala muslimy celého regionu, nakonec přispěla
k tomu, že salafistické pojetí islámu resp. jeho militantní forma, rovněž
5

Kulminativní je v tomto ohledu protikavkazský pogrom, uskutečněný příslušníky
ruských ultranacionalistických organizací dne 11. prosince 2010 pár desítek metrů od
Kremlu a útoky na občany kavkazského a jinak neruského vzhledu, které se následně
odehrály v Moskvě as řadě jiných měst Ruské federace.
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nazývaný džihádismem, s jeho vyzdvihovaným pojetím džihádu mj.
jakožtosvaté války na obranu vlasti, zaujímá v posledních letech vůdčí úlohu.
Tato skutečnost zejména na severovýchodním Kavkaze umožňuje překonat
ustálenou a historicky velmi silnou síť rodově-klanových a virdových loajalit,
což je pro místní poměry nesmírně významná skutečnost. Je rovněž podstatné,
že odklon od tradičního místního islámu, který je patrný v posledních letech, se
odehrává v neposlední řadě jako sociální protest vůči zkorumpovanosti místních islámských autorit, jejichž úzké vazby na nepopulární režimy je dlouhodobě připravují o přízeň věřících (Malashenko, 2001, s. 104-126).
Za těchto souvislostí politizace islámu, k němuž se hlásí převážná většina
nativní populace regionu, jde ruka v ruce se spíše etnicko-nacionalisticky prodchnutými apely na ozbrojený odboj ve jménu nezávislosti; v tomto ohledu pro
mnohé vystupuje islamismus, zejména v jeho salafistickém podání, jako
alternativní ideologie, nabízející poměrně jednoduché schéma řešení společenských problémů i recept na vytvoření funkčního sociálního řádu; význam
salafismu tak stoupá nikoliv ve smyslu teologickém, ale sociálně-ekonomickém
a politickém. Za této situace totiž stále více Severokavkazanů vnímá džihádisty
jako jedinou – byť nikoliv ideální - politickou protiváhu místním režimům;
jako reálnou sílu, která je schopna i ochotna situaci měnit.6 Svoji roli rovněž
sehrává sílící odpor tradicionalisticky orientovaných, především venkovních,
Severokavkazanů vůči liberalizaci společenského života v urbánních oblastech,
což považují za zkažení mravů či rusifikaci. Tento vývoj je třeba vnímat
v kontextu obecného postsovětského navrácení k etnickým kořenům, který je
v severokavkazském prostředí obzvláště silný.
Přetrvávání archaických sociálních institucí
Po útocích džihádistické koalice na západní Dagestán (srpen 1999), bombových útocích na obydlené domy v ruských městech, které následovaly o měsíc
později, resp. po teroristických útocích v amerických městech (září 2001) byl
v republikách severního Kavkazu vyhlášen „hon na čarodějnice“, tedy skutečné
či údajné „wahhábity“. Jednotkami místní milice a protiteroristických resortů
ke dnešku byly pozatýkány tisíce lidí, o nichž existovaly více méně
6

Není bez zajímavosti, že podle nejnovějšího sociologického průzkumu, uskutečněného v Kabardinsko-Balkárské republice, až 39% respondentů z řad místního
obyvatelstva se salafismem sympatizuje. The Caucasus Times, „39% of respondents in
Kabardino-Balkaria sympathize with Wahhabism“, May 31, 2010,
http://www.caucasustimes.com/article.asp?language=2&id=20224, staženo April 19,
2011. Podle Islama Tekuševa, který se na organizaci tohoto sociologického průzkumu
podílel, tvoří jádro zastánců tzv. Wahhábismu či jeho sympatizantů mladí muži ve věku
20 až 25 let.
