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Udział czeczeńskich oddziałów Ramzana Kadyrowa w inwazji 
na Ukrainę 

W pierwszych dniach wojny na Ukrainie w internecie pojawiły się informacje 

o udziale wojsk Republiki Czeczenii w szeregach rosyjskiej armii. Ich faktyczne 

zadania w ramach operacji wojennej nie są do końca jasne. Bardziej 

prawdopodobne jest, że będą pełnić raczej funkcje policyjne na tyłach frontu, niż 

to, że wezmą udział w ofensywie. Dla sukcesu rosyjskiego planu inwazji na 

Ukrainę obecność żołnierzy czeczeńskich nie będzie miała dużego znaczenia. 

Mimo ich doświadczenie bojowego, nie jest to liczebna grupa i nie ma znaczenia 

strategicznego. Ich udział w konflikcie ma jednak olbrzymie znaczenie dla szefa 

Republiki Czeczenii Ramzana Kadyrowa, który nadal buduje swój wizerunek 

polityka lojalnego wobec Kremla, niezłomnego i gotowego wesprzeć jego 

militarystyczne projekty.  

Szef Republiki Czeczenii Ramzan Kadyrow od dawna należał do najbardziej agresywnie 

nastawionych do Ukrainy polityków Federacji Rosyjskiej. Czeczeński lider zgromadził 

25 lutego br. w Groznym 12 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy organów siłowych, aby 

zademonstrować ich gotowość do ataku na Ukrainę. W swoim przemówieniu do 

zebranych wojskowych zażądał m.in. od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, 

aby ten „zanim stanie się eksprezydentem” „przeprosił” prezydenta Rosji Władimira 

Putina. Kadyrow zadeklarował też, że jest w stanie skierować do działań wojennych na 

terytorium ukraińskim 70 tys. żołnierzy1. Jeszcze w grudniu Kadyrow zapewniał, że 

gdyby to on był przywódcą Rosji nie wahałby się z podjęciem decyzji o inwazji na Ukrainę 

i nie miałby problemów „z przyłączeniem jej do Czeczenii”. 

Bojownicy czeczeńscy brali już w przeszłości udział w operacjach poza granicami 

Federacji Rosyjskiej. Czeczeńskie bataliony Wostok i Zapad wzięły udział w inwazji na 

Gruzję i pięciodniowej wojnie w sierpniu 2008 roku. Żołnierze Kadyrowa uczestniczą 

w rosyjskiej operacji wsparcia reżimu Baszszara al-Assada w Syrii od 2015 roku. Byli też 

obecni, choć formalnie jako osoby prywatne, wśród członków formacji wojskowych 

separatystycznych republik na ukraińskim Donbasie od 2014 roku. Z kolei Czeczeni 

z doświadczeniem z udziału w konflikcie donbaskim często wstępowali później do 

rosyjskich prywatnych jednostek wojskowych operujących w Syrii2. Wobec tego 

doświadczenia nie zaskakuje decyzja Kadyrowa o wysłaniu swoich ludzi także obecnie, 

podczas pełnoskalowej inwazji armii rosyjskiej na Ukrainę3. 

Informacje o udziale kadyrowców w działaniach wojennych na Ukrainie nie są jednak 

całkowicie pewne. Spory dotyczą również roli jaką odgrywają Czeczeni w operacji na 

terytorium ukraińskim. Prawdopodobnie są oni rzeczywiście włączeni w szeregi wojsk 

biorących udział w inwazji. W internecie pojawiły się filmiki, m.in. przedstawiający 

Czeczenów zdejmujących ukraińską flagę i wieszających rosyjską na bramie jednostki 

wojskowej. Obecność kadyrowców na Ukrainie potwierdzał także 26 lutego br. m.in. Oleg 

Orłow z rosyjskiego centrum obrony praw człowieka Memoriał. Według byłego 
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deputowanego Dumy Państwowej i byłego oficera FSB, Giennadija Gudkowa rolą 

Czeczeńców będzie kontrola już zdobytych terytoriów4. Podobną tezę wyraził były 

minister obrony separatystycznej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Igor Striełkow5. 

