
Katarzyna Maniszewska

Pionierzy terroryzmu europejskiego:
Frakcja Czerwonej Armii

Kraków 2014



2

Copyright © by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego 
i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 2014

Recenzenci:
prof. dr hab. Kuba Jałoszyński 
dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz
dr Juliusz Piwowarski
   
Opracowanie redakcyjne i skład:
Radosława Rodasik

Projekt okładki: 
Katarzyna Niwińska

Ilustracja wykorzystana na okładce:
http://www.dw.de/journalist-stefan-aust-baader-meinhof-film-reflects-
raf-reality/a-3654882-1

ISBN 978-83-64035-13-5

Wydanie I, Kraków 2014
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 
Publicznego i Indywidualnego 
„Apeiron” w Krakowie
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. 12 422 30 68
fax. 12 421 67 25
e-mail: science@apeiron.edu.pl
www.apeiron-wydawnictwo.pl



3

Spis treści

Wstęp ...................................................................................................5

1. Terroryzm – cechy zjawiska ............................................................7
1.1.Terroryzm - problemy definicyjne .............................................7
1.2. Korzenie terroryzmu ................................................................12
1.3. Relatywizm terroryzmu ...........................................................14
1.4. Terroryzm a media ...................................................................20

2. Ruch 68 – korzenie RAF ................................................................30
2.1. Ruch studencki w RFN w latach 60. .......................................30
2.2. Ruch 68 – krytyka zachodnioniemieckiej demokracji .............35
2.3. Koniec lat 60. w NRD .............................................................39
2.4. USA jako punkt odniesienia dla Ruchu 68 ..............................45

3. Czerwona Dekada ...........................................................................50
3.1 Powstanie Frakcji Czerwonej Armii .........................................50
3.2. Teoria partyzantki miejskiej ....................................................55
3.3. Wystąpienie Heinricha Bölla w obronie Ulrike 
       Meinhof ...................................................................................66
3.4. Seria zamachów w maju 1972 roku
       i pierwsze aresztowania członków RAF .................................68
3.5. Czarny Wrzesień. Zamach podczas Igrzysk 
       Olimpijskich w Monachium ....................................................71
3.6. Przywódcy „pierwszej generacji” RAF w więzieniu
       w Stammheim ..........................................................................74
3.7. Proces przywódców „pierwszej generacji” RAF ....................77
3.8. Rok 1977 w działalności RAF .................................................81



4

    3.9. Jednostka antyterrorystyczna GSG 9 i operacja
           odbicia zakładników samolotu Landshut w Mogadiszu ..........85
    3.10.  Reakcja RAF wobec sukcesu operacji antyterrorystycznej 
            w Mogadiszu .........................................................................90

4. Następne pokolenie .......................................................................95
    4.1.Początki „trzeciej generacji” terrorystów RAF .......................95
    4.2. Świat w latach 70. Wpływ wydarzeń społeczno-politycznych
          na strategię RAF ......................................................................97
    4.3. Lata 80. w działalności RAF ................................................102
    4.4. Sojusznicy RAF w Europie Zachodniej ...............................110
    4.5. Kryzys Bloku Wschodniego i jego konsekwencje 
           dla dwóch państw niemieckich .............................................119
    4.6. Przełom 1989/1990 a działalność RAF.................................127
    4.7. Ostatnie oświadczenie RAF .................................................133

5. RAF w mediach ...........................................................................139
    5.1. Media – sojusznikiem terrorystów .......................................139
    5.2. Medialny obraz terroryzmu w świetle dziennikarskich
           kodeksów etycznych .............................................................147
    5.3. Medialna mitologizacja RAF ...............................................150

Zakończenie .....................................................................................163
Kalendarium wydarzeń związanych z historią RAF .......................168
Bibliografia ................................................................................ .....175
Materiały źródłowe ..........................................................................183
Artykuły prasowe ............................................................................187



5

Wstęp

Rozwój działalności Frakcji Czerwonej Armii (RAF) na przestrzeni 
28 lat jest wręcz „modelowym” przykładem dynamiki rozwoju ugru-
powania terrorystycznego. RAF należy do prawdziwych „pionierów” 
nowoczesnego terroryzmu: porwania, wymuszenia, napady na banki, 
by sfinansować zakup broni, zamachy bombowe na kwatery wojskowe, 
czy wreszcie związki z bliskowschodnimi terrorystami – są początkiem 
zjawiska, które autorka określa jako globalizację terroryzmu. 

RAF wywarła wpływ na wiele innych grup  terrorystycznych, 
działających w  różnych państwach świata. Również współcześnie 
można znaleźć przykłady ugrupowań, które – świadomie lub nie-
świadomie – powielają wzorce zapoczątkowane przez terrorystów nie-
mieckich. Przykładem może być chociażby sieciowa struktura i rozpro-
szenie komórek terrorystycznych działających pod wspólnym szyldem, 
co przywoływać może na myśl model działania współczesnych or-
ganizacji terrorystycznych. RAF zasługuje na uwagę również ze 
względu na fakt, że organizacja ta – jako jedna z pierwszych – w swo-
ich strategiach przywiązywała dużą wagę do przekazów medialnych  
i swoistej „komunikacji społecznej”, a to aspekt, który wydaje się  
szczególnie istotny dla rozwoju międzynarodowego terroryzmu. 

„Ataki terrorystyczne są często starannie wyliczone i zaplanowane 
tak, by przyciągnąć uwagę międzynarodowych mediów elektroni-
cznych i prasy”1 – do tego wniosku doszedł Brian Michael Jenkins już 
w latach 70. Immanentną cechą terroryzmu jest intencja oddziaływania 
na opinię publiczną za pośrednictwem środków masowego przekazu2. 
Terroryści potrzebują mediów, by wywoływać strach na masową skalę 
oraz aby ich żądania zaistniały w świadomości opinii publicznej. 
1 B. M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, Londyn 1976,  
s. 50, cyt. za: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 126. 
2 Por.: K. Maniszewska, Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura 
a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec w latach 1968-1998, Wrocław 
2006, s. 25.
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Z  tego względu krąg ofiar działań terrorystycznych nie ogranicza się 
do jednostek dotkniętych danym zdarzeniem bezpośrednio, poprzez 
tzw. „pośrednią wiktymizację” krąg ten rozszerza się, co więcej, w do-
bie globalizacji może być nieograniczony.  