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zdůvodněné podezření, že patří mezi salafity, resp. s nimi sympatizují, spolupracují anebo jsou jejich příbuznými. Často byli zatýkáni lidé, jejichž zvýšená
nábožnost budila podezření – nemuseli to zdaleka být salafité, tím spíš že se
příslušníci silových resortů, zejména ministerstva vnitra, v teologických nuancích příliš nevyznali. Zanedlouho se z tohoto boje proti „wahhábismu“ stal
výnosný obchod, neboť se začali zatýkat příbuzní místních zbohatlíků i sociálně slabých lidí, kterých pak propouštěli výměnou za solidní výkupné, aby
nebyli obviněni z wahhábismu či protiteroristické činnosti. Příslušníci silových
resortů tak v rétorice boje proti terorismu spatřili možnost, jak si solidně
přivydělat, resp. zajistit si rychlý kariérní růst. Nicméně skutečnost, že ve
vazbě byli mnozí zajatci, ať již skuteční či údajní „wahhábité“ a teroristé,
v souladu s (post)sovětskou tradicí běžně mláceni a ponižováni, aby se z nich
dostala přiznání, přispěla k tomu, že si po propuštění dali za cíl pomstu milicionářům či jejich příbuzným.7
Přetrvávání obyčeje krevní msty, archaické/tradiční pojetí mužské cti, která
si vyžaduje odvetu za sebemenší verbální ponížení či fyzický útok, resp.
klanové uspořádání, což platí zejména v případě tradicionalističtějších oblastí
severovýchodního Kavkazu, totiž zajišťují v místních podmínkách takřka lavinovitou eskalaci.8 Někdy se pomsty ujímají nikoliv bezprostřední oběti
násilností, ale i příbuzní jedinců, kteří přišli ve vazbě o život, zdraví či čest.
Aby pomstu uskutečnili, mnozí přimknuli k odbojovému hnutí, kde pak se pak
nechali ovlivnit převládající stávající ideologií. Ti, kteří se pomsty nechopili,
resp. jejich příbuzní, však mají s odbojovým hnutím velice silné sympatie a
často mu i aktivně pomáhají. Je pravda, že v současném Čečensku, kde se
veřejný život nachází pod striktní kontrolou kadyrovců, a kde po dvou krvavých válkách a neustálých očistkách usilují obyčejní lidé o mírový život pod
jakoukoli vládou; mnozí Čečenci si tak odložili pomstu na „lepší časy“, aby si
zajistili fyzické přežití. Mnozí Dagestánci, Ingušové, Kabardinci či Balkárci
naopak vnímají euforicky možnost jak si zúčtovat s nadvládou těch, kterých
bytostně nesnášejí.
Vznik a organizace Kavkazského emirátu
Za výše uvedených souvislostí je nutno vnímat událost, která se odehrála dne
31. října 2007. Tohoto dne totiž vydal vůdce čečenských separatistů Doku
Umarov prohlášení o vytvoření Kavkazského emirátu – islámské teokracie,
založené na vládě šaríi, která se měla rozprostírat na území severokavkazských
autonomií Ruské federace. Umarov současně rezignoval na úlohu prezidenta
7

Toto mobilizační schéma je detailněji popsáno (Souleimanov, 2011).
Podrobněji k archaické kultuře násilí v Čečensku i na severním Kavkaze
(Souleimanov, 2007, viz rovněž Baran, Starr, Cornell, 2006, s. 45-46).
8
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Čečenské republiky Ičkerija, kterou formálně zastával od června 2006, aby se
prohlásil „emírem mudžáhidů Kavkazského emirátu“ a „vůdcem džihádu a
ghazavátu“ na území severního Kavkazu (News.ru, 2007). Severokavkazské
republiky, dle Umarovova vyjádření „etnické, teritoriálně-koloniální zóny,
které byly vytvořeny nevěřícími za účelem rozdělování muslimů“ (News.ru,
2007), byly přitom emírovým zvláštním nařízením zrušeny a místo nich se
zřizovaly vilájaty (arab. provincie), od východu na západ Dagestán, Nogajská
step (jihovýchodní část Stavropolské oblasti), Nochčijčö (Čečensko), Galgajčö
(Ingušsko), Iriston (severní Osetsko) a Kabardinsko-Balkársko-Karačajsko
(News.ru, 2007).9 Na území každého vilájatu měly vzniknout větší teritoriální
džamaaty, ozbrojená uskupení, jejichž vůdci, valíové, měli být jmenováni
emírem a schvalováni vrchní radou – Madžlis ul-šurou.10 Soudní moc se
v rámci emirátu měla formálně vykonávat Vrchním šáriʼátským soudem,
v jehož čele stojí kadí, jmenovaný emírem a schvalovaný Madžlisem ul-šura.
