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Abstrakt 

Cieľom predkladaného článku je vysvetliť prítomnosť gruzínskych foreign fighters na oboch 

stranách konfliktu na východe Ukrajiny a za pomoci otvorených zdrojov čo najdetailnejšie 

zmapovať ich pôsobenie v tomto konflikte. Keďže formy zapojenia gruzínskych občanov do 

bojov na Ukrajine nadobudli a stále nadobúdajú rôznorodé podoby, rozhodol sa autor rozdeliť 

hlavnú časť článku na 3 časti, v ktorých sa postupne venuje pôsobeniu Gruzínskej národnej 

légie bojujúcej na strane ukrajinských síl, ďalej mapuje pôsobenie Gruzíncov na strane 

ukrajinských zložiek mimo Gruzínsku národnú légiu a článok uzatvára informáciou 

o aktivitách gruzínskych foreign fighters bojujúcich na strane proruských separatistov.  

Úvod, ciele a limity práce 

Vojnový konflikt zúriaci na východe Ukrajiny od apríla 2014 sa síce v posledných mesiacoch 

možno vytratil na úkor vojny v Sýrii a Iraku z pozornosti odbornej i širšej verejnosti, napriek 

tomu môže poslúžiť ako exemplárny príklad globalizácie a internacionalizácie súčasných 

vnútroštátnych ozbrojených konfliktov. Jedným z nespochybniteľných a zároveň 

charakteristických znakov tohto trendu je prítomnosť zahraničných bojovníkov, tzv. foreign 

fighters a ich aktívna účasť v bojových operáciách v rámci rôznych strán a konkrétnych 

aktérov konfliktu. V prípade Ukrajiny sa podarilo na jednej či druhej bojujúcej strane 

preukázať prítomnosť foreign fighters z takmer každej európskej krajiny, ale tiež aktívnu 

účasť osôb pochádzajúcich zo štátov Severnej a dokonca Latinskej Ameriky. Celkovým 

počtom však dominovali národnosti niekdajšieho Sovietskeho zväzu a spomedzi nich 

špeciálne foreign fighters pochádzajúci z Gruzínska.  

Po rozpade ZSSR prešli vzájomné vzťahy Gruzínska s Ukrajinou a Ruskom (ako súčasným 

hlavným donorom a podporovateľom donbaských separatistov) komplikovaným a pre 

zainteresované strany zďaleka nie vždy priaznivým vývojom. Tento stručný článok, ktorý 

vzhľadom na rozsahové limity v žiadnom prípade nemá ambíciu stať sa vyčerpávajúcou 
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a komplexnou analýzou, si preto stanovuje dva ciele. Prvým je čo najkomplexnejšia 

konceptualizácia pojmu foreign fighter v kontexte konfliktu na Donbase a následne na 

základe stručného sumáru vzájomných vzťahov medzi Ruskom, Gruzínskom a Ukrajinou 

vysvetlenie prítomnosti gruzínskych foreign fighters na Donbase. Druhým cieľom je v rámci 

obmedzenej zdrojovej základne čo najdetailnejší popis pôsobenia týchto zahraničných 

bojovníkov na východnej Ukrajine. Keďže aktivity gruzínskych foreign fighters nadobudli na 

Donbase rôznorodé formy, bude gro článku rozdelené na 3 tematické oblasti: pôsobenie 

Gruzínskej národnej légie ako jednoznačne najviditeľnejšieho reprezentanta gruzínskych 

bojovníkov bojujúcich na strane Ukrajiny,1 ďalšou zmapovanou oblasťou bude pôsobenie 

Gruzíncov bojujúcich na ukrajinskej strane mimo Gruzínsku národnú légiu, záver článku bude 

patriť stručnému popisu pôsobenia občanov Gruzínska na strane separatistických síl.  

Kľúčovým limitom článku je skutočnosť, že vychádza výhradne z anglických a ruských (v 

menšej miere tuzemských) otvorených zdrojov, ktorých kvalita, spoľahlivosť a informačná 

obsažnosť variuje na rôznych úrovniach, v každom prípade však nepostačuje na podanie 

celistvej a faktograficky úplne nepriestrelnej informácie o predmetnom fenoméne. Autor 

článku sa však aj v týchto podmienkach snažil o zhromaždenie čo najrozsiahlejšej a 

najreprezentatívnejšej vzorky zdrojov, ich trianguláciu a takisto o čo najväčšie priblíženie sa 

k dátovej saturácii.  

Konceptualizácia pojmu foreign fighters a ich prítomnosť na Ukrajine  

Napriek tomu, že fenoménu foreign fighters sa v súvislosti s aktivitami tzv. Islamského štátu 

venuje v súčasnosti značná pozornosť exekutívnej, akademickej aj laickej sféry a napriek 

historicky dobre zdokumentovaným príkladom konfliktov s hromadným výskytom foreign 

fighters, stále neexistuje jednotná, ustálená a záväzná definícia tohto pojmu. V najstručnejšom 

ponímaní slúži termín foreign fighters ako súborné označenie pre „ozbrojených účastníkov 

konfliktov, ktorí nie sú domácimi vo vzťahu k územiu pôsobenia a sú skôr než finančnou 

odmenou motivovaní náboženstvom, príbuzenským vzťahom a/alebo ideológiou“ (Moore, 

Tumelty 2008, cit. podľa Rękawek 2015: 2, vlastný preklad autora).  

                                                 
1 Od začiatku svojho pôsobenia na Donbase kládla Gruzínska národná légia veľký dôraz na svoju seba – 

prezentáciu. Na sociálnej sieti Facebook prevádzkuje vlastnú, prakticky denne aktualizovanú stránku, pomocou 

ktorej v rámci limitov daných bezpečnosťou jednotky informuje o svojom pôsobení na východe Ukrajiny. 

Podobne aj na portáli Youtube.com možno nájsť desiatky videí rôzneho pôvodu, dĺžky, kvality a informačnej 

obsažnosti zachytávajúce život a boj Gruzínskej národnej légie, vďaka čomu je tento útvar informačne zďaleka 

najlepšie pokrytý zo všetkých jednotiek, v ktorých pôsobili gruzínski foreign fighters na Ukrajine.  
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Problémom tejto definície je fakt, že nedokáže pokryť osoby, ktoré sa síce nezúčastňujú 

priamo bojových činností, takpovediac „so zbraňou v ruke“, zato však majú na ich priebeh 

a výsledok zásadný vplyv napr. z pozície výcvikových inštruktorov, poradcov, spravodajcov, 

logistov či plánovačov. Komplexnejšou sa z tohto pohľadu zdá byť definícia Rezolúcie č. 

2178 Bezpečnostnej rady OSN z 24. 9. 2014, ktorá sa okrem iného zaoberá definíciou pojmu 

foreign fighter v spojitosti s terorizmom. Za „foreign terrorist fighters“  považuje „osoby, 

ktoré cestujú, alebo sa pokúšajú vycestovať do štátu iného, než je štát, ktorého sú štátnymi 

príslušníkmi, alebo v ktorom trvalo žijú (...) za účelom spáchania, plánovania, prípravy, alebo 

participácie na teroristickom čine, alebo za účelom poskytnutia či získania teroristického 

výcviku a to aj v spojitosti s ozbrojeným konfliktom“ (BR OSN 2014, vlastný preklad autora).  