Biorąc pod uwagę rozwój terroryzmu na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięcioleci, przy jednoczesnej obserwacji sposobu 
wykorzystania mediów przez terrorystów nie sposób nie zgodzić się  
z Jenkinsem. W ostatnich dekadach zmienił się sposób, w jaki terroryści 
korzystają ze środków masowego przekazu, a  mówiąc precyzyjniej, 
w jaki wykorzystują media dla osiągnięcia swoich celów. Dlatego też 
początki tego zjawiska i podstawowe prawa rządzące strategiami ko-
munikacyjnymi terrorystów pozostają niezmienne. 

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację oraz aktualizację badań, 
których wyniki zostały przedstawione przez autorkę w publikacji 
„Terroryzm a media. Wpływ środków masowego przekazu i lite-
ratury na rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-
1998”, powstałej na bazie pracy doktorskiej (Uniwersytet Warszawski, 
2005) pod tym samym tytułem. W swoich badaniach autorka dowodzi 
tezy, iż do rozwoju terroryzmu przyczynia się zainteresowanie opinii 
publicznej, która w dużej mierze czerpie informacje i wyobrażenia  
o badanym zjawisku ze środków masowego przekazu.

W tym miejscu chciałabym podziękować wybitnemu ekspertowi  
ds. terroryzmu w kontekście walki z tym zjawiskiem, panu profeso-
rowi dr. hab. Kubie Jałoszyńskiemu za życzliwość, cenne wskazówki 
i okazaną pomoc. 
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1. Terroryzm – cechy zjawiska 
Pojęcie terroryzm rodzi duże wątpliwości definicyjne wśród ba-

daczy tego zjawiska. Właściwie możliwe jest jedynie określenie pew-
nego zbioru cech, charakteryzujących to zjawisko. Żyjemy w epoce 
nazywanej czasem „epoką terroryzmu”. Określenie to zyskało na 
popularności po zamachach w USA we wrześniu 2001, warto więc 
zastanowić się, dlaczego to popularne (a być może nadużywane?) 
pojęcie tak trudno zdefiniować. 

1.1. Terroryzm ‒ problemy definicyjne

Wg definicji słownikowej, terroryzm to „organizowanie zamachów 
(z bronią w  ręku albo bombowych) na członków rządu, ludzi 
związanych z władzą, na przeciwników politycznych, na osoby innej 
wiary lub rasy, obcokrajowców lub przypadkowych przechodniów, po-
rywanie ludzi albo samolotów, w celu zdobycia władzy, wywołania 
atmosfery strachu, zamętu, chaosu, wyrażenia protestu, uzyskania 
korzyści dla jakichś grup, koterii albo osób, wreszcie bez widocz-
nej motywacji”3. Ta definicja, mało spójna i przejrzysta, traktuje 
słowo terroryzm właściwie jako „worek”, do którego wrzucać można 
najróżniejsze znaczenia. Definicja słownikowa, rzecz jasna, nie może 
być przyjęta na potrzeby prac naukowych, wskazuje już jednak na 
pewne istotne cechy zjawiska. 

Bruce Hoffman w swojej klasycznej pracy Oblicza terroryzmu traf-
nie zauważa, że obecnie praktycznie każdy akt przemocy, określany jest 
popularnie (także w  mediach) mianem terroryzmu. Hoffman zwraca 
uwagę na fakt, iż pojęcie terroryzmu ewoluowało i nabierało nowych 
znaczeń – zależnych w dużej mierze od kontekstu historycznego4. 
Ponieważ terroryzm jest pojęciem niejednoznacznym i  relaty-

3 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1989, s. 511.
4 Por.:  B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999, s. 13-20.
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wizowanym do miejsca i czasu historycznego (o czym za chwilę sze- 
rzej), występują problemy z ustaleniem jego jednej definicji. Co więcej, 
jest to, zdaniem autorki, niemożliwe ze względu na zmienny chara-
kter zjawiska. Hoffman podejmuje próbę zdefiniowania terroryzmu: 
„świadome budzenie i wykorzystywanie strachu w  wyniku przemocy 
lub groźby przemocy w dążeniu do zmian politycznych”5. Podkreśla on 
także fakt, że terroryzm wywiera dalekosiężne skutki psychologiczne. 
To prawda, gdyby jednak uznać tę definicję za wiążącą napotkalibyśmy 
na problem związany z terroryzmem kryminalnym. Do problemu ter-
roryzmu politycznego dołączył bowiem problem przestępczości zor-
ganizowanej. Przestępcy w swoich działaniach posługują się takimi 
samymi metodami oraz wykorzystują takie same środki jak terroryści6. 

Podobną definicją posługuje się Ralph Cooper  (Instytut Ochrony 
Transportu USA): „Terroryzm to taktyka lub technika, przy pomocy 
której akt przemocy lub groźba jego dokonania służyć ma wytworze-
niu poczucia strachu dla wymuszenia określonego celu”7. 