Emirát rovněž formálně disponuje zahraničním zastupitelstvem – vekalátem, a
bezpečnostní výzvědnou službou Muchabarata.
Regionalizace odboje
Teritoriální expanze separatistického hnutí do severokavkazských autonomií
byla v roce 2007 již ustáleným trendem, který se v povstaleckém hnutí zpečetil
v letech 2004-2006. Stojí za to si připomenout prohlášení Umarovových předchůdců o nutnosti sjednocení severokavkazského odboje a jejich aktivismus
v tomto směru. Zatímco ještě pouhý rok předtím – naposledy v létě 2003 –
volal tehdejší prezident čečenských separatistů Aslan Maschadov své spolubojovníky, aby se vyvarovali útoků mimo čečenské vnitrozemí, počínaje
polovinou roku 2004 se jeho plány významně změnily; jasně je charakterizoval
ve svém posledním mediálním rozhovoru, který poskytnul 4. března 2005:
„[…] byli jsme nuceni rozšířit frontu odboje. V souladu s mými nařízeními
byly zřízeny další sektory: ingušský, kabardinsko-balkárský, dagestánský, etc.
Emírové [velitelé] těchto front byli jmenováni, a oni vše podléhají vojenskému
velení čečenského odboje.”11 Rozšíření džihádu po celém severním Kavkaze se
9

V květnu roku 2009 byl vilájat Iriston zrušen a formálně přičleněn do rámce
Ingušského vilájatu.
10
Madžlis ul-šura je hlavním poradním orgánem emirátu, zřízeným v květnu 2009,
jehož členy jsou valíové a emírové nejmocnějších džamaatů Mezi významné funkce
toto orgánu, který se nejvíc podobá generálnímu štábu, patří například volba emíru
Kavkazského emirátu. Podrobněji viz např. oficiální webovou prezentaci Kavkazského
emirátu: http://www.kavkazcenter.com/eng/content/2007/12/11/9167.shtml (staženo
15. 02. 2012).
11
Citováno RFE/RL, 08. 03. 2005.
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rovněž stalo úhlavním cílem Maschadovova nástupce Abdul-Chalima
Sadulajeva. Ten již v létě 2005 vydal vlastní dekret, kterým oznámil vytvoření
sjednocené Kavkazské fronty sestávající ze sektorů Ingušského, Osetinského,
Kabardinsko-Balkárského, Stavropolského, Karačajevsko-Čerkeského, Adygejského a Krasnodarského, podřízeného ičkerijskému (čečenskému) vrchnímu
velení; Dagestánská fronta byla tenkrát považována za samostatnou.12 Sadulajev pak zvláštním nařízením jmenoval velitele jednotlivých front; tato praxe se
od té doby ustálila. Praktické výsledky reorganizace odbojového hnutí – a jeho
institucionalizované expanze podél severní části Velkého Kavkazského hřebene – nenechaly na sebe dlouho čekat. Záhy totiž došlo k soustředěným
útokům islamistických oddílů na hlavní města Ingušska Nazraň (2004) a
Kabardinsko-Balkárska Nalčik (2005), které si vyžádaly více než sto lidských
životů; terčem útoků tenkrát byla zejména policejní stanice a příslušníci
silových resortů obecně (Wheeler; Walsh, 2004; Peuch, 2005). Obecně vzato se
zintenzivnila účast v odbojovém hnutí severokavkazských bojůvek pocházejících mimo Čečensko.
Snaha čečenského velení rozšířit teroristicko-diverzní aktivity na území
severokavkazských autonomií tak reflektovala citelné oslabení čečenského
odboje po krvavé válce z let 1999-2000, již se vžilo označení Druhá ruskočečenská válka, následujících očistek i politiky čečenizace v následujících
letech, kdy bylo jádro ičkerijské armády zlikvidováno a část spíše nacionalisticky smýšlejících bojovníků, která přežila, pak i kvůli neshodám s vedením
odboje, kde s výjimkou Aslana Maschadova a řady dalších polních velitelů již
převažovali salafisté, přimkla ke kadyrovcům (Souleimanov, 2007, s. 189-227).