Definícia BR OSN teda ponúka o niečo lepšie možnosti uchopenia fenoménu v jeho 

celistvosti a neobmedzuje sa výhradne na priamych aktérov bojovej činnosti v konfliktne 

oblasti. Na druhej strane, okrem vyhranenej orientácie na spojenie foreign fighters 

s terorizmom – ktorý je častou, avšak zďaleka nie nevyhnutnou podstatou pôsobenia foreign 

fighters - jej možno vytknúť aj fakt, že nijako nereflektuje motivácie týchto ľudí. O akýsi 

súhrnný prienik viacerých definícií sa (celkom úspešne) pokúša autorský kolektív Ženevskej 

akadémie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv, ktorý za foreign fighter 

označuje „osobu, ktorá opustí krajinu svojho pôvodu, alebo trvalého bydliska za účelom 

pripojenia sa k neštátnej ozbrojenej formácii v rámci ozbrojeného konfliktu v zahraničí 

a ktorá je primárne motivovaná ideológiou, náboženstvom a/alebo príbuzenským vzťahom“ 

(Geneva Academy 2014).  

Ani táto definícia však nevystihuje fenomén foreign fighters úplne komplexne a to kvôli 

dôrazu na aktívnu účasť v neštátnej ozbrojenej formácií. Ako bude v článku ďalej evidentné,  

toto kritérium je problematické špeciálne v prípade konfliktu na východe Ukrajiny a obzvlášť 

ešte aj v prípade gruzínskych foreign fighters bojujúcich na strane ukrajinských 

bezpečnostných orgánov. Tí totiž v počiatku svojho pôsobenia na Ukrajine spĺňali bezo 

zvyšku všetky definičné kritériá pre foreign fighters, avšak v súčasnosti sú už oficiálne 

príslušníkmi ukrajinskej armády, poberajú za svoju službu riadny plat, no stále pritom (vo 

veľkej väčšine prípadov) nedisponujú ukrajinským občianstvom.    

Aby sa autor vyrovnal s týmito definičnými nejasnosťami, z uvedených definícií a na základe 

štúdia fenoménu foreign fighters vybral tri základné konceptuálne charakteristiky, ktoré budú 



4 
www.mepoforum.sk 

 
 

pre jeho pojatie fenoménu v celom článku kľúčové. Za definičné znaky osoby ašpirujúcej na 

označenie foreign fighter preto považuje:2 

 Vedomú, aktívnu, organizovanú a opakovanú (teda nie jednorazovú) účasť konkrétnej 

osoby v bojoch na strane jedného z aktérov konfliktu, resp. inú vedomú, aktívnu, 

organizovanú a opakovanú aktivitu vojenského či vojensko-civilného charakteru 

vykonávanú v prospech jednej z bojujúcich strán    

 Konkrétna osoba vykonáva tieto aktivity na území, ktoré de iure spadá pod jurisdikciu 

iného štátu, než štátu, ktorého je táto osoba štátnym príslušníkom resp. štátu, 

v ktorom konkrétna osoba dlhodobo žije    

 Primárnou motiváciou konkrétnej osoby pre vykonávanie týchto aktivít neboli 

finančné benefity, hoci nie je vylúčené, že za svoju činnosť môže byť určitou, aj 

peňažnou, formou odmeňovaná     

Počiatok stále prebiehajúceho konfliktu na východe Ukrajiny v marci 2014 sprevádzal vznik 

veľkého množstva neštátnych ozbrojených aktérov, najmä rôznych milícií a paramilitárnych 

jednotiek a to tak na strane proruských separatistov, ako aj na strane ukrajinských 

bezpečnostných orgánov. Tieto útvary v priebehu konfliktu rôzne menili svoju povahu, miesto 

pôsobenia či štruktúru, spájali sa, zanikali, alebo (v prípade útvarov bojujúcich na ukrajinskej 

strane) vstupovali do zostavy pravidelných ozbrojených síl. V kontexte článku je však 

podstatné, že nemalá časť personálu týchto jednotiek na oboch stranách bola tvorená práve 

foreign fighters, niektoré z nich dokonca pozostávajú, či aspoň určitý čas pozostávali, 

výhradne z ľudí pochádzajúcich z určitej krajiny, určitého regiónu prípadne ľudí určitej 

národnosti a etnicity. Na rozdiel od paralelne prebiehajúceho sýrskeho konfliktu, v ktorom 

stále možno odhadovať počty zahraničných bojovníkov až na desiatky tisíc, nepresiahol 

celkový počet zahraničných bojovníkov aktívnych na Ukrajine na jar 2015 - v čase najvyššej 

intenzity konfliktu – číslo 300 (Rękawek 2015). Napriek tomu, že od tohto obdobia sa 

intenzita konfliktu znížila, počet zahraničných bojovníkov na Donbase neklesol, skôr naopak. 

Ruské médiá, odvolávajúc sa na zdroje zo samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej 

republiky tvrdia, že koncom roka 2017 na strane ukrajinských bezpečnostných štruktúr 

figurovalo v úlohách inštruktorov, alebo priamo frontových bojovníkov okolo 900 ľudí 

s iným, ako ukrajinským pasom (Svobodnaja Pressa 2017). Presný počet foreign fighters 

                                                 
2 Autor zároveň deklaruje, že o osobách spĺňajúcich tieto kritériá bude ďalej v článku na rôznych miestach 

referovať termínom foreign fighters, ale aj slovenskými termínmi zahraniční bojovníci či prostým označením 

dobrovoľníci, ktoré v kontexte tohto článku považuje za synonymá termínu foreign fighters.  
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bojujúcich na ukrajinskej strane je ťažké odhadnúť, nakoľko tieto osoby po legislatívnych 

zmenách z jesene 2015 formálne vystupujú pod vlajkou oficiálnych ozbrojených zložiek 

Ukrajiny.  

Politika Gruzínska vo vzťahu k Ukrajine, Rusku a konfliktu na Donbase 

Rozpadom Sovietskeho zväzu a získaním nezávislosti sa začala pre všetky jeho nástupnícke 

štáty éra „hľadania vlastného miesta vo svete.“ Novovzniknuté republiky sa snažili získať si 

v novom, post-bipolárnom svete, stabilných a spoľahlivých spojencov. Dlhá spoločná história, 

ale aj pevná vzájomná politická, ekonomická či lingvistická previazanosť storočia  

upevňovaná cárskym Ruskom a neskôr Sovietskym zväzom ich predurčili hľadať svojich 

najbližších partnerov práve v priestore bývalého ZSSR. V tomto období sa začalo formovať aj 

strategické partnerstvo medzi Gruzínskom a Ukrajinou, ktoré v roku 1997 vyústilo do 

založenia Organizácie za demokraciu a ekonomický rozvoj, známej podľa začiatočných 

písmen členských krajín ako GUAM3 (Kakachia 2014). Obe krajiny spojili svoju budúcnosť 

s víziou európskej a transatlantickej integrácie, najmä v období úradovania prezidentov 

Viktora Juščenka (2005 – 2010) na Ukrajine a Michaila Saakašviliho (2004 – 2013) v 

Gruzínsku. Naopak, vzťahy Gruzínska s Ruskom výrazne utrpeli najmä kvôli konfliktu 

v gruzínskom regióne Abcházsko na počiatku 90. rokov. Moskva, sledujúc vlastné strategické 

ciele v regióne, intervenovala do konfliktu na strane separatistov, čím vniesla do vzťahu 

s Gruzínskom dodnes celkom neprekonané animozity.4  

Prozápadná orientácia Gruzínska a ochota budovať priaznivé vzťahy s Ruskom však 

jednoznačne najťažšiu ranu utrpeli v auguste 2008. Krátka, len 5 dní trvajúca vojna medzi 