Unia Europejska  w Decyzji ramowej Rady UE z 13.06.2002 
roku wzywała do przyjęcia we wszystkich państwach członkowskich 
zbliżonej definicji przestępstw terrorystycznych. W dokumencie 
została zaproponowana kompleksowa definicja terroryzmu:

„Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki zapewniające, 
że zamierzone czyny, wskazane poniżej w lit. a)-i), określone zgodnie  
z prawem krajowym jako przestępstwa, które ze względu na swój charak-
ter i kontekst mogą wyrządzić poważne szkody krajowi lub organizacji 
międzynarodowej, gdy zostają popełnione w celu:

 – poważnego zastraszenia ludności, lub
 – bezprawnego zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do 

podjęcia lub zaniechania działania, lub
5 Tamże, s. 42.
6 K. Jałoszyński, Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposażenie, Warsza-
wa 2001, s. 9. 
7 Cyt. za K. Jałoszyński, Terroryzm fundamentalistów islamskich, Warszawa  2001, s. 12.
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 – poważnej destabilizacji lub zniszczenia podstawowych politycznych, 
konstytucyjnych, gospodarczych lub społecznych struktur kraju lub orga-
nizacji międzynarodowej,

są uważane za przestępstwa terrorystyczne:
a) ataki na życie ludzkie, które mogą powodować śmierć;
b) ataki na integralność cielesną osoby;
c) porwania lub branie zakładników;
d) spowodowanie rozległych zniszczeń obiektów rządowych lub obiektów 

użyteczności publicznej, systemu transportowego, infrastruktury, włącznie 
ze zniszczeniem systemu informacyjnego, stałych platform umieszczonych 
na szelfie kontynentalnym, miejsca publicznego lub mienia prywatnego, 
mogące zagrozić życiu ludzkiemu lub mogące spowodować poważne straty 
gospodarcze;

e) zajęcie statku powietrznego, statku lub innego środka transportu pub-
licznego lub towarowego;

f) wytwarzanie, posiadanie, nabywanie, przewożenie, dostarczanie lub 
używanie broni, materiałów wybuchowych lub jądrowych, broni biologicznej 
lub chemicznej, jak również badania i rozwój broni biologicznej i chemicznej;

g) uwalnianie substancji niebezpiecznych lub powodowanie pożarów, po-
wodzi lub wybuchów, których rezultatem jest zagrożenie życia ludzkiego;

h) zakłócenia lub przerwy w dostawach wody, energii elektrycznej lub 
wszelkich innych podstawowych zasobów naturalnych, których rezultatem 
jest zagrożenie życia ludzkiego;

i) grożenie popełnieniem czynów wymienionych w lit. a)-h).”8

Powyższy zapis zwraca uwagę zarówno na (a) cele działań ter-
rorystycznych (zastraszanie, destabilizacja, wymuszenie), jak i (b) 
formy działań terrorystycznych – przy czym nie tylko same ataki, ale 
również groźba popełnienia takiego czynu jest w  myśl tej definicji 

8 Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX:32002 F0475:PL:NOT, strona wywołana 27.02.2014.
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przestępstwem terrorystycznym. Cytowana Decyzja ramowa Rady 
Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu została znowelizowana na mocy Decyzji ramowej Rady 
2008/919/WSiSW z dnia 28  listopada 2008 roku. Katalog przestępstw 
związanych z działalnością terrorystyczną uzupełniono m.in. o pub-
liczne nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych, 
rekrutację na potrzeby terroryzmu oraz szkolenia terrorystyczne9. 

Z kolei w Krajowym Raporcie z 2012 roku nt. terroryzmu, przy-
gotowanym przez Departament Stanu USA, podkreśla się, że terro-
ryzm jest wykorzystaniem przemocy w celach politycznych, eko-
nomicznych, religijnych lub społecznych oraz że sam akt przemocy 
ma trafić do szerokiej publiczności (do dużo większej grupy niż 
osoby bezpośrednio dotknięte wydarzeniem)10.  A zatem definicja ta  
w bezpośredni sposób odnosi się do pośredniej wiktymizacji – krąg 
ofiar działań terrorystycznych jest większy niż osób bezpośrednio, fi-
zycznie dotkniętych danym wydarzeniem.   

Tomasz Pszczółkowski w artykule Źródła i ideologia terroryzmu 
w RFN  definiuje terroryzm  jako „stosowanie siły i przemocy w za-
miarze szerzenia strachu i  przerażenia dla urzeczywistnienia celów 
politycznych”11. Wyszczególnia on ograniczające terroryzm warunki 
techniczne, wśród nich: możliwość zakupu broni, swobodę przekra-
czania granic, prawo do krytyki panującego systemu politycznego12. 
Jest to zatem w istocie definicja terroryzmu politycznego, autor precy-
zuje bowiem cel działań jako spełnienie żądań politycznych. 

9 Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję 
ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008F0919, strona wywołana 12.04.2014.
10 Country Reports on Terrorism 2012, http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/, strona 
wywołana 27.02.2014. 
11 T. Pszczółkowski, Źródła i ideologia terroryzmu w RFN, w: „Studia Niemcoznaw-
cze – Studien zur Deutschkunde”, t. II/III, Warszawa 1983, s. 237.
12 Tamże.
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Kuba Jałoszyński podaje, iż występuje ok. 200 różnych definicji 
terroryzmu. Przyczyny takiego stanu rzeczy Jałoszyński upatruje  
w fakcie, iż terroryzm jest zjawiskiem badanym przez przedstawicieli 
różnych nauk i problemy definicyjne wynikają z różnych punktów 
wyjścia do rozważań13. Podobnego zdania jest Victor Grotowicz,  
w pracy Terroryzm w Europie Zachodniej unika on podania definicji 
zjawiska, wskazując jedynie na różne aspekty historyczne i teore- 
tyczne, rodzące wątpliwości, a może nawet uniemożliwiające stwo-
rzenie jednoznacznej definicji14. Bernhard Rabert w Terrorismus in 
Deutschland. Zum Faschismusvorfurf der deutschen Linksterroristen 
analizuje kilkanaście definicji terroryzmu, przede wszystkim autor-
stwa niemieckich badaczy, i również dochodzi do wniosku, że pojęcie 
terroryzmu rodzi liczne problemy definicyjne. Badacz ten zastanawia 
się, za Walterem Laqueurem, czy w ogóle definiowanie terroryzmu jest 
sensowne, gdyż może prowadzić, paradoksalnie, nie do zrozumienia 
zjawiska, a tylko do zafałszowania jego znaczenia15.