Za této situace čečenskému odboji nezbývalo nic jiného než využít materiálního i lidského potenciálu sousedních oblastí, kde rostla nespokojenost části
mládeže ze sociálně-ekonomické situace, zdánlivě protiislámské politiky lokálních elit a kde se od 90. let s různou mírou intenzity infiltrovala džihádistická
ideologie.13

12

Kavkazcentr.com, 16. 05. 2005. Tato změna je o to zajímavější, že před roky 2004–
2005 formálně měli separatisté co do činění se třemi frontami, které se omezovaly
v hranicích Čečenska: západní (Ingušsko), severní (Grozný a okolí) a východní
(Gudermes a okolí).
13
Rozšíření diverzně-teroristické činnosti do sousedních oblastí severního Kavkazu,
primárně Ingušska a Dagestánu, tak bylo podmíněno na jedné straně snahou
čečenských separatistů o vytvoření dalších ohnisek odboje mimo území samotného
Čečenska, v neposlední řadě pak vnitřním vývojem v severokavkazských republikách,
o čemž bude řeč níže.
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Ideologický posun
Pro vedení Kavkazského emirátu i jeho jednotlivé složky je používání arabskoislámského, resp. koranického, lexikonu vůbec běžné; ilustruje to mimo jiné
výše zmíněná formální organizace emirátu. I v tomto případě se jedná o pouhé
zpečetění trendu, který se zde ustálil již počátkem nultých let.14 Území, které se
nachází pod kontrolou nevěřících (káfirún či odpadlíků od víry (munafiqún), se
nazývá dar-al-harb (země války), z něhož je třeba prostřednictvím ozbrojeného
džihádu vytvořit dar-ul-islám (země islámu, čili míru). Samotní povstalci se
nazývají bojovníci za víru (mudžáhidín). Dle příznačného Umarovova prohlášení, který se v měsících po vyhlášení Kavkazského emirátu začal snažit
podpořit myšlenku severokavkazského odboje jako integrální součásti
globálního džihádu, „[…] Kavkaz je okupován nevěřícími a odpadlíky od víry
a je dar al-harbem, územím války, a naším bezprostředním úkolem je, abychom
z něj učinili dar as-salam [územím míru], utvrdili šáriʼu na jeho půdě a vyhnali
nevěřící. […] po vyhnání nevěřících si budeme muset navrátit všechna
historická území muslimů, a ta se nacházejí [i] za hranicemi Kavkazu“.15
Vyhlášení Kavkazského emirátu rovněž přineslo posílené vědomí
sounáležitosti s muslimy po celém světě, resp. s úsilími pravověrných o svržení
jha nevěřících, odpadlíků od víry a ustavení islámských režimů – tedy
k rétorice, od které se Umarov a jeho předchůdci ještě nedávno snažili
distancovat. Zatímco lídr kavkazských mudžáhidů před několika měsíci
upozorňoval, že Čečenci válčí pro svoji nezávislost již déle než tři sta let a není
proto přípustné, aby byli srovnáváni s Al Kájdou/al-Qajdou či islamistickými
extrémisty nejrůznějších druhů, v jednom ze svých prvních prohlášení po
zvolení emírem načrtával Umarov paralele čečenského, resp. severokavkazského, odboje s tužbami zbytku islámského světa, tedy muslimské ummy, kde
vládnou neislámské režimy: "Dnes v Afghánistánu, Iráku, Somálsku, Palestině
válčí naši bratři. Kdokoliv, kdo napadnul muslimy, ať již se nacházejí kdekoliv,
jsou rovněž naši nepřátelé. Naším nepřítelem je jenom Rusko, ale i Amerika,
Anglie, Izrael, všichni, kdo vedou válku proti islámu a muslimů” (News.ru).