Trudno też ocenić skuteczność kadyrowców w walkach na Ukrainie. Ukraińskie media 

donoszą o klęsce oddziału Magomieda Tuszajewa i śmierci jego dowódcy w podkijowskiej 

Buczy 26 lutego br.6 Informację tę zdementowały media Kadyrowa, nie pokazując jednak 

filmu z Tuszajewem, a jedynie nagranie rozmowy telefonicznej z jednym z jego 

towarzyszy. 

Przedstawiciele narodu czeczeńskiego jednocześnie od lat popierają Ukrainę w jej 

konflikcie z Rosją. Lider czeczeńskiego rządu na uchodźctwie, nieuznawanej Republiki 

Iczkerii, Ahmed Zakajew zaproponował władzom w Kijowie przysłanie oddziałów 

złożonych z Czeczenów z europejskiej diaspory7. Już od 2014 roku w obronie Ukrainy 

uczestniczą dwa ochotnicze bataliony czeczeńskie: batalion im. Dżochara Dudajewa 

dowodzony przez Adama Osmajewa oraz batalion im. Szejcha Mansura pod dowództwem 

Muslima Czeberłojewskiego8. Jeśli chodzi o Osmajewa, wystąpił on z internetowym 

przemówieniem, w którym zapowiedział, że jego ludzie będą kontynuować walkę 

przeciwko rosyjskim okupantom. Podkreślił także, że ludzie Kadyrowa reprezentują 

wyłącznie jego dyktaturę, a nie naród czeczeński9. Liczbę Czeczenów i przedstawicieli 

innych północno-kaukaskich narodów walczących po stronie ukraińskiej szacuje się na 

200-300 osób10. 

Wnioski 
 Udział oddziałów z Czeczenii w inwazji rosyjskiej na Ukrainę ma kilka przyczyn. 

Po pierwsze jest to zapewne inicjatywa samego szefa Republiki Czeczenii, który od 

dawna znany był z agresywnej retoryki antyukraińskiej i poparcia militarystycznej 

polityki Kremla wobec Ukrainy. Natomiast obecnie Kadyrow stara się dowieść, że 

były to nie tylko deklaracje i pokazać, że jest gotów do realnego włączenia się 

w działania wojenne. 

 W związku z brakami kadrowymi armii rosyjskiej, która mimo swojej liczebności 

nie posiada wystarczających rezerw do kontroli okupowanego terytorium, 

oddziały czeczeńskie mogą być przydatne jako ci, którzy wprowadzają i utrzymują 

okupacyjny reżim. Mimo deklaracji Kadyrowa o możliwości mobilizacji 70 tys. jego 

rodaków, liczba Czeczenów, wojskowych i członków innych struktur siłowych jest 

zbyt mała, aby odegrać kluczową rolę w losach wojny na Ukrainie.  

 Obecność Czeczenów w operacji wojennej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie 

niesie dla Kremla ryzyko kolejnej porażki w wojnie informacyjnej. Przedstawiciele 

Północnego Kaukazu są jeszcze gorzej postrzegani jako okupanci przez ludność 

ukraińską niż etniczni Rosjanie. Udział kadyrowców w szeregach armii rosyjskiej 

wzmacnia narrację ukraińskich mediów o cywilizacyjnej wojnie między Ukrainą 

reprezentującą europejskie wartości i Rosją, która przedstawia sobą „orientalny 

despotyzm”.  
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 Jednocześnie, już od 2014 roku po stronie Ukrainy walczą dwa bataliony 

czeczeńskie. Obecnie zaś polityczne wsparcie dla Kijowa zadeklarowały 

emigracyjne ośrodki czeczeńskie, takie jak rząd Republiki Iczkerii Ahmeda 

Zakajewa. Ten ostatni obiecał też stworzenie oddziałów ochotników 

z czeczeńskich emigrantów w Europie, którzy mogą włączyć się w walki po stronie 

Ukrainy. Nie wydaje się też, aby społeczeństwo Czeczenii wspierało politykę 

Kadyrowa wobec Ukrainy. W pamięci Czeczenów wciąż żywe są wspomnienia 

represji i okrucieństw ze strony okupacyjnej armii rosyjskiej po wybuchu wojny 

na Kaukazie Północnym w 1999 roku. 
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