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Terroryzm a sprawa czeczeń-
ska

W rok po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w małym północ-
noosetyjskim miasteczku, prezydent kraju uchodzącego za światowe mocarstwo
stwierdził: „dziś państwo nie jest w stanie zagwarantować w pełni bezpieczeń-
stwa swoich obywateli”1.  W trakcie spotkania z przedstawicielkami Komitetu
Matek Biesłanu zorganizowanego na Kremlu 2 września 2005 roku prezydent
Rosji Władimir Putin usprawiedliwiał się przed mediami, mówiąc: „Dobrze roz-
winięte, silne państwa z właściwie funkcjonującą gospodarką nie mogą dziś sku-
tecznie  przeciwdziałać  atakom  terrorystycznym”2.  Powyższemu  twierdzeniu
trudno  zarzucić  brak  słuszności.  We  współczesnym  świecie,  po  wypadkach
z 11 września 2001 roku, terroryzm stał się światowym lękiem i globalnym za-
grożeniem. Niestety słowa wypowiedziane przez Putina w kontekście prowa-
dzonej przez niego polityki wewnętrznej budzą wątpliwości. 

Wydarzenia w Budionnowsku, w teatrze na Dubrowce oraz w Szkole Podsta-
wowej numer 1 w Biesłanie ukazały światu negatywne oblicze czeczeńskich dą-
żeń niepodległościowych, a także błędy i dwuznaczną postawę Kremla. 

Pierwsza wojna w Czeczenii (1994–1996) zapoczątkowała spiralę nienawiści
i przemocy trwającą do dziś. Brutalna pacyfikacja republiki oraz nieustanny na-
pór przeważających sił rosyjskich sprawiły, że jedyne wyjście dla zdesperowa-
nych bojowników miały stanowić ataki na cele strategiczne w Rosji3. Jak pisze
Stanisław Ciesielski w monografii poświęconej kaukaskiemu konfliktowi, dzia-
łania  terrorystyczne  były  realizacją  postulatu  czeczeńskich  dowódców  polo-
wych, by walkę z Rosjanami przenieść na terytorium Rosji4. W ich przekonaniu
ataki terrorystyczne były jedyną szansą na odwrócenie losów wojny.

14 czerwca 1995 roku Szamil Basajew na czele ponad 100-osobowego od-
działu  bojowników dokonał  zaskakującego  ataku  na  Budionnowsk,  w  Kraju
Stawropolskim. Wydarzenia, które rozegrały się w tym oddalonym od Czeczenii

1 P. Reszka, Putin tłumaczy się przed Matkami Biesłanu, „Rzeczpospolita”, 3–4.09.05, s. 3.
2 Ibidem, s. 3.
3 M. Kuleba, Czeczeński specnaz. Taktyka działań specjalnych, Warszawa 2001, s. 57.
4 S. Ciesielski, Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, Wrocław 2003, s. 267.
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o blisko 160 kilometrów mieście, uświadomiły Rosjanom rzeczywiste zagroże-
nie odległym konfliktem. Wojna będąca do tej pory dramatem narodu czeczeń-
skiego oraz matek rosyjskich poborowych stała się powszechnym i nieprzewidy-
walnym zagrożeniem.  Akcja przeprowadzona w krytycznym momencie wojny
miała się stać jej przełomowym momentem. „Dlaczego Szamil to zrobił? To był
krok rozpaczy. Jeśli umierać – to z muzyką” – wspominał jeden z bojowników –
„Szamil zebrał nas w kręgu i powiedział, że z tej akcji nikt nie wróci. Nie po-
wiedział, dokąd jedziemy, tylko tyle, że celem ataku jest miasto w Rosji”5.

Z Czeczenii bojownicy wyruszyli w kierunku Mineralnych Wód. Trasa kon-
woju wiodła okrężną drogą przez Dagestan, a następnie Kraj Stawropolski. Kil-
ka kilometrów za Budionnowskiem ciężarówki zatrzymały się przed przydroż-
nym posterunkiem milicji, którego ominięcie okazało się niemożliwe. Pełniący
dyżur funkcjonariusze zażądali łapówki, nie otrzymawszy jednak oczekiwanej
kwoty, skierowali konwój z powrotem do Budionnowska. W wygłoszonym póź-
niej przez Basajewa oświadczeniu telewizyjnym świat usłyszał, że „celem była
Moskwa, przeniknięcie do niej i  zorganizowanie aktów terroru. Nie starczyło
mu jednak pieniędzy na przekupienie milicji, która była bardziej zachłanna, niż
oczekiwał. Dlatego dotarł tylko do Budionnowska”6. 