A ačkoliv se ve svých pozdějších prohlášeních v pozici emíru severokavkazských muslimů vystupoval Umarov a jeho nejbližší s mnohem opatrnějšími
prohlášeními, ve kterých se snažil zdůraznit, že Čečenci přece jenom nemají
14

Vzpomeňme si například na hojné využití islamistické symboliky již během útoku na
moskevské divadlo na Dubrovce (říjen 2002). Nejlépe tento obrat snad vystihuje
současná vlajka emirátu; ke vlajce separatistické Ičkerije/Čečenska, původně prosté
islámských symbolů, byl připojena šaháda (islámské vyznání víry: lâ ilâha illallâh,
Muḥ ammadur/Muhammadun rasûlullâh), tedy není boha kromě Boha a Mohamed je
jeho prorokem.
15
Regnum, 31.10.2007.
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vyloženě s Amerikou a Západem problémy, islamistická rétorika, známá z dob
působení Movladiho Udugova, oficiálně jednoho z čelních ideologů
Kavkazského emirátu, se v lexikonu i symbolice místních islamistů pevně
zahnízdila. Samotný Umarov, ačkoliv se považuje za emíra, má stejně jako
většina jeho předchůdců velice chabé ponětí o islámské teologii – dle názoru
některých komentátorů, dělá významné chyby při citování veršů z Koránu a
nedomluví se arabsky (Leahy, 2010, 261).
Rozkol mezi čečenskými nacionalisty a islamisty
Vyhlášení Severokavkazského emirátu fakticky znamenalo uznání skutečnosti,
že ičkerijský projekt, pracně budovaný od počátku 90. let, ztroskotal. S fiaskem
prvního v čečenských dějinách pokusu o vybudování národního státu
v meziválečném období (1996-1999), prohlubujícím se poválečným rozkolem
uvnitř čečenské společnosti a utužením vlády Kadyrovova klanu přestávaly být
myšlenky na vytvoření nezávislé čečenské státnosti pro mnohé Čečence přitažlivé a srozumitelné jako v desetiletí minulém. Postupná radikalizace uvnitř
odbojového hnutí, jejíž jádro, jak již bylo řečeno, počátkem nultých let již
tvořili džihádisté, pak přinesla posílení úlohy islámu, resp. jeho salafistické
odnože, která vyřadila nacionalismus jako ideově-politickou bázi čečenského
separatismu. Apelování k islámu, resp. myšlence (především) regionálního džihádu a severokavkazské horalské solidarity, nikoliv ideji čečenského (avarského, ingušského, balkárského či kabardinského) nacionalismu pak přirozeně
mělo mnohem větší mobilizační potenciál pro sjednocení nespokojených z řad
severokavkazské mládeže k tomu, aby se zbraněmi v ruce bojovali za osvobození své vlasti od „vlády nevěřících“, „ruských okupantů“ či jejich místních
„loutek a přisluhovačů“, „zrádců“ a „odpadlíků od víry“ s konečným cílem
vytvoření islámského státu spravedlnosti a blahobytu.16
Zpráva o zřízení Kavkazského emirátu nadále umocnila konflikt, který v té
době již probíhal, ztělesněný již zmíněným předním ideologem čečenského
salafismu Movladim Udugovem a sekulárně naladěným ministrem zahraničí
Ičkerije Achmadem Zakajevem a jejich kruhy. Ten zpochybnil legitimitu
zrušení nezávislé čečenské státnosti a označil tuto snahu za další v řadě pokusů
tajných služeb Ruské federace o diskreditaci odbojového hnutí Čečenců,
usilujících o zřízení nezávislého státu. Zakajev, který se k tomuto datu dlouhodobě nacházel v londýnském exilu, „rozhodně odsoudil“ Umarovovo vyhlášení, které, podle jeho slov, „mělo přenést zákonný boj čečenského lidu za
svoji svobodu a nezávislost do kategorie takzvaného mezinárodního separatismu, který nemá se zájmy čečenského lidu a islámskými hodnotami pranic
16

Zajímavý vhled do lexikonu severokavkazských džihádistů poskytují jejich webové
stránky, viz např. (Kavkaz, 2011).