W publikacjach na temat terroryzmu można spotkać także pogląd, 
że historia konfliktów politycznych pokazuje, że terrorystyczne metody 
działania towarzyszą człowiekowi od wieków – w I wieku naszej ery, 
kiedy Żydzi dążyli do uwolnienia Palestyny i uzyskania suwerenności 
od Rzymu, w XII wieku z kolei wsławili się asasyni – szyici mordujący 
przywódców krucjat16.  Idąc tym tropem, rzeczywiście można dojść do 
wniosku, że terroryzm jest pewną formą walki politycznej, towarzyszącą 
„od zawsze” człowiekowi (a właściwie od powstania wspólnot 
i  rozpoczęcia osiadłego trybu życia przez naszych przodków). 

Tomasz Aleksandrowicz odpowiadając na pytanie o początki ter-
roryzmu wskazuje, że historia terroryzmu jest równie długa jak his-
13 K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej 
oraz w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2001, s. 8-10.
14 V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej, Warszawa-Wrocław 2000.
15 B. Rabert, Terrorismus in Deutschland. Zum Faschismusvorwurf der deutschen 
Linksterroristen, Bonn  1991, s. 11-14.
16 Zwolennikiem takiego poglądu jest np. C. Gearty, Terroryzm, Warszawa 1998.
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toria polityki17. Natomiast zdaniem autorki, asasyni lub radykałowie 
żydowscy z I wieku n.e. mogą być postrzegani jako prekursorzy ter-
roryzmu, ale nie jako terroryści, bowiem w  swoich badaniach au-
torka niniejszej publikacji łączy terroryzm jednoznacznie z  chęcią 
wywoływania strachu i wpływania na opinię publiczną, co w epoce 
‘premedialnej’ nie było możliwe. Oczywiście, asasyni i ich metody 
działania były znane w Europie Zachodniej. Podstawowym kryterium 
byłaby tu jednak skala zjawiska i związana z nią możliwość wpływania 
na społeczeństwo. A zatem terroryzm mógł rozwinąć się dopiero po 
wynalezieniu i rozpowszechnieniu środków masowego przekazu, 
które terroryści wykorzystują do swoich celów18 – czyli w XX wieku. 
Postulowane byłoby również wyraźne rozgraniczanie różnych rodza-
jów terroryzmu. Biorąc pod uwagę problemy definicyjne, terroryzm 
będzie w niniejszej książce rozumiany jako terroryzm polityczny, wg 
definicji zaproponowanej przez autorkę: 

Terroryzm jest to: zamierzone, politycznie umotywowane19 
użycie przemocy lub jej groźba, wymierzone przeciwko ludności 
lub obiektom, którego intencją jest oddziaływanie na opinię 
publiczną za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

1.2. Korzenie terroryzmu

Korzenie terroryzmu20 sięgają XIX-wiecznej Rosji. Carat jako sys-
tem polityczny był podłożem powstania ruchów rewolucyjnych, dla 

17 Por.:  T. Aleksandrowicz, Rok 1968 – początek terroryzmu?, w: Rocznik polsko-
-niemiecki 2010, nr 18, Warszawa 2010, s. 11-23.
18 O czym szerzej w kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji.
19 Politycznie oznacza w tym przypadku także motywację narodowościową lub 
religijną (zgodnie z tym rozumowaniem terroryzm religijny jest podkategorią ter-
roryzmu politycznego).
20 Rozumianego jako terroryzm polityczny wg proponowanej przez autorkę  
w poprzedzającym podrozdziale definicji.
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których jedną z kluczowych postaci jest Siergiej Nieczajew, autor Ka-
techizmu rewolucyjnego, ważnego dokumentu, który wywarł później 
wpływ na wiele ruchów lewackich i ugrupowań terrorystycznych. El-
dridge Cleaver, jeden z przywódców Czarnych Panter napisał, że jest 
„zakochany w tym Katechizmie”, Horst Mahler z Frakcji Czerwonej 
Armii z kolei przyznawał, że Nieczajew był dla niego wzorem. Do-
kument ten Siergiej Nieczajew przekazał w 1870 roku Michaiłowi 
Bakuninowi, teoretykowi anarchizmu, który opublikował Katechizm 
rewolucyjny. Nieczajew scharakteryzował tu rewolucjonistę – pow-
inien to być człowiek, który wyrzekł się społeczeństwa, porządku 
społecznego, lekceważy prawo i moralność, nie zna uczuć takich jak 
miłość, przyjaźń, strach, wdzięczność, a moralność oznacza dla niego 
jedynie to, co przyczynia się do zwycięstwa rewolucji. Moralne są więc 
kłamstwa, szantaż, oszustwa, mordowanie przedstawicieli władzy 
oraz niewinnych ludzi. Moralne jest całkowite, bezlitosne niszczenie. 
Działania te mają na celu potęgowanie cierpienia ludności do tego 
stopnia, aby straciła cierpliwość i została popchnięta do rewolucyj-
nego powstania21. Widać wyraźnie, że metoda Nieczajewa składała się 
z dwóch etapów – pierwszym było totalne zniszczenie, drugim – re-
wolucja. 

Pojawia się tu problem śmierci niewinnych ludzi i jej usprawiedli-
wianie przez ówczesnych prekursorów terroryzmu. „Nie ma niewin-
nych obywateli” – odpowiedział Emil Henry w roku 1894 na pyta-
nie sędziego, dlaczego wrzucił bombę do paryskiej kawiarni. Zginęła 
wówczas jedna osoba, 20 zostało rannych22. To niezwykle istotne 
zdanie dla zrozumienia sposobu działania współczesnych terrorys-
tów. Zauważmy, że obecnie do rzadkości należą zamachy na głowy 
państw, o  wiele częściej giną zwykli ludzie – turyści, przechodnie, 
urzędnicy, widzowie w  teatrze – którzy stali się ofiarami przypad-

21 Za: M. Rumjanzewa, Die Wurzeln des modernen Terrorismus, w: Vom Umgang mit 
dem Schrecken, E. Mittelberg (wyd.), Berlin 2002, s. 32-34.
22 V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 27.
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kiem. Współcześnie terroryści planują zamach i śmierć grupy osób 
(najczęściej jak największej liczy osób), a nie śmierć konkretnej oso-
by. Marina Rumjanzewa23 zwraca uwagę na fakt, że Nieczajew nie był 
pierwszym, który idealizował siłę zniszczenia. Podobne idee głosili 
August Blanqui, Karl Heinzen i sam Bakunin.