Około południa konwój zajechał  przed trzypiętrowy budynek MSW, gdzie
doszło do pierwszego starcia. W ogniu gwałtownej strzelaniny bojownicy roz-
biegli się po mieście. Na dachu opanowanego gmachu administracji, w miejsce
zrzuconej rosyjskiej flagi, zawisła czeczeńska. „Nie wiedzieliśmy, co tam jest,
Budionnowsk nie był w naszych planach” – wspominał później jeden z uczestni-
ków zdarzeń7. Na ulicach zapanował zamęt, oszołomionych przechodniów bo-
jownicy gnali na centralny plac miasta, a następnie w kierunku szpitala miej-
skiego, w którym, według różnych danych, znalazło się od 1 do 5 tysięcy za-
kładników.  Tak  liczna  grupa  cywilów nie  powstrzymała  Rosjan  od  podjęcia
jeszcze tego samego dnia szturmu przy użyciu broni ciężkiej i wozów bojowych.
Po pierwszym niepowodzeniu ponowiono atak wczesnym rankiem następnego
dnia. Również i tym razem nie przyniósł on oczekiwanego rezultatu. Od tej pory
przez kolejne dwa dni szpital był nieustannie ostrzeliwany. Basajew ogłosił wte-
dy, że za każdego zabitego partyzanta rozstrzela dziesięciu zakładników, a za
każdego zranionego pięciu, jednak żadna z tych pogróżek nie została ostatecznie
spełniona8.  W  rezultacie  rosyjskich  ataków  oraz  prowadzonego  nieustannie
ostrzału budynku szpitalnego każdego dnia  ginęło około 20,  30 zakładników
(ostatecznie śmierć poniosło 129 osób). W trakcie nocnej konferencji prasowej,
16 czerwca, Basajew ogłosił swoje żądania zakończenia wojny oraz wyprowa-
dzenia wojsk rosyjskich z Czeczenii. Z Moskwy do Budionnowska przyleciała
specjalna grupa antyterrorystyczna „Alfa”, by o świcie 17 czerwca podjąć kolej-
ny szturm na szpital. Podczas ataku Rosjanie znowu użyli ciężkiego sprzętu. Po

5 M. Kuleba, Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996, Warszawa 1998, s. 259. 
6 Z. Czarnota, Z. Moszumański, Czeczenia 94–95, Warszawa 1995, s. 42.
7 M. Kuleba, Imperium..., op.cit., Warszawa 1998, s. 260.
8 A. Zaucha, Moskwa Nord-Ost, Olszanica 2003, s. 74. 
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trzech godzinach zaciętej wymiany ognia budynek stanął w płomieniach. Pomi-
mo rozprzestrzeniającego się  pożaru oraz przewagi sił  rosyjskich Czeczenom
udało się odeprzeć kolejne ataki. 

Bezskuteczne próby odbicia zakładników oraz nieudolna postawa władz, zu-
pełnie nieprzygotowanych na zaistniałą sytuację, spowodowały niespotykaną do
tej  pory  kompromitację  aparatu  siłowego  i  administracyjnego  Rosji.  Straty
w szeregach „Alfy” (zginęło 3 oficerów) były większe niż podczas interwencji
w  Afganistanie  w  1979  roku9.  O  bezradności  rosyjskich  wojskowych  może
świadczyć historia opowiedziana przez Anatolia Skworcowa, ordynatora oddzia-
łu chirurgicznego zajętego szpitala. Jak wspomniano, szpital znajdował się pod
nieustannym ostrzałem. Utrudniało to skutecznie prace lekarzy niosących po-
moc zarówno zakładnikom, jak i Czeczenom. Skworcow zadzwonił do stawro-
polskiego urzędu spraw wewnętrznych z prośbą o wstrzymanie ostrzału snajper-
skiego. Po niespełna godzinie odebrał telefon od generała Wiktora Miedwiedic-
kowa, który tłumaczył lekarzowi sytuację: „Niech pan sobie wyobrazi, nie jeste-
śmy w stanie nic zrobić. Tam leży jakiś chorąży, bydle pijane, i nadal strzela bez
względu na wszystkie polecenia”10.