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společného“ (News.ru). V následujících letech se napětí v táboře čečenských
separatistů mezi nacionalisty a islamisty kumulovalo, což vyústilo v srpnu
2010 ve významnou roztržku, která přetrvává dodnes (Souleimanov, 2010).
Nutno si však připomenout, že sympatie mezinárodního společenství zejména
po útocích separatistů na moskevské divadlo na Dubrovce (2002) a střední
školu v severoosetském Beslanu (2004) minimální.
Organizace a metody
Jak již bylo uvedeno výše, v rámci jednotlivých vilájatů jsou činné teritoriálně
vymezené džamaaty, které jsou zpravidla finančně17 a co se lidských zdrojů
týče soběstačné, mají vysokou úroveň autonomie a to hlavní, co je spojuje
s Kavkazským emirátem, je ideologie. Ačkoliv nelze spolupráci mezi jednotlivými, zejména územně blízkými, džamaaty – zejména pokud se jedná o masivnější útoky, kde je potřebí koordinace - podceňovat, ve skutečnosti představují
spíše teritoriálně roztříštěnou síť bojůvek, čítajících několik desítek až stovek
jedinců každá a majících flexibilní hierarchii (McGregor, 2006).
Islamisté kombinují teroristické útoky, uskutečňované zpravidla v ruském
vnitrozemí, když útočí v místech masového shromáždění lidí, s převážně diverzní (guerillovou) činností na severokavkazském území; časté jsou zde i
atentáty. Zatímco útoky v regionu se většinou provádějí tak, aby se vyhnulo
ztrátám na životech civilistů, pravidelně se uskutečňující nevybíravé teroristické útoky v ruském vnitrozemí, zejména v Moskvě mají za cíl způsobit smrt
co možná největšímu množství civilních obyvatel. Tato volba cílů má
z hlediska islamistů svoje opodstatnění: na severním Kavkaze se islamisté
mohou spoléhat na síť lokálního obyvatelstva, ať již z řad vlastních příbuzných
či jedinců, kteří s odbojovým hnutím sympatizují. V případě útoků v domácím
prostředí se mohou stáhnout do bezpečí hor v jižních vesměs zalesněných
oblastech Velkého Kavkazu, resp. do urbánních center, zatímco v ruských
městech je tato možnost minimální; i proto se tam většinou provádějí
sebevražedné útoky. Nevybíravé vraždění civilistů na severním Kavkaze by
navíc přispělo k odcizení stávajících a potenciálních sympatizantů, což si
separatisté nemohou dovolit, což v případě útoků na území samotného Ruska
zpravidla neplatí.
Nejčastějšími terči jejich útoků v severokavkazských autonomiích jsou tzv.
silovici, tedy příslušníci silových resortů, federální armády, agenti tajných
17

Nejedná-li se o významnější teroristické útoky, rozpočet džamaatů tvoří tzv. zakaty,
resp. dary ze strany sympatizantů místního původu doma i v zahraničí či peníze, které
se získává od místních byznysmenů prostřednictvím vydírání. Podle obecné shody,
která mezi odborníky v této věci panuje, v posledních letech došlo k citelné redukci
podílu financování ze strany mezinárodních islamistických organizací a fondů.
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služeb a zejména ministerstva vnitra, činní v severokavkazském regionu, a to
jak z řad etnických Rusů, tak příslušníků místních národů. V posledních letech
sílí útoky islamistů na tzv. prorežimní islámské duchovní, kteří vedou boj proti
expanzi „wahhábismu“ v regionu, ale i státní zaměstnance, stejně jako obchodníci s alkoholem, prostitutky, propagátoři tradiční medicíny, lokálních nacionalismů či zvykového práva, které je v rozporu se šáriʼí.18 Zejména v oblasti
severozápadního Kavkazu s jeho kdysi rozvinutou horskou turistikou nejsou
řídké i útoky na objekty lokální infrastruktury a cestovního ruchu.