Ruskom a Gruzínskom o budúcnosť gruzínskych separatistických regiónov Abcházsko 

a Južné Osetsko predznamenala novú konfiguráciu vzťahov medzi Moskvou a Tbilisi, ktorej 

symptómom bolo, okrem iného, predovšetkým zásadné oslabenie transatlantického 

a európskeho vektora gruzínskej politiky. V roku 2012 navyše parlamentné voľby vyhrala 

novo sformovaná koalícia pod názvom Gruzínsky sen, ktorá síce nezavrhla orientáciu na 

Západ úplne, no stanovila si ambiciózny cieľ urovnania nevraživých vzťahov s Ruskom. Už 

v priebehu rokov 2012 a 2013 došlo k obnoveniu pravidelných leteckých liniek medzi 

                                                 
3 Okrem Ukrajiny a Gruzínska sú členmi organizácie aj Moldavsko a Azerbajdžan, v rokoch 1999 – 2005 bol 

členom organizácie aj Uzbekistan.  
4 V kontexte gruzínsko-ukrajinských vzťahov je nezanedbateľným faktom, že na strane Gruzínska bojovalo 

v Abcházsku okolo 300 Ukrajincov, 34 z nich údajne v bojoch padlo (Just 2015, The Moscow Times 2015).  
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krajinami, vzrástol objem priamych ruských investícií do rôznych odvetví gruzínskeho 

hospodárstva a  ruský trh sa opäť otvoril pre gruzínske tovary a služby, vďaka čomu sa Rusko 

zakrátko stalo tretím najväčším obchodným partnerom Gruzínska (Merebashvili 2015).   

Keď na jar 2014 ruské vojská obsadili Krym a vypukla vojna na Donbase, zostala gruzínska 

politická elita v reakcii na krízu značne rozdelená. Na jednej strane premiér Irakli Garibašvili, 

spolu s ministerkou obrany Tinou Kidašeli ostro odsúdili politiku Moskvy5, na druhej 

prezident Giorgi Margvelašvili vyzval na všestranný dialóg a koordináciu ďalšieho 

gruzínskeho postupu so západnými partnermi.6 Väčšina vládnych predstaviteľov a diplomatov 

sa však pod dojmom skúseností z leta 2008 vo vzťahu k Rusku vyjadrovala neutrálne a 

opatrne. V rovnakom duchu sa napokon niesla aj oficiálna reakcia Tbilisi na vzniknutú krízu, 

ktorá sa obmedzila len na mierne formulované vyjadrenie podpory pre ukrajinskú územnú 

suverenitu a vyslanie humanitárnej misie s lekárskym personálom a medicínskym materiálom 

v hodnote 316 000 USD (Kakachia 2014, Merebashvili 2015, Rukhadze 2015). K  sankčnému 

režimu Európskej únie voči Rusku sa krajina pripojila až v polovici júna 2015 (Interpressnews 

2015), dva mesiace predtým ešte umožnilo gruzínske ministerstvo obrany využívať svoje 

rekreačné zariadenia v meste Tserovani pre potreby rehabilitácie zranených ukrajinských 

vojakov (EADaily 2016).    

Jednoznačne najradikálnejší postoj voči ruskému postupu na Ukrajine tak zaujal vtedajší líder 

opozície, bývalý prezident Saakašvili.  Opakovane (hoci nepriamo) vyzýval aktívnych 

i bývalých príslušníkov gruzínskej armády, aby na Ukrajine požiadali o udelenie štátneho 

občianstva a ako dobrovoľníci sa pripojili k boju proti separatistom (Rukhadze 2015). 

Argumentoval pritom tým, že práve na „Ukrajine sa rozhoduje o osude Gruzínska“ 

(Kalatozišvili 2015).   

Pôsobenie Gruzínskej národnej légie v konflikte na Donbase  

Saakašviliho volanie do zbrane skutočne vyslyšali viacerí aktívni aj bývalí profesionálni 

vojaci, prví z nich začali na Donbas prichádzať takmer okamžite po začiatku bojov. Už 

v apríli 2014 vznikol dodnes jednoznačne najviditeľnejší reprezentant prítomnosti 

                                                 
5 Predseda vlády prirovnal dianie na Ukrajine k rusko-gruzínskemu konfliktu z leta 2008 pričom tvrdil, že ak by 

vtedy Západ reagoval na ruskú agresiu ostentatívnejšie a s presvedčivejšou odstrašujúcou silou, nemuselo ku 

kríze na Kryme a Donbase vôbec dôjsť (Kakachia 2014, Merebashvili 2015).  
6 V septembri 2014 však už aj prezident Margelašvili otvorene hovoril o ohrození územnej integrity Ukrajiny, čo  

označil za neakceptovateľný stav (Robakidze 2014).  
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gruzínskych dobrovoľných bojovníkov na Donbase, Gruzínska národná légia (Just 2015).7 Jej 

zakladateľom a stálym lídrom je syn niekdajšieho sovietskeho generála, vyštudovaný 

diplomat, bývalý poradca gruzínskeho ministra obrany a predseda Zväzu veteránov 

abcházskej vojny, Mamuka Mamulašvili (Fridrichson 2015, Harress 2015). Tento muž sa už 

ako 14-ročný teenager zapojil v rokoch 1992 – 1993 do bojov proti Rusom a separatistom 

v Abcházsku. Utrpel tam zranenie a tri mesiace strávil v ruskom zajatí, v ktorom sa stal aj 

obeťou mučenia. Stal sa z neho zaprisahaný nepriateľ ruskej armády, proti ktorej bojoval aj 

v prvej čečenskej vojne (1994 – 1996) a samozrejme tiež v auguste 2008. Konflikt na 

Donbase je tak už jeho štvrtou bojovou konfrontáciou s Kremľom, tvrdí však, že skôr než 

z nenávisti voči Rusom bojuje z vďačnosti za ukrajinskú pomoc v abcházskom konflikte 

a z lásky pre Ukrajinu  (Just 2015, Waller 2016a). Na druhej strane zároveň priznáva, že 

motiváciou väčšiny jeho mužov pre službu v Gruzínskej légii je aktívny odpor voči ruskej 

mocenskej politike a strach z toho, že po prípadnom úspechu na Ukrajine by sa pozornosť 

Kremľa znovu obrátila na Kaukaz. To by podľa Mamulašviliho znamenalo bezprostredné 

ohrozenie existencie Gruzínska ako nezávislého štátu (Anadolu Agency 2015).  

Na samom začiatku pôsobenia na Donbase pozostávala légia len zo 6 gruzínskych 

dobrovoľníkov (Andrusieczko 2017), ktorí nedisponovali žiadnymi jednotiacimi uniformami 

či označeniami (odhliadnuc od gruzínskych nášiviek na rukávoch a zástav). Zato však všetci 

z nich mali za sebou nielen profesionálny vojenský výcvik, ale aj reálne bojové nasadenie 

v zahraničných mierových misiách, alebo v konfliktoch o Abcházsko a Južné Osetsko 

(Harress 2015, Rukhadze 2015). Mamulašvili v tom čase zdôrazňoval, že jednotka síce svoj 

postup kooperuje s ukrajinskými orgánmi8, avšak zostáva plne autonómnou skupinou bez 

akéhokoľvek prepojenia na ukrajinské či gruzínske bezpečnostné štruktúry (Anadolu Agency 

2015).9 Členovia jednotky hrdo vyhlasovali, že za svoj boj proti separatistom nedostávajú 

žiadnu odmenu a financujú sa len z vlastných zdrojov či z príspevkov vďačných domácich 

                                                 
7 Niekedy označovaná aj ako Gruzínska légia. Jednotka pod rovnakým názvom, taktiež zložená z gruzínskych 

dobrovoľníkov, pôsobila v rokoch 1941 – 1945 ako súčasť nemeckej Wehrmacht na východnom fronte, na čo 

v súčasnosti s obľubou poukazujú najmä ruské médiá. Napriek snahe autora tohto článku sa nepodarilo dohľadať 