Poglądy Nieczajewa rozwinęli i stosowali terroryści z założonej  
w 1879 roku organizacji Narodna Wola. Najbardziej znanym zama-
chem, przeprowadzonym przez Narodną Wolę było zamordowanie  
1 marca 1881 roku cara Aleksandra II24. Członkowie tej organizacji 
– Mikołaj Morozow i Gienadij Romanienko – uważali, że zamachy 
terrorystyczne to wyroki śmierci dokonywane z woli ludu, a terroryzm 
ma na celu z jednej strony odstraszenie tyranów, z drugiej – zagwaran-
towanie wolności. Co więcej, Romanienko twierdził, iż terroryzm jest 
środkiem humanitarnym – ponieważ w zamachach ginie mniej ludzi 
niż w otwartych walkach25. 

1.3. Relatywizm terroryzmu 

Podkreślane było już wcześniej, iż terroryzm jest pojęciem relaty-
wnym. Aby wyjaśnić tę tezę przedstawiony zostanie – oczywiście  
w olbrzymim skrócie – rozwój pojęcia terroryzmu, by przybliżyć na 
tym tle problem szerzej rozumianego ekstremizmu politycznego. 

Pojęcie terroryzmu weszło do obiegu w czasach Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej. W Oksfordzkim Słowniku Języka Angielskiego pojęcie to 

23 Por.: M. Rumjanzewa, Die Wurzeln des modernen Terrorismus, wyd. cyt., s. 33.
24 Ten najsłynniejszy zamach przeprowadzony przez Narodną Wolę doprowadził do 
upadku tej organizacji, bowiem jeden z 4 zamachowców został schwytany przez 
ochronę cara. Tajne służby na podstawie informacji uzyskanych od spiskowca szyb-
ko zatrzymały kolejnych członków organizacji. W  1883 roku zatrzymano  ostatniego 
z członków Narodnej Woli. Pozostali zostali aresztowani, osądzeni i powieszeni  
w roku 1882.
25 V. Grotowicz,  Terroryzm..., wyd. cyt., s. 28-29. 
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zostało po raz pierwszy uwzględnione i zdefiniowane w roku 1795, 
czyli bezpośrednio po zakończeniu okresu porewolucyjnego terroru we 
Francji. Régime de la terreur, od którego pojęcie terroryzm wywodzi 
się w prostej linii było używane dla określenia metod wprowadzania 
porządku. Odnosiło się do umacniania władzy nowego rządu i  walki 
z przeciwnikami politycznymi (kontrrewolucjonistami), określanymi 
przez reżim jako wrogowie ludu26. Maksymilian Robespierre wierzył 
w związek cnoty i  terroru. Terror był – jego zdaniem – niezbędny, 
aby demokracja mogła zatriumfować, odwoływał się do „cnoty, bez 
której terror jest złem; do terroru, bez którego cnota jest bezradna”27. 
W swoich wywodach doszedł nawet do stwierdzenia, jakoby terroryzm 
był emanacją cnoty28.

W tym znaczeniu terroryzm zasadniczo różni się od współczesnych 
wyobrażeń o tym zjawisku. Podkreślałam już, że nie ma jednej definicji 
terroryzmu, ale nie ma również współcześnie definicji, która łączyłaby 
to zjawisko z cnotą i nadawała mu jednoznacznie pozytywne znacze-
nie. Po II wojnie światowej do powszechnego obiegu trafiło określenie 
bojownik o wolność – granica między terrorystami a bojownikami 
o  wolność w wielu przypadkach zaciera się. Walcząc o wolność bo- 
jownicy stosują bowiem terrorystyczne metody. Warto jednak zauważyć, 
że nawet organizatorzy ataków terrorystycznych nie nazywają siebie 
terrorystami, używają innych określeń – są żołnierzami, bojownikami, 
wyzwolicielami, prowadzą świętą wojnę. Współcześnie pojęcie terro-
rysta ma tak silną pejoratywną konotację, że nikt nie chce uchodzić za 
terrorystę. 

Terroryzm polityczny jest przejawem ekstremizmu politycznego. 
Pojęcie ekstremizm pochodzi od łacińskich słów extremus – najdalszy, 
extremum – koniec, exter(us) – zewnętrzny. Ekstremista wg definicji  
W. Kopalińskiego to „człowiek o  skrajnych poglądach, radykał, 
26 B. Hoffman, Der unerklärte Krieg. Terrorismus, ein Erbe der Französischen Revo-
lution, w: Vom Umgang mit dem Schrecken, Berlin 2002, s. 30-31. 
27 Cyt. za B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 13-14.
28 Tamże, s. 14.
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zwolennik skrajnych, ostatecznych środków”29. Definicję tę można odnieść 
do ekstremizmu politycznego, który oznacza zarówno poglądy polityczne  
o skrajnym natężeniu (nie wyłączając aprobaty dla siłowych rozwiązań 
konfliktów politycznych), jak i sposób politycznej aktywności. Jako 
sposób politycznej aktywności; ekstremizm polityczny charakteryzuje się 
forsowaniem wąsko pojętych interesów własnych, bez respektowania praw  
i interesów innych grup społecznych, wraz z gotowością do stosowania 
przemocy w celu osiągnięcia swoich partykularnych interesów30. Eks-
tremizm dzielony jest na prawicowy i  lewicowy – trzeba zaznaczyć, że 
jest to podział dość prosty, nie uwzględniający np. ekstremizmu religijne-
go, natomiast ze względu na fakt, że autorka koncentruje się na problemie 
ekstremizmu lewicowego, typologia ta zostaje uznana za wystarczającą.  