Porażka „Alfy” oraz zupełny brak kontroli nad sytuacją  w Budionnowsku
skłoniły premiera Wiktora Czarnomyrdina do negocjacji podjętych 18 czerwca
(prezydent Jelcyn przebywał w tym czasie na spotkaniu grupy G7 w Kanadzie).
W trakcie pertraktacji relacjonowanych na żywo premier zagwarantował Basaje-
wowi przerwanie działań zbrojnych w Czeczenii oraz podjęcie rokowań w spra-
wie wycofania sił rosyjskich z terytorium republiki11. Cały świat mógł zobaczyć,
jak niewielka Czeczenia upokarza światowe mocarstwo, a zdezorientowany pre-
mier  zwraca się  do Basajewa:  „Panie Szamil  Basajew,  niech pan mówi gło-
śniej”12.  Jeden ze świadków tamtych wydarzeń zapisał później w swoich wspo-
mnieniach: „po Budionnowsku armia [czeczeńska – J.B.] powstała od nowa”,
„akcja […] straceńców stała się niespodziewanym, wielkim […] zwycięstwem
tej wojny”13. Czerwcowy atak, który przyniósł wymierny skutek polityczny w
postaci czasowego zawieszenia broni,  wpłynął  również  na charakter dalszych
działań14. Zmuszenie władz rosyjskich do zakończenia wojny w Czeczenii oraz
wycofanie wojsk z republiki będzie odtąd głównym celem późniejszych zama-
chów terrorystycznych. Dziś nie ulega wątpliwości, że wypadki w moskiewskim
teatrze oraz w biesłańskiej szkole zostały zainspirowane wydarzeniami z 1995
roku.

9 Ibidem, s. 75. 
10 Ibidem. 
11 S. Ciesielski, op.cit., s. 268. 
12 A. Zaucha, op.cit., s. 76.
13 W. Wilk, Dziennik snajpera, Zielona Góra 1999, s. 77–78.
14 19 czerwca 1995 roku grupa Basajewa, uzyskawszy gwarancje rosyjskich władz, opuściła

Budionnowsk.  Eskortowana do granic  Czeczenii  20  czerwca w miejscowości  Zandak zwolniła
ostatnich zakładników. Dwa dni wcześniej generał Kulikow wydał wojskom rosyjskim polecenie
wstrzymania wszelkich działań zbrojnych w Czeczenii. 
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Pomimo niezmienności żądań, przeobrażeniu uległa perspektywa, z jakiej na
czeczeńskie dążenia zaczął patrzeć świat zachodni po nowojorskiej tragedii. Bo-
ris Reitschuster zauważa, że: „o ile przed 11 września 2001 roku czeczeńscy re-
belianci  uchodzili  w Waszyngtonie,  Paryżu  i  Berlinie  raczej  za  bojowników
o wolność, o tyle po zamachach terrorystycznych zaczęto ich traktować jako is-
lamskich terrorystów lub co najmniej ich popleczników”15. Szamil Basajew, któ-
ry w czasie konferencji prasowej w budionnowskim szpitalu twierdził, że „jest
dywersantem, w żadnym wypadku nie jest […] terrorystą”16, w jednym z ostat-
nich wywiadów powiedział: „przyznaję, jestem złym człowiekiem, bandytą, ter-
rorystą…”17. Dodał jednak, że: „tylko akcje [terrorystyczne – J.B.] mogą zmusić
Rosjan do zaprzestania wojny w Czeczenii”18.

Władze na Kremlu po 11 września 2001 roku zdecydowanie opowiedziały
się po stronie Stanów Zjednoczonych, deklarując pełne wsparcie światowej ko-
alicji antyterrorystycznej, jednocześnie wykorzystując amerykańską tragedię do
rozwiązania własnych problemów politycznych. Kreując konflikt w Czeczenii
jako jeden z frontów w wojnie ze światowym terroryzmem, Moskwa zaostrzyła
swoje działania na Kaukazie. Nowa polityka Kremla znacząco wpłynęła na dal-
szą eskalację czeczeńskiego terroru. 