žiadne verejné vyjadrenie niektorého z členov súčasnej Gruzínskej národnej légie k tejto historickej paralele.       
8 Z hľadiska bojového nasadenia bola jednotka poverená najmä úlohami prieskumu a sabotáží na území 

proruských separatistov, najmä samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (Slava Ukraini 2016).  
9 Na adresu gruzínskej vlády sa Mamulašvili dokonca vyjadril kriticky keď ju označil za proruskú (Gluchockij, 

Gruzdev 2016) a obvinil ju zo snahy úmyselne sa od vlastných občanov bojujúcich na Donbase všemožne 

dištancovať (Anadolu Agency 2015). Vládnuce elity v Tbilisi podľa Mamulašviliho podozrievali Gruzínsku 

národnú légiu z prepojenia na bývalého prezidenta Saakašviliho, ktorý v tej dobe získal ukrajinské občianstvo 

a stal sa gubernátorom Odeskej oblasti. Predstavitelia gruzínskej vlády sa však obávali, že by sa Saakašvili 

s pomocou dobrovoľníkov okolo Mamulašviliho mohol pokúsiť o návrat k moci v Gruzínsku násilnou cestou 

(Fridrichson 2015).  
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obyvateľov (Harress 2015). Väčšina zbraní a vybavenia podľa Mamulašviliho pochádzala 

taktiež buď z vlastných zdrojov, alebo zo skladov separatistov, ktorých sa Gruzínska národná 

légia zmocnila počas bojov o Doneck (Fridrichson 2015, Slava Ukraini 2016). Počet členov 

jednotky, výhradne občanov Gruzínska s bojovými skúsenosťami, sa postupne zvyšoval až sa 

na prelome rokov 2014/2015 ustálil okolo čísla 20 (Gluchovskij, Gruzdev 2016).10 Jediným 

spôsobom ako sa v tom čase stať členom jednotky bolo odporúčanie zo strany aktívneho člena 

légie (Fridrichson 2015).  V polovici decembra 2014 navštívil jednotku priamo na fronte 

gruzínsky minister pre európsku integráciu Giorgi Baramidze (DFWatch 2015a) a približne 

o mesiac, 17. 1. 2015, padol v bojoch o donecké letisko jej prvý člen, 36-ročný Tamaz 

Suchašvili - do roku 2012 príslušník gruzínskej armády, účastník mierových misií v Iraku 

a Afganistane (DFWatch 2015a).  

Rok 2015 bol z hľadiska ďalšieho pôsobenia gruzínskych dobrovoľníkov na Ukrajine 

kľúčovým. Dňa 11. februára sa v hlavnom meste Bieloruska zástupcovia Nemecka, 

Francúzska, Ruska, Ukrajiny a dvoch samozvaných separatistických republík dohodli na 

znení nového balíka dohôd známeho ako Minsk II. Jedna z dohôd nariaďovala odzbrojenie 

a rozpustenie všetkých neštátnych a ilegálnych ozbrojených formácií, vrátane 

dobrovoľníckych a žoldnierskych jednotiek, pôsobiacich na území kontrolovanom 

ukrajinskou vládou (The Telegraph 2015). Neochota separatistov dodržiavať dohodnuté 

prímerie a ťažké boje o Debaľceve však na dlhší čas de facto znemožnili implementáciu 

dohôd z Minska, čo, paradoxne, poskytlo ukrajinskej strane dostatok času na právne 

vyriešenie situácie zahraničných bojovníkov na jej území. Začiatkom októbra schválili obe 

komory ukrajinského parlamentu zákon umožňujúci formou kontraktu najímať do ukrajinskej 

armády cudzích štátnych príslušníkov a osoby bez oficiálne priznaného štátneho občianstva. 

Legislatíva vstúpila do platnosti po podpise prezidenta Petra Porošenka dňa 5. novembra 2015 

(Goncharova 2015, EADaily 2016).11 Gruzínski dobrovoľníci následne podpísali kontrakty 

s ukrajinskou armádou, vďaka čomu sa mohli legálne a v súlade s dohodami z Minska naďalej 

podieľať na boji proti proruským separatistom. Mamulašvili približne v tom istom čase 

podnikol cestu do USA, kde s cieľom získať finančné prostriedky na ďalšie fungovanie 

jednotky navštívil predstaviteľov tamojšej ukrajinskej a gruzínskej diaspóry. Vyzbierané 

                                                 
10 V tom čase sa pritom na Ukrajine malo podľa slov generála Georgiho Kalanadzeho, bývalého náčelníka 

generálneho štábu gruzínskej armády, nachádzať až okolo 100 Gruzíncov (Korrespondent.net 2015, The 

Moscow Times 2015).  
11 Cudzí štátny príslušník, resp. osoba bez občianstva však môže v ukrajinskej armáde dosiahnuť hodnosť 

maximálne seržanta (Gubin 2018). Gruzínsky parlament schválil obdobnú legislatívu umožňujúcu svojim 

občanom službu v oficiálnych ozbrojených silách na území iného štátu v januári 2015 (Korrespondent.net 2015).  
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peniaze sa mali použiť predovšetkým na zaplatenie skúsených amerických vojnových 

veteránov, ktorí mali slúžiť ako inštruktori nových členov jednotky (Harress 2015).  

Služby týchto profesionálov boli urgentne potrebné hlavne preto, že po umožnení kontraktnej 

služby pre cudzincov prestala byť Gruzínska národná légia jednotkou zloženou výhradne 

z občanov Gruzínska a prijala do svojich radov aj menší počet zahraničných bojovníkov 

z iných krajín. Do jednotky údajne vstúpil Francúz, Švajčiar, niekoľko Talianov a vo väčšom 

počte najmä domáci Ukrajinci (Gluchovskij, Gruzdev 2016). Jednotka sa tak podstatne 

kvantitatívne rozrástla12, na druhej strane, nie všetci jej noví členovia disponovali kvalitným 

vojenským výcvikom či bojovou praxou. Vo februári 2016 sa k Mamulašviliho mužom 

priamo na fronte pridal dokonca bývalý americký parašutista so špecializáciou ostreľovača, 

ktorý dovtedy slúžil práve ako inštruktor ukrajinských dobrovoľníkov (Waller 2016a). Sám 

veliteľ legionárov sa vyjadril, že počet Američanov v jednotke by mal aj naďalej narastať a za 

krátky čas dosiahnuť čísla 10 (Gluchovskij, Gruzdev 2016). Účasť amerických občanov 

v bojoch na Donbase, zvlášť v rámci Gruzínskej národnej légie, vyhodnocovali niektorí ruskí 

analytici (viď napr. Neelov 2016) ako metódu utajeného dodávania zbraní a iného vybavenia 

pre ukrajinskú armádu zo strany amerických spravodajských služieb.  

Koncom februára 2016 prešla jednotka aj zásadnou organizačnou zmenou – keďže všetci jej 

členovia už mali podpísané kontrakty s ukrajinskými ozbrojenými silami, bola 24. 2. 2016 

Gruzínska národná légia ako celok začlenená do pravidelnej ukrajinskej armády, konkrétne do 

zostavy 25. Samostatného motorizovaného práporu „Kyjevská Rus“ (EADaily 2016). Išlo 

vôbec o prvý prípad v histórii ukrajinských ozbrojených síl, v ktorom bol za súčasť 

pravidelnej armády uznaný celý útvar zložený (vo veľkej prevahe) z cudzincov (Uawire 

2018). Pôsobenie v rámci regulárnych ozbrojených síl Ukrajiny poskytlo gruzínskym 

legionárom niekoľko hmatateľných výhod. Dostali sa napr. do bližšieho kontaktu 

s angažovanými civilistami či s príslušníkmi iných (ukrajinských) dobrovoľníckych 

bataliónov, pre ktorých dokonca zorganizovali niekoľko tréningov, workshopov, vzdelávacích 

aj kultúrnych podujatí (Sokolynska 2016, Insider News 2017).  