Ekstremizm prawicowy cechuje ultranacjonalizm, etnocentryzm, 
antyparlamentaryzm, antypluralizm, antyegalitaryzm, pojmowanie 
państwa w  kategoriach autorytarnych, tj. prawa i porządku, ideali-
zacja narodowych tradycji i  przeszłości, w której wszystkie insty-
tucje państwowe działały w harmonii, a naród był czysty rasowo  
i dominujący nad innymi. Żądania ekonomiczne prawicowych eks-
tremistów skupiają się wokół kwestii obniżenia podatków i ograni-
czenia interwencjonizmu państwowego31. Ekstremizm lewicowy  
z kolei wysuwa żądanie egalitaryzmu, zmiany struktury społecznej 
w taki sposób, aby zapewnić równy podział dochodów, interwen-
cjonizmu państwowy, aż do zniesienia prywatnej własności włącznie, 
co postulują ruchy komunistyczne, oraz zniesienia władzy państwowej, 
co postulują anarchiści32. Ekstremiści lewicowi – również współcześnie 
– występują przeciw kapitalizmowi, demokracji, ponadto w ostatnich 
latach przeciw globalizacji i społeczeństwu globalnemu33. 
29 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych, wyd. cyt., s. 143.
30 U. Jakubowska, Ekstremizm polityczny, w: Psychologia polityczna, K. Skarżyńska 
(red.), Warszawa 1999, s. 149.
31 Tamże, s. 150.
32 Tamże.
33 Społeczeństwo globalne – termin używany w naukach społecznych – najszersza 
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Relatywizm pojęcia ekstremizm można przedstawić na przykładzie 
– demonstracje przeciw wojnie w Wietnamie, które odbywały się  
w USA początkowo uznawane były  za przejaw ekstremizmu i skra-
jnie lewicowych poglądów. Kiedy zaczęły być masowe i powszechne, 
kiedy przeciw wojnie zaczęto protestować również w kręgach poli-
tyki i kultury, wówczas mówiono, że są przejawem postawy „umiar-
kowanie liberalnej”. Przykład ten podaje U. Jakubowska w publikacji 
Ekstremizm polityczny. Również w RFN demonstracje przeciw wojnie 
w Wietnamie (ważny element „Ruchu 68”) były uważane za prze-
jaw ekstremizmu. Warto zauważyć, że protesty studenckie końca lat 
60., a również działania i postulaty bardzo aktywnych w tym czasie 
w RFN lewicowych grup („czerwona dekada”) – w sąsiedniej NRD 
były wprowadzane przez komunistyczne władze w życie – tam nikt nie 
nazwałby ich (przynajmniej oficjalnie) „ekstremistycznymi”.  

Relatywizm pojęcia terrorysta może unaocznić konflikt na Blis-
kim Wschodzie. Lider OWP34, Jasir Arafat tak przemawiał w li- 
stopadzie 1974 przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjedno- 
czonych: „Różnica między rewolucjonistą a terrorystą daje się wyjaśnić 
przyczyną walki. Każdego, kto wstawia się za rzeczą sprawiedliwą, za 
wolnością i wyzwoleniem własnego kraju przed najeźdźcami, przed 
osadnikami i  kolonialistami, tego nie można nazwać terrorystą”35.
przestrzennie i ilościowo, złożona z kompleksu grup społecznych, ogólna zbiorowość 
ludzi zintegrowana wszechstronnie – na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej, ad-
ministracyjnej, instytucjonalnej, kulturowej, religijnej, osobowościowej itp. Definicję 
taką podaje J. Błuszkowski w pracy Struktura społeczna, Warszawa 1996, s. 8.
34 Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) powstała na I Palestyńskim Kongresie 
Narodowym w  roku 1964, na Kongres przybyło 242 delegatów z Jordanii i 146  
z innych krajów. Kongres – najwyższa instancja OWP – w roku 1968 przyjął nazwę 
Palestyńskiej Rady Narodowej i przyjął Palestyńską Kartę Narodową oraz statut 
OWP. Palestyńska Karta Narodowa określa, iż naród palestyński musi zachować  
i rozwijać tożsamość narodową, posiada prawo do ojczyzny oraz ma obowiązek wyz-
wolenia kraju. Warto zauważyć, że Jasir Arafat był założycielem zbrojnego skrzydła 
OWP – organizacji Al-Fatah. Por.:  K. Jałoszyński, Terroryzm fundamentalistów is-
lamskich, wyd. cyt., s.  60-61, 74-75. 
35 Cyt. za B. Hoffman, Der unerklärte Krieg..., wyd. cyt., s. 30, tłum. własne. 
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Z drugiej strony jednak o wolność Palestyny walczą takie orga-
nizacje jak Hamas, powstała w 1988 roku po wybuchu intifady. Hamas 
uznawany jest za organizację terrorystyczną – w całości lub części 
(zbrojne ramię, brygady Al Kassam) m.in. przez Unię Europejską36  
i Stany Zjednoczone37. Strategia Hamasu jest prosta – zabić jak 
najwięcej wrogów – i nie ma tu znaczenia, czy są to żołnierze czy 
cywile, mężczyźni czy kobiety, dorośli czy dzieci. Władze Izraela 
jednoznacznie określają ich mianem terrorystów. Konflikt izraelsko-
-palestyński wydaje się narastać i nic nie wskazuje na to, aby kolejne 
plany pokojowe przyniosły oczekiwany efekt w postaci zakończenia 
aktów terroru. Obie strony tego konfliktu nazywają się wzajemnie ter-
rorystami. 