W jesienny wieczór 23 października 2002 roku w moskiewskim teatrze na
Dubrowce doszło do kolejnego dramatu. W trakcie trwania spektaklu Nord-Ost
na  widownię  wtargnęła  grupa  czeczeńskich  bojowników  dowodzona  przez
Mowsara Barajewa. Zakładnikami stali się widzowie i pracownicy teatru, blisko
800 osób. Postawa, jaką przyjęły rosyjskie władze w trakcie negocjacji z terro-
rystami, a także ostateczne rozwiązanie kryzysu dobitnie pokazały nową  linię
w polityce Kremla. Pomimo jednoznacznie określonych żądań zakończenia woj-
ny w Czeczenii, Julij Rybakow, będący wówczas doradcą sztabu kryzysowego,
uważa, że: „żądania były mało precyzyjne i niejasne”19. Jednocześnie propozy-
cja terrorystów dotycząca zwolnienia znajdujących się na widowni obcokrajow-
ców została wstrzymana przez władze rosyjskie20. Decyzja ta spotkała się póź-
niej  z  krytycznymi  opiniami  prasy  zachodniej.  „Frankfurter  Allgemeine  Ze-
itung” donosiła, że władze na Kremlu celowo nie dopuściły do uwolnienia obco-
krajowców, „żeby można było napiętnować porywaczy jako międzynarodowych
terrorystów, a nie przedstawić ich jako czeczeńskich bojowników o wolność”21.
Niepochlebnie  o  moskiewskich  wydarzeniach  wypowiadał  się  również  Iwan
Rybkin, były szef parlamentu rosyjskiego i sekretarz Rady Bezpieczeństwa za
czasów Jelcyna: „Wzięcie zakładników na spektaklu Nord-Ost to zbrodnia. Ale
trzeba też rozumieć, skąd bierze się desperacja Czeczenów. Wojna w Czeczenii
trwa już  prawie dziesięć  lat.  Codziennie  […] giną  ludzie.  Teraz  te  działania

15 B. Reitschuster, Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję?, Warszawa 2005, s. 103. 
16 Z. Czarnota, Z. Moszumański, op.cit., s. 44.
17 http://abcnews.go.com/Nightline/International/story?id=990187&page=1 (17.11.2005).
18 T. Serwetnyk, Szamil Basajew jak bin Laden, „Rzeczpospolita”, 01.08.2005, s. 1.
19 B. Reitschuster, op.cit., s. 102.
20 W wyniku szturmu na teatr zginęło 8 z 75 obcokrajowców przebywających na widowni.
21 Ibidem, s. 102. 
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ogarnęły Moskwę”22.  W sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazła się stolica pań-
stwa, Putin długo pozostawał w cieniu. Po raz pierwszy od ataku, rosyjska tele-
wizja pokazała prezydenta dopiero późnym popołudniem 24 października. Zale-
dwie kilka kadrów, bez dźwięku, prezydent w otoczeniu ministrów resortów si-
łowych. Specjaliści odczytali z ruchu warg treść wypowiedzi prezydenta. Wyni-
kało z niej, że negocjacji nie będzie – decyzja zapadła23.

W nocy z 25 na 26 października 2002 roku doszło do szturmu służb specjal-
nych na teatr. W celu odbicia zakładników użyto nieznanego gazu bojowego,
którego działanie stało się  przyczyną  tragedii.  To właśnie nieznany gaz oraz
brak  odpowiedniej  opieki  medycznej  były  przyczyną  śmierci  zakładników.
U większości z nich wystąpiły takie same objawy, jakie występują po użyciu za-
kazanych gazów bojowych. Służby medyczne,  które  miały nieść  pomoc,  nie
były w stanie sobie poradzić z zaistniałą sytuacją. Martwych pozostawiano w te-
atrze, nieprzytomnych wynoszono na zewnątrz i  układano na chodniku przed
budynkiem. Zimnej październikowej nocy nie przeżyło wielu zakładników po-
zostawionych bez pomocy. Olga Sarpowa, która jako jedna z pierwszych sanita-
riuszek znalazła się w teatrze, do dziś pamięta bezsilność, jaka ogarnęła ją wo-
bec ogromu tragedii: „Nikt nie podał nazwy gazu. W sali brakowało zastrzyków
z antidotum. Kierowcy autobusów nie znali  trasy do poszczególnych szpitali.
Zanim przyjechali na miejsce, błądzili po mieście. Niektórym ofiarom zastrzyki
robiono po kilka razy”24.