Hneď začiatkom roka 2017 zviditeľnila Gruzínsku národnú légiu aféra jedného z jej 

bojovníkov, Giorga Cercvadzeho. Tohto bývalého príslušníka špeciálnych síl gruzínskej 

armády zadržali 15. 1. 2017 na letisku v Kyjeve na základe medzinárodného zatýkacieho 

                                                 
12 V druhej polovici októbra 2016 v nej slúžilo okolo 50 bojovníkov (Neelov 2016).  
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rozkazu. Ten naňho vydali ruské orgány pre podozrenie z vraždy, ktorej sa mal podozrivý 

dopustiť v roku 2003 v Soči. Beztak delikátny prípad sa ešte viac skomplikoval keď vyšlo na 

povrch Cercvadzeho prepojenie na Gruzínsku národnú légiu, no najmä jeho údajná spätosť 

s ukrajinskou spravodajskou službou SBU, ktorej mal byť aktívnym informátorom. Na 

základe týchto informácií sa vynorili dohady o skutočných dôvodoch, pre ktoré požaduje 

Moskva vydanie zadržaného. V Gruzínsku a na Ukrajine medzitým prebehli spontánne 

demonštrácie na Cercvadzeho podporu, viacerí politici, žurnalisti a ľudsko-právni aktivisti 

žiadali zastavenie extradičného konania pre údajnú ruskú fabuláciu, falošnosť podkladov 

a politický motív vydania zadržaného (Gordon.ua 2017a). Mamuka Mamulašvili, 

nachádzajúci sa v tom čase na ďalšej ceste po USA, sa najskôr listom ukrajinskému 

generálnemu prokurátorovi za Cercvadzeho zaručil a neskôr dokonca pohrozil, že ak ho 

ukrajinské úrady vydajú do Ruska, opustí Gruzínska národná légia územie Ukrajiny (Gubin 

2018). Generálny prokurátor Jurij Lucenko napokon 26. 1. 2017 rozhodol o zastavení 

extradičného konania a oznámil Cercvadzeho prepustenie z väzby (Uawire 2017a), ten 

následne požiadal na Ukrajine o status utečenca (Gordon.ua 2017b).  

Meno Mamuku Mamulašviliho sa na jeseň 2017, pri príležitosti štvrtého výročia začiatku 

ukrajinskej revolúcie, skloňovalo aj v súvislosti s filmom talianskeho režiséra Giana 

Micalessina s názvom Ukrajina: Skrytá pravda. Film tvrdí, že Mamulašvili mal byť členom 

tajného, lídrami opozície najatého gruzínsko-litovského komanda ostreľovačov, ktoré malo vo 

februári 2014 spôsobiť smrť vyše 100 demonštrantov s cieľom eskalovať konflikt a prinútiť 

bezpečnostné zložky štátu k násilným odvetným opatreniam (Gubin 2018).13 Film sa stal 

okamžite obľúbeným nástrojom ruských propagandistických médií, obzvlášť hlavného 

kremeľského spin doctora, Dmitrija Kyseljova. Trojica údajných gruzínskych ostreľovačov 

v ňom tvrdí, že na Ukrajinu prišli z poverenia Michaila Saakašviliho, pod vedením Mamuku 

Mamulašviliho, pričom koordináciu celej akcie mal mať na starosti americký ostreľovač 

Brian Boyenger – muž, ktorý sa v roku 2016 pridal ku Gruzínskej národnej légii. Mamulašvili 

sa proti obvineniam bránil tvrdením, že v inkriminovaných dňoch sa na Ukrajine nenachádzal 

a film označil za produkt kremeľskej propagandy snažiaci sa o diskreditáciu Gruzínskej 

národnej légie. Webový portál Stopfake.org koncom novembra 2017 zverejnil informácie 

problematizujúce Micalessinovu interpretáciu udalostí, poukazujúc pritom na nesúlad 

výpovedí údajných gruzínskych strelcov a nelogickosť časovej postupnosti celej údajnej 

                                                 
13 Prvé dohady o účasti gruzínskych ostreľovačov v bojoch na Majdane priniesli ruské médiá už v lete 2014 

(Patriot 2014).  
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diverznej akcie (Stopfake.org 2017). Na jeseň 2017 sa Mamulašvili zviditeľnil aj vyjadrením 

týkajúcim sa Českej republiky keď tvrdil, že z bližšie nešpecifikovaných českých 

paramilitárnych organizácií prichádzajú na Donbas ľudia slúžiaci ako inštruktori a tréneri 

separatistických síl (Gordon.ua 2017c).  

V priebehu roku 2017, najmä od letných mesiacov, pokračovalo kvantitatívne rozrastanie 

jednotky, v lete Mamulašvili dokonca ohlásil začiatok medzinárodnej kvázi-regrutačnej 

kampane, ktorej účelom bolo do Gruzínskej národnej légie prilákať čo najviac skúsených 

veteránov s praktickými bojovými skúsenosťami, najmä z USA, Kanady a Austrálie (Uawire 

2017b). Podľa veliteľa 25. Samostatného motorizovaného práporu Kyjevská Rus, Sergeja 

Fedosenka, sa Gruzínska národná légia mala premeniť na akúsi „cudzineckú légiu“ v rámci 

ukrajinských ozbrojených síl s celkovým počtom 150 vojakov rôznych národností (Korinteli 

2017). Jednotlivcov z rôznych krajín (Nemecko, Kazachstan, USA a dokonca Austrália) sa 

síce do jednotky podarilo prilákať, kvantitatívny cieľ rozšírenia sa však nepodarilo naplniť ani 

zďaleka - na prelome rokov 2017/2018 sa celkový počet príslušníkov Gruzínskej národnej 

légie pohyboval v rozmedzí 40 – 70 ľudí (Inforesist 2017b, Inforesist 2018, Gubin 2018). 

Presný pomer medzi gruzínskymi a negruzínskymi príslušníkmi jednotky nie je v súčasnosti 

známy, od založenia jednotky na jar 2014 však službou v nej prešlo približne 110 občanov 

Gruzínska (Gubin 2018). Z overených zdrojov je takisto veľmi komplikované zistiť presný 

počet obetí, ktoré jednotka od začiatku svojho pôsobenia na Donbase utrpela. Snahu dopátrať 

sa k exaktnému číslu komplikuje okrem iného aj fakt, že niektorí Gruzínci pôsobiaci na 

Ukrajine mohli byť s Gruzínskou národnou légiou v častom a dôvernom kontakte, nie je však 

isté, či šlo o jej kmeňových členov.14  

Budúcnosť Gruzínskej národnej légie  

Naposledy dala o sebe Gruzínska národná légia vedieť koncom roka 2017, keď Mamuka 

Mamulašvili vyhlásil, že jeho jednotka opúšťa zostavu 25. Samostatného motorizovaného 

práporu Kyjevská Rus a jeho nadriadeného útvaru, 54. Mechanizovanej brigády. Tú vedie od 

mája 2017 plukovník Oleksij Majstrenko, ktorého Mamulašvili obvinil z „nekompetentnosti 

a ilegálnych aktivít“ (Uawire 2018). Konkrétne mal byť veliteľ brigády a jeho najbližší 

spolupracovníci zodpovední za zle vednú operáciu zo 16. 12. 2017, pri ktorej bolo zranených 