Závěr
Nehledě na letitá prohlášení ruských úřadů o stále nových úspěších v boji proti
terorismu a stovkách likvidovaných teroristů se situace v tomto regionu Ruska
pouze zhoršuje, což ukazují i stále frekventovanější teroristické a diverzní
útoky, uskutečňované místními islamisty jak na severním Kavkaze, tak v ruském vnitrozemí. Do jisté míry platí, že ne příliš vybíravé a promyšlené metody
federálních a lokálních úřadů v boji proti terorismu onen terorismus zatím spíše
podněcovaly. Stupňuje se i letalita těchto útoků, podmíněná jejích nevybíravostí i faktem, že se nynější teroristé neštítí ataků na civilní obyvatele, zejména
pokud jde o útoky v ruských městech mimo severokavkazský region. Posílení
teroristické hrozby je z podstatné míry podmíněno expanzí ozbrojeného odboje
z hranic Čečenska do severokavkazských autonomií a tudíž vyšší mírou účasti
Dagestánců, Ingušů, Kabardinců, Balkárců a jiných příslušníků severokavkazských národů v islamistické insurgenci. Uvedená teritoriální expanze se
doprovázela citelnou změnou ideologické základny odboje – kdysi dominantní
čečenský separatismus byl během posledního desetiletí vystřídán militantní
18

Emblematickým je v tomto kontextu zavraždění muftího Kabardinsko-Balkárské
republiky Anase Pšichačeva (prosinec 2010) a prominentního kabardinského etnologa
Aslana Cipinova (březen 2011). V této souvislosti lze Cipinovu asasinaci vnímat jako
symptomatickou, neboť prosazoval oživení etnických hodnot mezi adygskými národy,
především komplexního a archaického souboru pravidel etikety a obyčejového práva
(Adyge habze). Čas od času Cipinov se dokonce nezdráhal kritizovat islám jako
cizorodý prvek adygské identity a několikrát rovněž označil Karačajevo-Balkárce za
nižší skupinu vis-à-vis kultivovaným a autochtonním Adygům. Zatímco tak byl
Cipinov v očích islamistických insurgentů považován za propagátora džahilije, tedy
předislámského pohanství či hereze, jehož činnost rovněž přispívala k nebezpečnému
prohlubování turkicko-adygského rozdělení, prorežimní muftí byl znám jako
“zaprodanec”, jehož odvážné protiwahhábistické výroky bylo nutné potrestat, což
islamisté na svých stránkách opakovaně avizovali. Viz zprávu RFE/RL ze dne
10. 1. 2011
http://www.rferl.org/content/north_caucasus_insurgents_ethnographer_murder/227211
2.html (23.2.2012).
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formou salafismu – džihádismem. Politizace islámu je přitom fenomén, který je
patrný ve všech severokavkazských republikách. Lze říci, že představuje
možnost, jak překonat lokální (etnické, klanové, virdové atd.) loajality a
vytvořit tak jednotný segment regionální identity; z tohoto hlediska to je
pokračování politizace islámu z pozdně sovětské i raně postsovětské doby.
V řadě případů však místní islám, i ten se salafistickým podtextem, absorboval
(etnicko-separatisticky orientované) nacionalistické cítění, které zde v té které
podobě stále ještě přetrvává – příkladem je čečenská odnož Kavkazského
emirátu, která v posledních měsících zažívá rozkol. Je rovněž podstatné, že
region stále ještě disponuje instituty, které zajišťují efektivní sociální mobilizaci i rekrutování stále nových členů do odbojového hnutí – přetrvávání
archaických obyčejů (koncept mužské cti, krevní msta atd.) a sociální organizace (přetrvávání klanového uspořádání), což platí zejména v případě severovýchodního Kavkazu. Nehledě na deklarovanou snahu federálního centra se
zatím nepodařilo region oživit ze sociálně-ekonomického hlediska; korupce,
klientelismus, zaměstnanost atd. stále ještě přetrvávají a zajišťují odbojovému
hnutí pro rekrutování stále nových členů vhodné zázemí. Za těchto okolností
lze předpokládat, že islamistický odboj na severním Kavkaze bude v dohledné
době přetrvávat.
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