W wyniku dochodzenia komisji śledczej powołanej w celu zbadania wyda-
rzeń w moskiewskim teatrze ustalono, że 100 spośród 129 ofiar zmarło w wyni-
ku karygodnych błędów służb medycznych25. 

Zamach na Dubrowce niespodziewanie ukazał również tragedię czeczeńskiej
ludności cywilnej. W trakcie negocjacji jedna z terrorystek zapytana o powody,
dla których zdecydowała się wziąć udział w zamachu, odpowiedziała: „nie mam
nic do stracenia. Straciłam siedmioro bliskich, całą rodzinę. Wszyscy jesteśmy
gotowi na śmierć. Zależy nam tylko na tym, żeby położyć kres wojnie”26. 

Okrucieństwo wojsk rosyjskich pacyfikujących republikę oraz brutalna dzia-
łalność odwetowa czeczeńskich bojowników ukazują niezwykle wysoki poziom
nienawiści cechujący obie strony konfliktu27. Nienawiści, która znalazła ujście w
aktach terroru oraz bestialstwach, prowadzących przede wszystkim do tragedii
ludzkiej. Międzynarodowe organizacje humanitarne nieustannie donoszą o za-
trważającej sytuacji ludności cywilnej w objętej działaniami zbrojnymi Czecze-
nii. W tegorocznym raporcie organizacji Human Rights Watch czytamy między
innymi: „wojska rosyjskie ponoszą odpowiedzialność za setki […] zaginięć, eg-
zekucji bez wyroków sądowych, a także stosowanie tortur w stosunku do zatrzy-

22 K. Wrubel, Nord-Ost. Moskiewski tydzień, „Rzeczpospolita”, http://arch.rzeczpospolita.pl/
a/rz/2002/11/20021102/200211020019.html?k=on;t=1995062620050726 (26.07.2005).

23 B. Reitschuster, op.cit., s. 102.
24 K. Wrubel, op.cit.
25 B. Reitschuster, op.cit., s. 109.
26 K. Baiev, R. i N. Daniloff, Przysięga. Chirurg na wojnie, Warszawa 2004, s. 376.
27 A. Zaucha, op.cit., s. 58.
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manych”28. Indywidualne tragedie oraz zwyczajna bezsilność wobec okrucień-
stwa toczącej się od lat wojny znalazły ujście w beznadziejnych aktach terroru.
Atak na budionnowski szpital miał charakter operacji wojskowej, a jego głów-
nym celem było przerwanie wojny. W moskiewskim teatrze cel pozostał ten sam,
jednak wśród zamachowców znaczącą grupę stanowiły kobiety, dla których udział
w ataku stał się przejawem bezsilności wobec osobistego dramatu. 

Indywidualne zamachy terrorystyczne dokonywane przez zrozpaczone ko-
biety, nazywane przez rosyjskie media „czarnymi wdowami”, są powodowane
najczęściej nie celami politycznymi, lecz chęcią odwetu za stratę najbliższych.
Samobójczy zamach osiemnastoletniej Ajzan Gazujewej na pułkownika Gajdara
Gadżijewa, komendanta wojskowego Urus-Martanu, z 29 listopada 2001 roku
jest tylko jednym z wielu tego typu aktów29. Do podobnych zamachów docho-
dziło w całej Czeczenii.