Pisząc o palestyńskich terrorystach warto zwrócić uwagę na dwie 
kwestie, ważne z punktu widzenia tematu niniejszej publikacji. Po 
pierwsze Palestyńczycy – wydaje się, że jako pierwsi na świecie – 
umiejętnie wykorzystali media do swoich celów (zainteresowanie 
opinii światowej ich walką). Po drugie ze względu na związek 
pomiędzy palestyńskimi terrorystami a RAF. Frakcja Czerwonej 
Armii sympatyzowała z Palestyńczykami, niektórzy członkowie or-
ganizacji przeszli nawet szkolenia w obozach palestyńskich terrorys-
tów w Jordanii. Po zakończeniu konfliktu wietnamskiego terroryści  
z RAF zaangażowali się w sprawę Palestyny. Michael Baumann, jeden 
z działaczy Bewegung 2. Juni (pol. Ruch Drugiego Czerwca; była to 
organizacja siostrzana RAF)  pisze, że sprawa palestyńska „miała być 
nowym polem walki”38 dla niemieckich terrorystów. Palestyńczycy 
nie pozostawali dłużni swoim kolegom z RAF. Członkowie ugrupo-
wania „Czarny Wrzesień”, którzy dokonali jednego z najsłynniejszych 
zamachów terrorystycznych 5 września 1972 roku podczas Olimpiady 
w Monachium, zabijając na miejscu dwóch sportowców izraelskich, 
36 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_aga inst_
terrorism/l33208_en.htm; strona wywołana 6.03.2013. 
37 http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm; strona wywołana 6.03.2013. 
38 Por.: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 78-79.
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a 9 biorąc jako zakładników, żądali m.in. uwolnienia niemieckich ter-
rorystów (w tym Andreasa Baadera i Ulrike Meinhof, aresztowanych 
w czerwcu 1972 roku)39. Akcja ta zakończyła się niepowodzeniem 
– Palestyńczykom nie udało się wymóc spełnienia żądań, a zachod-
nioniemieckie służby specjalne poniosły porażkę40 – zginęli wszyscy 
zakładnicy.

Relację z tych wydarzeń transmitowały media na całym świecie. Pod 
tym względem terroryści odnieśli sukces – wywołali zainteresowanie 
opinii publicznej. W  komunikacie wydanym przez „Czarny Wrzesień” 
czytamy: „Według naszej oceny i  w świetle rezultatów akcja nasza 
stanowi największy sukces działań palestyńskich komando. Bomba  
w Białym Domu, śmierć Mao Zedonga, trzęsienie ziemi w Paryżu nie 
mogłyby odbić się takim echem w świadomości każdego człowieka na 
świecie jak operacja w Monachium. Ludzie interesują się Olimpiadą 
bardziej niż jakimkolwiek innym wydarzeniem (...)”41. 

Terroryści z „Czarnego Września” świadomie wybrali za cel ataku 
Olimpiadę, na którą zwrócone są co cztery lata oczy całego świata. 
Wykorzystali środki masowego komunikowania do wzbudzenia zain-
teresowania opinii społecznej. Warto zastanowić się, jak silne może 
być oddziaływanie środków masowego komunikowania na odbiorców, 
a jednocześnie – jakie są potencjalne możliwości wykorzystania tych 
mechanizmów przez terrorystów.

39 Warto zauważyć, że cytowana wcześniej wypowiedź Jasira Arafata przed Zgro-
madzeniem Ogólnym ONZ miała miejsce 2 lata po zamachu w Monachium, co 
wydaje się potwierdzać tezę o relatywizmie terroryzmu.
40 Po tej klęsce niemieckich służb specjalnych utworzono 26 września 1972 roku 
jednostkę antyterrorystyczną  GSG9, Grenzschutzgruppe-9.  Znamienne, że logo jed-
nostki zawiera napis „German response to terrorism” (pol. „Niemiecka odpowiedź na 
terroryzm”).
41 Cyt. za B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 71.
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1.4. Terroryzm a media 

Na potrzeby analizy niezbędne jest również zdefiniowanie kilku 
pojęć z  obszaru medioznawstwa, które w publikacji przejmą rolę pojęć 
kluczowych. Dzięki temu autorka chce wprowadzić przejrzystość 
znaczeniową do niniejszej książki i umożliwić jednoznaczną inter-
pretację.

Mass media to jedno z pojęć kluczowych. Polska literatura fachowa 
posługuje się wieloma nazwami w odniesieniu do mediów masowych: 
„W Polsce do oznaczenia prasy, radia i telewizji najczęściej jest 
używane określenie środki masowego przekazu. Nie ma ono jednak 
odpowiedników w obcych językach. Na świecie najczęściej używane 
są dosłowne tłumaczenia amerykańskiego terminu mass media of 
communication, czyli w języku polskim – środki komunikowania 
masowego. Popularne jest określenie skrócone – media masowe lub 
po prostu media”42. Zamiennie stosuje się terminy środki masowego 
komunikowania, środki masowego przekazu, mass media, media 
masowe. W języku angielskim  termin mass media of communication 
(skrót. mass media) nie ma takich oboczności.

Ciekawą definicję mass mediów (Massenkommu-nikationsmittel, 
Massenmedien)  znajdujemy w Encyklopedii Brockhausa. Opiera 
się ona na definicji Gerharda Maletzke z roku 196443. Mass media są 
przedstawione przede wszystkim jako przekaźniki informacji i roz-
rywki w formie drukowanej, obrazowej lub mówionej – za pomocą 
technik powielania. W skład mass mediów wchodzą: prasa drukowana, 
radio, film, telewizja i inne. Prasa drukowana dzieli się na 3 podgrupy 
– dzienniki, tygodniki, magazyny44. 

W encyklopedycznej definicji zwraca się uwagę na związek pojęcia 
„środek masowego komunikowania” z pojęciem „masowe komu-
nikowanie” oraz na fakt, że pojęcie ma swoje korzenie w XIX wieku 
42 Por.: T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, ra-
dia, telewizji i Internetu, Warszawa-Kraków 1999.
43 G. Maletzke, Psychologie der Massenkommunikation, Hamburg 1963, s. 32.
44 Brockhaus Enzyklopädie, Mannheim 1991, Bd. 14, s. 287. 