                                                 
14 Takýmto prípadom môže byť  napr. aj Kote Laškia, ktorý koncom roku 2014 ako člen Gruzínskej národnej 

légie padol v bojoch o obec Širokino, no pôsobil aj ako inštruktor streľby v bojovom útvare politického hnutia 

Pravý sektor (Korinteli 2017). Podobne aj zadržaný Giorgo Cercvadze mal aktívne pôsobiť v rámci Gruzínskej 

národnej légie, ale istý čas aj v radoch bataliónu Azov (Inforesist 2017a).  
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11 príslušníkov Gruzínskej národnej légie a 25. Samostatného motorizovaného práporu 

Kyjevská Rus. Generál sa mal následne priamo v poľnej nemocnici vyhrážať zraneným 

príslušníkom jednotky okamžitou deportáciou do Gruzínska v prípade, že by sa niektorý 

z nich pokúsil vydať o udalosti svedectvo. Podľa Mamulašviliho taktiež Majstrenkovi ľudia 

preventívne zabavili príslušníkom Gruzínskej národnej légie muníciu, niektoré súčasti 

špecializovaného výstroja ako noktovízory, termovízie, ostreľovačské ďalekohľady, prilby 

a dokonca aj vozidlá (Vesti 2018). V rozhovore z 13. januára 2018 veliteľ legionárov priznal, 

že spory medzi ním a  velením 54. Mechanizovanej brigády trvali už dlhšiu dobu. V priebehu 

roka 2017 údajne zapríčinili nielen odchod niekoľkých skúsených bojovníkov, najmä 

bývalých dôstojníkov gruzínskych ozbrojených síl, ale aj faktický rozkol v jednotke. Časť 

Mamulašviliho mužov pod vplyvom jeho zástupcu Zuraba Čichelidzeho totiž udržiavala 

s generálom Majstrenkom užšie vzťahy a v decembri 2017 odmietla spolu so svojím 

veliteľom opustiť zostavu 54. Mechanizovanej brigády  (Gubin 2018).  

Na konci januára 2018 sa zdalo, že sa situáciu podarilo upokojiť preradením Gruzínskej 

národnej légie pod velenie inej brigády ukrajinských ozbrojených síl pôsobiacej na Donbase. 

Veliteľ Gruzínskej národnej légie kategoricky poprel, že by jeho jednotka mala niekedy 

v úmysle opustiť ukrajinskú armádu ako celok, jeho cieľom malo byť „len“ vyňatie jeho 

jednotky spod velenia generála Majstrenka. Mamulašvili zároveň rezolútne odmietol dohady, 

že by jeho nezhody s velením 54. Mechanizovanej brigády akokoľvek súviseli so 

súčasným antagonizmom medzi ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom a Michailom 

Saakašvilim, ako naznačovali niektoré ruské médiá  (Duchanova, Tiščenko 2018, Fedotova 

2018, Korrespondent.net 2018). Veliteľ Gruzíncov sa ďalej nechal počuť, že so svojimi 

mužmi opustí Ukrajinu až po tom, čo sa konflikt na Donbase definitívne skončí (Gordon.ua 

2018, Gubin 2018). A ten, napriek zníženiu intenzity bojov, minimálne v porovnaní 

s iniciačnou fázou konfliktu, má k stabilnému politickému vyriešeniu zatiaľ veľmi ďaleko. 

Gruzínska národná légia tak naďalej ostáva na svojich pozíciách, prevažne v Luhanskej 

oblasti.  

Gruzínski dobrovoľníci pôsobiaci na Donbase mimo Gruzínsku národnú 

légiu 

V rovnakom čase, ako Mamulašvili zakladal Gruzínsku národnú légiu, prúdili na Donbas aj 

ďalší občania Gruzínska, ktorí sa ako dobrovoľníci zapájali do bojov proti separatistom 

v radoch ukrajinských dobrovoľníckych oddielov. Ich prítomnosť bola s najväčšou 
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pravdepodobnosťou po prvýkrát mediálne reflektovaná koncom augusta 2014, keď proruskí 

separatisti počas bojov o Ilovajsk zajali skupinu mužov z bataliónu Donbas a prinútili ich 

k potupnému pochodu ulicami Donecka. Podľa informácií gruzínskeho veľvyslanectva na 

Ukrajine mali byť súčasťou tejto skupiny zajatcov aj dvaja Gruzínci – Aleksandre Tsiklauri 

a Iuri Bukia (Agenda.ge 2014a). O ich osude sa z otvorených zdrojov nepodarilo zistiť žiadne 

detaily, avšak gruzínske veľvyslanectvo na Ukrajine priznalo, že už v tom čase bojovalo na 

ukrajinskej strane „niekoľko gruzínskych občanov“ (Robakidze 2014). Len v spomenutom 

Batalióne Donbas malo pôsobiť až 10 bojovníkov s gruzínskym pasom vedených bývalým 

plukovníkom gruzínskej armády, Davidom Martišvilim (Neelov 2016). Náčelníkom štábu 

tohto bataliónu v rokoch 2016 - 2017 mal byť takisto Gruzínec, Vano Nadiradze, bývalý 

podplukovník gruzínskej spravodajskej služby (Zolotuchina 2017).15  

Niekdajší veteráni a vysokopostavení príslušníci gruzínskych ozbrojených síl predstavovali 

vôbec pozoruhodnú a početnú enklávu zahraničných posíl ukrajinskej armády. Títo ľudia, na 

rozdiel od „prostých pešiakov“ z Gruzínskej národnej légie a z iných dobrovoľníckych 

útvarov nepôsobili priamo na frontovej línii, ale plnili úlohy inštruktorov ukrajinských síl 

resp. tzv. force multipliers - zodpovedali za plánovanie operácií, poskytovanie presnej 

palebnej podpory, spravodajských informácií či realizáciu prieskumných a sabotážnych akcií 

na území nepriateľa. Konkrétne tak mali byť generál Giorgi Kalanadze a podplukovník Irakli 

Kurasbediani zodpovední za prípravu ukrajinských špeciálnych síl počas bojov o Mariupoľ 

a Mikolaiv, bývalí plukovníci Mamuka Abašidze, Merab Kikabidze, David Makišvili 

a dokonca aj jedna žena - plukovníčka, Dodo Gugešašvili,  zas údajne pôsobili ako 

inštruktori taktiky vo viacerých dobrovoľníckych bataliónoch  (Gorskaja 2014, Neelov 2016).  

Začiatkom februára 2015 už bolo dokázateľné, že na Donbase pôsobí hneď niekoľko desiatok 

gruzínskych štátnych príslušníkov. Patriarcha ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Filaret totiž 9. 2. 