Słoneczny poranek 1 września 2004 roku nie zapowiadał mającego nastąpić
nieszczęścia w Szkole Podstawowej numer 1 w Biesłanie. Uroczysta inaugura-
cja nowego roku szkolnego zgromadziła na szkolnym dziedzińcu setki uczniów
oraz  ich  krewnych.  W  kilkanaście  minut  po  godzinie  dziewiątej  większość
z nich stała się zakładnikami. Wtedy też padły pierwsze ofiary – mężczyźni, któ-
rzy próbowali stawiać bezsilny opór. W szkole zostało uwięzionych ponad 1300
osób, jednak władze, starając się nie dopuścić do wybuchu paniki w mieście,
zbagatelizowały sytuację, przekazując mediom wiadomość o zaledwie 354 za-
kładnikach. Wiadomość ta tylko rozwścieczyła terrorystów liczących na rozgłos.
„Zgodnie z zeznaniami wielu świadków, bojownicy zgodzili się uwolnić dzieci
poniżej siódmego roku życia, lecz kiedy media poinformowały o 354 zakładni-
kach, zmienili zdanie i zaczęli zachowywać się brutalnie” – oświadczenie tej tre-
ści wydał po zamachu Komitet Matek Biesłanu30.  Po raz pierwszy celem ataku
terrorystycznego były dzieci. Trzydniowy dramat, który rozegrał się w Biesłanie
do dziś budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Oficjalne raporty władz dotyczą-
ce przebiegu zdarzeń pozostają w sprzeczności z zeznaniami naocznych świad-
ków. Pomimo zadeklarowanego ostatnio przez prezydenta Putina ponownego
zbadania okoliczności tragedii, prokuratura wojskowa ogłosiła, że dotychczaso-
we wnioski nie ulegają zmianie, zaś służby specjalne podczas ataku na szkołę
nie popełniły większych błędów31. Do dziś nie wiadomo, jak liczącej kilkadzie-
siąt osób grupie terrorystów udało się bez przeszkód dotrzeć do Osetii Północ-
nej, pomimo licznych posterunków na drogach oraz stałej obecności wojska i
milicji w tej części Kaukazu. Szamil Basajew, który przyznał się do zorganizo-
wania zamachu, twierdzi, że to rosyjskie służby specjalne ułatwiły przejazd ter-
rorystów do Osetii32. Czy rzeczywiście Rosjanie umożliwili przejazd bojowni-
ków do Biesłanu, pozostaje w sferze domysłów.

28 http://hrw.org/english/docs/2005/01/13/russia9867.html (17.11.2005).
29 A. Zaucha, op.cit., s. 69.
30 P. Reszka, Matki jadą na Kreml, „Rzeczpospolita”, http://arch.rzeczpospolita.pl/gazeta/

wydanie_050901/swiat/swiat_a_1.html (01.09.2005). 
31 Rosyjska prokuratura nie wini wojska za tragedię w Biesłanie, „Gazeta Wyborcza”, http://

serwisy.gazeta.pl/swiat/2029020,34180,2979696.html (21.10.2005).
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Najwięcej pytań i wątpliwości wywołuje akcja odbijania zakładników rozpo-
częta  3  września  wczesnym popołudniem.  W trakcie  szturmu użyto  czołgów
i miotaczy ognia.  Władze długo ukrywały ten fakt,  dopiero znalezienie przez
dziennikarzy w pobliżu szkoły fragmentów pocisków zapalających uwiarygod-
niło zeznania świadków. Jak to możliwe, że władze zdecydowały się na użycie
broni ciężkiej w celu odbicia dzieci?

Mieszkańcy Biesłanu są przekonani, że większość zakładników zginęła nie od kul ter-
rorystów, ale podczas szturmu, którego dokonano przy użyciu barbarzyńskich środków 
– pisała na łamach „Nowej gaziety” Lidia Grafowa, podkreślając fakt, że – głównym ce-
lem [ataku] było nie ratowanie dzieci, lecz zlikwidowanie terrorystów33.

„To, że władze zostawiły nasze dzieci na pastwę losu, to barbarzyństwo” 
–  żaliła  się  dziennikarzom Ałła  Batagowa,  która  w  wyniku  szturmu straciła
syna. „Przed śmiercią mój Timur mówił do kolegów, że jak uda mu się przeżyć
i wyjść ze szkoły, to kupi sobie dużo, dużo lemoniady”34. Dzieci przez trzy dni
nie dostawały wody, nie wychodziły do toalety, siedziały przerażone w sali gim-
nastycznej, czekając na ratunek. Mały Ruslik, który wyszedł cało z opresji, opo-
wiadał  dziennikarce:  „Jak  byłem zakładnikiem,  to  przysiągłem sobie,  że  jak
przeżyję,  to nigdy więcej  nie pójdę  na rozpoczęcie roku szkolnego”35.  Wiele
dzieci nie miało takiego szczęścia. Jedna z matek opowiada przez łzy: „Rano
3 września mój synek, który był ze mną zakładnikiem, powiedział, mamo, zo-
bacz, jaki ładny dzień, wszystko się dobrze skończy”36.

W wyniku nieudanego szturmu zginęło blisko 330 osób (jest to najczęściej
powtarzająca się liczba ofiar), z czego większość stanowiły dzieci. Władze po-
czątkowo starały się zataić ogrom tragedii, informując zaledwie o kilku ofiarach
śmiertelnych.  Dopiero  kiedy  jeden  z  członków  brytyjskiej  ekipy  telewizyjnej
przypadkiem znalazł się w ruinach sali gimnastycznej, gdzie zginęło najwięcej za-
kładników, władze przyznały, że zabitych jest wielu37. Jeszcze przez kilka godzin
od rozpoczęcia szturmu w Biesłanie toczyły się walki. Tak naprawdę nikt nie jest
w stanie oszacować prawdziwej liczby ofiar. Około 100 zakładników zniknęło,
zaś władze uznały ich za „zaginionych bez śladu”38. Część ofiar była tak zmasa-
krowana, że nawet najbliżsi nie mogli ich rozpoznać. „Moją córkę poznałam po
spodenkach i po włosach” – relacjonowała matka jednej z ofiar, „wnuka […] po-
znał po majteczkach, był cały spalony, w głowie miał kule, leżał jak mały murzy-
nek” – opowiadała starsza kobieta w trakcie uroczystości żałobnych39. 

32 Rok po Biesłanie, „Gazeta Wyborcza”, http://serwisy.gazeta.pl/swiat/2029020,34174,
2894815.html (01.09.2005).

33 P. Reszka, op.cit.
34 Wiadomości TVP, 01.09.2005, godz.19.30, http://ww6.tvp.pl/134,241460,1.view. 

(02.09.2005).
35 Ibidem.
36 Wiadomości TVP, 03.09.2005, godz.19.30, http://ww6.tvp.pl/134,241999,1.view.  

(04.09.2005).
37 B. Reitschuster, op.cit., s. 280.
38 A. Politkovskaya, Rosja Putina, Warszawa 2005, s. 346.
39 Panorama TVP, 03.09.2005, godz.18.30, http://ww6.tvp.pl/134,21986,1.view. (04.09.2005).

81



Jan Brodowski

Dziś tylko 6 procent Rosjan wierzy, że władze mówią prawdę na temat trage-
dii w Biesłanie, ponad 50 procent uważa, że Kreml chce ukryć prawdziwy prze-
bieg wydarzeń40. 

Atak na  Nord-Ost oraz wydarzenia w Biesłanie uwypukliły dwa niezwykle
istotne problemy współczesnej Rosji. Pierwszym z nich jest zupełny brak przy-
gotowania państwa do działania w sytuacjach kryzysowych (nie tylko w wypad-
ku zamachów terrorystycznych). Drugim – postawa władz, dla których głów-
nym celem nie jest ratowanie zakładników, lecz ratowanie wizerunku państwa 
i prezydenta Putina. Oba czynniki w równym stopniu zaważyły na przebiegu
wspomnianych wydarzeń,  zwłaszcza jeśli  weźmiemy pod uwagę  liczbę  ofiar,
które poniosły śmierć w wyniku błędnych decyzji władz.