2015 udelil 29 bojujúcim gruzínskym dobrovoľníkom (dvom z nich posmrtne) medailu za 

„obetavosť a lásku k Ukrajine“ (Gordon.ua 2015a). Keďže Gruzínska národná légia v tomto 

                                                 
15 Nadiradze sa v júli 2015 stal vôbec prvým človekom bez ukrajinského pasu, ktorému bol udelený titul 

Národný hrdina Ukrajiny (Slava Ukraini 2015). Istý čas mal pôsobiť aj v rámci Gruzínskej légie, avšak po 

podozrení, že vynáša informácie o jej dislokácii a výzbroji ho Mamulašvili z ďalšej spolupráce s jednotkou 

vylúčil (Gubin 2018). V novembri 2017 bol zadržaný a spolu s troma ďalšími Gruzíncami z územia Ukrajiny 

deportovaný v súvislosti s jeho podporou pre Michaila Saakašviliho v spore s prezidentom Porošenkom 

(Gordon.ua 2017d). Následne bol 3. 12. 2017 zadržaný 20 metrov od moldavsko-ukrajinskej hranice, ktorú sa 

pokúšal ilegálne prekročiť (Gordon.ua 2017e).  
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období pozostávala z maximálne cca 20 mužov, prinajmenšom približne tretina ocenených 

Gruzíncov pochádzala z iných dobrovoľníckych útvarov bojujúcich na ukrajinskej strane.16  

Vôbec prvým Gruzíncom, ktorí padol na Ukrajine sa 18. decembra 2014 stal 32-ročný 

Alexandre Grigolašvili, bývalý vojak so skúsenosťami z bojov v Južnom Osetsku a z 

mierovej misie v Afganistane (Agenda.ge 2014b, Rukhadze 2015). V čase smrti bol 

Grigolašvili členom dobrovoľníckeho práporu Aydar operujúceho v Luhanskej oblasti, jeho 

smrť však pre gruzínske médiá oficiálne potvrdil Mamulašvili (Agenda.ge 2014c). Podobná 

situácia sa stala aj 11. novembra 2017, keď pri mínometnom útoku pri obci Novoluganskoe 

zahynul ďalší gruzínsky príslušník práporu Aydar, David Sicharulidze – veterán 

z abcházskeho konfliktu a do roku 2015 major gruzínskej armády. Bývalý gruzínsky prezident 

a v tom čase guvernér Odeskej oblasti, Michail Saakašvili, pri príležitosti Sicharulidzeho 

smrti na svojom facebookovom účte pripomenul, že gruzínski občania tvoria zďaleka 

najväčšiu skupinu padlých zahraničných bojovníkov na Ukrajine, čím splácajú svoj dlh 

Ukrajincom za pomoc v bojoch o Abcházsko (24 2017). 

Okrem práporu Aydar slúžili gruzínski foreign fighters dokázateľne aj v ďalšom 

dobrovoľníckom batalióne s názvom Azov. V rokoch 2014 – 2016 ich malo v tomto útvare 

pôsobiť až okolo 30 (Neelov 2016), čím sa ich početnosť prakticky vyrovnala Gruzínskej 

národnej légii. Jeden z nich, Georgi Džanelidze, ktorý podľa dostupných informácií 

pricestoval na Ukrajinu z Turecka, prišiel dňa 18. 4. 2015 o život počas bojov o obec Širokino 

(Gordon.ua 2015b, Quinn 2015, Korinteli 2017). V poradí štvrtým padlým gruzínskym 

dobrovoľníkom sa stal 10. 8. 2015 Giorgi Barateli, príslušník 9. Motorizovanej brigády 

ukrajinskej armády (DFWatch 2015b, Korintli 2017).  

Po legislatívnej úprave umožňujúcej najímanie cudzích štátnych príslušníkov do ukrajinskej 

armády vstúpil do jej radov aj Irakli Kutelia, gruzínsky rodák, ktorý však bol už v tom čase aj 

držiteľom ukrajinského pasu. Jeho pôsobenie v oficiálnych bezpečnostných štruktúrach 

krajiny však netrvalo dlho – 9. 12. 2015 zomrel po tom, čo vozidlo s ním a ďalšími ôsmimi 

ukrajinskými vojakmi narazilo na mínu neďaleko doneckého letiska (DFWatch 2015c). 

Podobný osud stihol aj Revaza Tsiklauriho, ktorý ako gruzínsky občan od roku 2003 žil 

s rodinou na Ukrajine a ako kontraktor vstúpil do služieb 90. Brigády Žitomir. Začiatkom 

mája 2016 padol v bojoch o obec Avdievka pri Donecku (DFWatch 2016, Korinteli 2017). 

                                                 
16 Patriarcha podobnú oslavu zopakoval aj o rok, keď v januári 2016 vo Vladimírskom chráme v Kyjeve opäť 

vyznamenal vyše 30 gruzínskych dobrovoľníkov bojujúcich na Ukrajine (Gordon.ua 2016).  
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Zatiaľ poslednou medializovanou gruzínskou obeťou na východe Ukrajiny je Georgi 

Saralidze, účastník konfliktov v Abcházsku a Južnom Osetsku. Pôvodne bojoval v radoch 

ozbrojených zložiek strany Pravý sektor, neskôr prešiel k bataliónu Azov, až napokon skončil 

ako kontraktor ukrajinskej armády – najskôr v zostave 92. Brigády, neskôr 57. Brigády.  

Saralidze prišiel o život počas prestrelky v obci Opytne neďaleko Donecka (LB.ua 2017, 

Lenta.ru 2017).    

Gruzínski zahraniční bojovníci na strane separatistov 

Napriek príslovečnej gruzínskej súdržnosti, rozdiely v politických názoroch postavili v rámci 

konfliktu na Donbase proti sebe viacero dobrovoľníkov-krajanov. Z otvorených zdrojov nie je 

síce zrejmé, že by niekedy v priebehu konfliktu na Donbase došlo k priamej konfrontácii 

medzi Gruzíncami bojujúcimi na rôznych stranách, v každom prípade prítomnosť občanov 

Gruzínska na oboch stranách bojiska je veľmi dobre zdokumentovaná. Vo väčšine prípadov 

foreign fighters bojujúcich na strane separatistov však išlo buď o etnických Gruzíncov 

dlhodobo žijúcich na Ukrajine17, alebo o etnických Abcházcov a Osetíncov, teda ľudí 

pochádzajúcich z území separatistických gruzínskych regiónov, ktorí v priebehu života získali 

ruský pas (EADaily 2016). V Južnom Osetsku dokonca krátko po vypuknutí konfliktu na 

Donbase vyhlásila vládnuca strana Jediné Osetsko v spolupráci so Zväzom parašutistov 

Južného Osetska náborovú kampaň pre veteránov konfliktov z rokov 1989 – 2008. Cieľom 

kampane bolo vysielať na podporu separatistom skúsených jednotlivcov i celé skupiny 

Osetíncov s praktickými vojenskými skúsenosťami (Gassieva 2014). Väčšina týchto ľudí po 

príchode na Ukrajinu skončila v dobrovoľníckom batalióne Vostok, ktorý založili prebehlíci 

z niekdajších ukrajinských silových štruktúr okolo Alexandra Chodakovského a ktorý má byť 

údajne priamo napojený na GRU - armádnu spravodajskú službu Ruskej federácie (Kavpolit 

2014, EADaily 2016, Neelov 2016). Hlavná motivácia týchto dobrovoľníkov je pritom do 

značnej miery analogická s motiváciou Gruzíncov bojujúcich na ukrajinskej strane – splatenie 

subjektívne vnímaného dlhu voči Rusku držiacemu od 90. rokov ochrannú ruku nad 

Abcházskom a Južným Osetskom. Ruská federácia je zároveň týmito ľuďmi vnímaná ako 

bašta svojbytnej „ruskojazyčnej civilizácie“ a s ňou spätých hodnôt (Baczynska 2014).  