Problem czeczeński  jest  niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na
kształt rosyjskiej sceny politycznej. Zarówno dla byłego prezydenta Rosji Bory-
sa Jelcyna, jak i obecnego – Władimira Putina konflikt na dalekim północnym
Kaukazie stał się narzędziem używanym w celu osiągnięcia określonych korzy-
ści politycznych. Dla Jelcyna, zwodzonego przez dowództwo wojskowe szyb-
kim i łatwym zwycięstwem, rozpoczęcie wojny w 1994 roku miało przynieść
poprawę wizerunku Rosji, aspirującej pomimo rozpadu imperium do roli super-
mocarstwa oraz odwrócenie uwagi społeczeństwa od codziennych, prozaicznych
problemów związanych z  reformami gospodarczymi.  Podobną  rolę  Czeczenii
w kształtowaniu  opinii  publicznej  w  Rosji  za  urzędowania  Putina  dostrzega
Wojciech Górecki, pisząc:

Putin od razu przystąpił do działania. Rozwinął kampanię wojenną, która okazała się
kampanią  wyborczą.  Wkrótce był  najpopularniejszym politykiem w kraju. Wystraszeni
terroryzmem i fundamentalizmem Rosjanie zawierzyli mocnemu człowiekowi. Nikt nie
wnikał […] kto stał za zamachami41.

Wydarzenia w Bujnaksku, Moskwie i Wołgodońsku do dziś nie znalazły wy-
jaśnienia. O dokonanie zamachów na domy mieszkalne latem 1999 roku władze
na Kremlu oskarżyły czeczeńskich terrorystów. Zaskakująca pozostaje jednak
zbieżność pomiędzy wydarzeniami na Kaukazie (pamiętny rajd Szamila Basaje-
wa na Dagestan), zamachami terrorystycznymi w Rosji oraz toczącą się kampa-
nią wyborczą o schedę po Borysie Jelcynie. Putin doskonale wykorzystał pro-
blem czeczeński, by zdobyć najwyższy urząd w państwie. Dziś pogląd, że za za-
machami z 1999 roku stały rosyjskie służby specjalne, podziela część Rosjan. W
przekonaniu tym utwierdza ich oświadczenie Borysa Bierezowskiego,  byłego
bliskiego współpracownika obecnego prezydenta, który w 2002 roku przyznał,
że: „zamachy na domy mieszkalne były organizowane przez FSB [która] zamie-
rzała w ten sposób wywołać wojnę i przyczynić się do wzrostu popularności Pu-
tina”42. Po zamachu w Osetii Północnej prezydent Putin ponownie wykorzystał
konflikt czeczeński dla umocnienia swojej władzy. Anna Politkowska zauważa,

40 P. Reszka, Biesłańskie matki chcą uciec z Rosji, „Rzeczpospolita”, http://arch.rzeczpospo-
lita.pl/gazeta/wydanie_050902/swiat/swiat_a_1.html (02.09.2005). 

41 W. Górecki, Planeta Kaukaz, Warszawa 2002, s. 73.
42 B. Reitschuster, op.cit., s. 69.
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że: „W […] następstwie wydarzeń w Biesłanie nastąpiło dalsze przykręcanie po-
litycznej śruby. Putin ogłosił, że ta tragedia była aktem międzynarodowego ter-
roryzmu”43.

Latem 2005 roku amerykańska telewizja ABC wyemitowała kontrowersyjny
wywiad z Szamilem Basajewem. W rozmowie z Andrzejem Babickim przyznał
on,  że:  „akty  terroru  wobec Rosjan  są  odpowiedzią  na  zabijanie  Czeczenów
przez wojska rosyjskie”44. Zapytany, czy mogą się powtórzyć zamachy na skalę
Dubrowki i Biesłanu, odpowiedział: „oczywiście, że mogą… tak długo jak trwa
ludobójstwo narodu czeczeńskiego […] wszystko może się zdarzyć”45. Powyż-
sze stwierdzenie odzwierciedla radykalizację działań podjętych przez bojowni-
ków po śmierci prezydenta Asłana Maschadowa. Równocześnie jest zapowie-
dzią wydarzeń, które rozegrają się w Nalczyku w październiku 2005 roku. 

Obie  strony  konfliktu  czeczeńskiego  posługują  się  terrorem,  postrzegając
użycie siły jako słuszne i konieczne46. Władze w Moskwie, kreując korzystny
dla nich obraz walki ze światowym terroryzmem, zmierzają do zintensyfikowa-
nia represji wobec Czeczenów. Bojownicy czeczeńscy poprzez zamachy terrory-
styczne  dążą  do  zwiększenia  międzynarodowego  zainteresowania  konfliktem
oraz dramatyczną sytuacją panującą obecnie w okupowanej republice. 
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