Podľa Mamulašviliho vyjadrenia zo začiatku februára 2015 mali dovtedy padnúť na strane 

separatistov dvaja občania Gruzínska (Kalatozišvili 2015). Jedným z nich bol určite Šalva 

                                                 
17 Takýchto ľudí sa malo na východe Ukrajiny krátko po vypuknutí povstania nachádzať okolo 2200 (Parecišvili 

2015).  
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Buchaidze, ktorý prišiel o život začiatkom januára 2015 v Donecku (Gruzija Online 2015a), 

identitu druhého sa z otvorených zdrojov zistiť nepodarilo. Skutočnosť, že Gruzínci (resp. 

etnickí Abcházci a Osetínci) bojujúci na strane separatistov vlastnia ruské pasy, mimoriadne 

komplikuje možnosti ich identifikácie z otvorených zdrojov, keďže sú v štatistikách neraz 

vedení ako foreign fighters pochádzajúci z Ruska.18 Väčšina z týchto bojovníkov však 

nadobudla praktické bojové skúsenosti v abcházskom či juhoosetskom konflikte, v čom sa 

nijako neodlišujú od svojich krajanov bojujúcich na opačnej strane barikády.   

Jedným z nich je napríklad Achra Avidzba, prezývaný Abcház, veliteľ medzinárodnej 

dobrovoľníckej brigády Pjatnaška pôsobiacej od leta 2014 v doneckej oblasti, v okolí mesta 

Maryinka (Novorossia Today 2015, Panfilov 2018). Personál Avidzbovej Pjatnašky tvoria 

prevažne Abcházci a Osetínci doplnený pár Arménmi, v rokoch 2016 – 2017 však pôsobil 

v brigáde aj moldavský konvertita na islam, ktorý v roku 2017 odišiel bojovať do Sýrie, kde 

zahynul (Panfilov 2018). Archa Avidzba mal dokonca stáť za úspešným atentátom na veliteľa 

bataliónu Vostok, Arsena Pavlova z októbra 2016.19 Avidzbova motivácia pre vraždu jedného 

zo svojich spolubojovníkov a de facto aj nadriadeného nie je dodnes úplne známa. Niektoré 

zdroje hovoria, že Pavlov prikázal zatknúť niekoľko Avidzbových mužov za nedodržiavanie 

vojenskej disciplíny (Waller 2016b), iné zas tvrdia, že sa Avidzba urazil po tom, čo 

Pavolvova žena zverejnila na sociálnej sieti nelichotivý generalizujúci komentár 

o obyvateľoch Abcházska (Panfilov 2018). V každom prípade, po atentáte na Pavlova sa 

Avidzba z Donbasu vytratil, v rokoch 2016 – 2017 sa neúspešne snažil zapojiť od abcházskej 

politiky, pričom si „vyrobil“ silných nepriateľov spomedzi predstaviteľov silových rezortov 

tejto separatistickej republiky. V súčasnosti sa Avidzba skrýva na neznámom mieste, vedenie 

Pjatnašky prevzal Oleg Mamiev - etnický Osetínec, bývalý bojovník bataliónu Vostok 

(Panfilov 2018). V januári 2018 zviditeľnil Osetíncov bojujúcich na Donbase nový prezident 

samozvanej republiky Južné Osetsko Anatolij Bibilov, ktorý sa vybral na „oficiálnu pracovnú 

návštevu Doneckej ľudovej republiky“ a pri tejto príležitosti zároveň vykonal „inšpekciu“ 

osetínskych dobrovoľníkov bojujúcich na strane separatistov. Spolu s novým lídrom 

Pjatnašky Mamievom zároveň oznámili začiatok vojenskej spolupráce medzi „republikami“ 

Južné Osetsko a Doneckou ľudovou republikou (Panfilov 2018).   

                                                 
18 Zopár sa ich podarilo v priebehu roka 2016 ukrajinským novinárom identifikovať pomocou sociálnej siete 

Facebook, resp. jej ruského variantu VKontakte (Strana.ua 2016).   
19 Jedným z najbližších spolupracovníkov Arsena Pavlova bol pre zmenu Michail Tolstych, polovičný Gruzínec 

prezývaný Givi (Waller 2016b).  
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Bez ohľadu na ich celkový počet a okolnosti zapojenia sa do bojov na strane separatistov 

hrozí teoreticky všetkým občanom Gruzínska bojujúcim na strane separatistov po prípadnom 

návrate do vlasti trestné stíhanie. Gruzínska legislatíva totiž umožňuje len službu v útvaroch 

zaradených pod velenie oficiálnych ozbrojených síl medzinárodne uznaných cudzích štátov 

(Gruzija Online 2015b). Avšak vzhľadom na skutočnosť, že tieto osoby disponujú ruskými 

pasmi a dlhodobo sa zdržiavajú v separatistických regiónoch, nad ktorými nemá Tbilisi 

žiadnu mocenskú kontrolu, prípadne natrvalo presídlili priamo do Ruska, je reálna 

pravdepodobnosť trestného stíhania kohokoľvek z nich veľmi nízka.  

Záver 

Konflikt na Donbase a zapojenie občanov Gruzínska doň z pozície foreign fighters prikladá 

malý, no informačne cenný kamienok do beztak komplikovanej mozaiky vzájomných rusko-

gruzínskych vzťahov. Niežeby mali mať gruzínski občania bojujúci na tej či onej strane 

zásadný vplyv na súčasnú podobu či budúce riešenie ukrajinského konfliktu. Ich prítomnosť 

na oboch stranách pomyselnej frontovej línie však pomerne dobre ilustruje hlboké rozdelenie 

panujúce nielen medzi politickými elitami v Tbilisi a v separatistických regiónoch, ale aj 

medzi bežnou populáciou Gruzínska, Abcházska a Južného Osetska. Zatiaľ čo sa Gruzínci 

pochádzajúci z oblastí pod kontrolou centrálnej vlády pridávali na stranu ukrajinských 

bezpečnostných orgánov, pričom v tomto smere skutočne patrili k národnostiam s najvyšším 

absolútnym počtom „vyslaných“ foreign fighters, ich krajania pochádzajúci zo 

separatistického Abcházska či Južného Osetska  disponujúci ruskými pasmi sa takmer 

automaticky pridávali na stranu Kremľom podporovaných separatistov.  

Z hľadiska možného riešenia stále zamrznutých konfliktov o Abcházsko a Južné Osetsko, ale 

aj optikou konfliktu na Donbase to nie je, obzvlášť pre Gruzínsko a Ukrajinu, dobrá správa. 

Ukazuje sa, že obe medzinárodným spoločenstvom neuznané republiky čoraz viac spájajú 

svoj ďalší osud s Moskvou, čo pre Tbilisi znamená, že už čoskoro môže definitívne a bez 

šance na skorú nápravu stratiť kontrolu nad časťou svojho vlastného územia, ktoré navyše 

obýva antagonisticky naladené obyvateľstvo ochotné proti centrálnej vláde v prípade potreby 

aj otvorene bojovať. Pre Ukrajinu je tento trend dozaista varovaním pred stratégiou Kremľa, 

ktorú Rusko otestovalo práve v Gruzínsku keď zásadným narušením územnej integrity 

územného štátu zmarilo, či aspoň na dlhší čas spomalilo jeho euroatlantickú integráciu, 
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vnímanú v Kremli ako hrozbu pre Ruskú federáciu. Autor článku je dlhodobo presvedčený, že 

podľa veľmi podobného scenára postupuje Moskva aj na Donbase.  

Otázka, či Rusko dokáže zopakovať úspech svojej stratégie aj v prípade Ukrajiny, ešte len 

čaká na svoje zodpovedanie. V každom prípade, na oboch stranách barikády sa nachádzajú 

osoby gruzínskeho pôvodu, ktorých preferovaná odpoveď na túto otázku je v príkrom 

protiklade a medzi ktorými panuje, napriek spoločnému pôvodu, vzťah (zrejme) 

nenapraviteľného odcudzenia a nepriateľstva. Pre stabilitu, bezpečnosť a udržateľný mier 

v Gruzínsku tento fakt neznamená nič pozitívne.   
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