21

i ukazuje znaczenie przeciwne do „komunikowania interpersonalne-
go”. Komunikowanie masowe charakteryzuje się udziałem w proce-
sie komunikowania wielu odbiorców i definiowane jest następująco: 
„Mass media są częścią publicznej komunikacji i są skierowane do 
zróżnicowanego odbiorcy i szerokiej publiczności, przekazywane 
treści są ogólnodostępne, krąg adresatów jest nieokreślony, proces ko-
munikacji przebiega jednostronnie. Właściwie dochodzi nie do komu-
nikacji, a jednostronnego przekazu informacji”45. 

Ta definicja opiera się jednak na współcześnie anachronicz-
nych założeniach. Teza jakoby przy komunikowaniu masowym nie 
zachodziło sprzężenie zwrotne jest współcześnie nieprawdziwa. 
Sprzężenie zwrotne zachodzi, odbiorca staje się nadawcą i na odwrót. 
Sprzężenie zwrotne może być opóźnione, ale istnieje. Oczywiście 
odbiorcą jest heterogeniczna publiczność, przekaz nosi znamiona jed-
nostronnego i asymetrycznego (status nadawcy i odbiorcy jest inny), 
ale biorąc pod uwagę rozwój interaktywnych mediów, wydaje się, 
że czas potrzebny do uzyskania reakcji odbiorcy w formie działania  
i skierowania przekazu do nadawcy, czyli właśnie sprzężenia zwrot-
nego jest coraz krótszy. Zwłaszcza Internet pozwala na zniwelowanie 
różnic widocznych pomiędzy komunikowaniem masowym a  interper-
sonalnym – wydawać by się mogło, że jedną z podstawowych różnic 
między tymi typami komunikowania będzie personalizacja przekazu 
w przypadku komunikowania interpersonalnego lub jej brak w przy-
padku komunikowania masowego. Personalizację rozumiem jako 
dobór treści przekazu dostosowany do indywidualnego odbiorcy. 
Współcześnie dzięki funkcji personalizacji i geolokalizacji w ser-
wisach internetowych odbiorca sam może określić, jakie treści chce 
otrzymywać za pośrednictwem danego medium internetowego. 

Tradycyjne definicje mass mediów i komunikowania masowego nie 
przystają do dynamicznie zmieniającej się, wraz z postępem techni-
cznym, rzeczywistości medialnej. W dobie powszechności usług opar-
45 Tamże, s. 288, tłum. własne.
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tych na wykorzystaniu Internetu, a  pozwalających na natychmiastową 
interakcję z odbiorcami oraz dzięki ogólnej dostępności sprzętu tech-
nicznego umożliwiającego rejestrację i transmisję komunikatów, 
każdy może stać się quasi-dziennikarzem. Tzw. „dziennikarstwo oby-
watelskie” polega na komentowaniu, współtworzeniu lub tworzeniu 
komunikatów medialnych przez osoby nie zajmujące się zawodowo 
dziennikarstwem. Może to brzmieć do pewnego stopnia paradok-
salnie, ale należy pamiętać, że takimi „obywatelskimi dziennika-
rzami” bywają również terroryści i ich sympatycy. Krótkie komuni-
katy (tekstowe i audiowizualne) mogą publikować także w portalach 
społecznościowych – mających charakter masowy i docierających do 
milionów użytkowników na świecie – dzięki czemu zyskują nową 
możliwość popularyzacji głoszonych przez siebie poglądów46. 

Na potrzeby niniejszej książki przyjmuje się definicję mediów opartą 
na definicji encyklopedycznej z uwzględnieniem zjawiska sprzężenia 
zwrotnego. Przyjmuje się zatem, że mass media to środki utrwala-
nia i transmisji znaczeń, które powalają na szybkie ich zwielokrot-
nianie i rozprzestrzenianie na olbrzymich przestrzeniach, a dzięki 
rozwojowi technik transmisji znaczeń, możliwe jest uzyskanie 
natychmiastowego sprzężenia zwrotnego pomiędzy nadawcą prze-
kazu a jego odbiorcą. 

Problemy definicyjne związane z pojęciem mass media wyjaśnia 
Ulrich Saxer w pracy Mediengesellschaft: Verständnisse und Miss-
verständnisse. Zwraca on uwagę na nieporozumienia, które wynikają  
z wielu wymiarów pojęcia media. Saxer podaje definicję, zgodnie  

46 „Portal społecznościowy” jest to portal (czyli rozbudowany serwis internetowy), 
który jest tworzony przez użytkowników. Portal społecznościowy umożliwia szeroko 
rozumianą interakcję między użytkownikami – komunikację, wymianę tekstów, zdjęć, 
innych materiałów. Tego typu serwisy internetowe mogą być nakierowane na tworze-
nie i udostępnianie informacji (jak Wikipedia.org), danego rodzaju materiałów (np. 
zdjęć – serwis Flickr.com, plików video – YouTube.com), mogą też mieć charakter 
ogólny, który określić można jako ,,towarzysko-informacyjny” (służą rozrywce, wy-
mianie informacji i utrzymaniu relacji ze znajomymi, np. Facebook.com, Twitter.com).
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z którą media są kompleksowymi, zinstytucjonalizowanymi i  zorga-
nizowanymi kanałami komunikacji47. Zdaniem Saxera media mogą 
być silniej lub słabiej rozwinięte, co znajduje odzwierciedlenie  
w zróżnicowaniu typów mediów. Media są, jako techniczne kanały 
komunikowania, dostosowane do przekazywania różnych systemów 
znaków z różną pojemnością. Saxer zauważa, że historycznie starsze 
media nie są wypierane przez nowe media, ale że rozwijają się raczej 
komplementarnie. Błędne wyobrażenia o konkurencji różnych typów 
mediów prowadzą do błędnego określania możliwości mediów, np. pra-
sy drukowanej w  porównaniu z telewizją. Saxer określa społeczeństwa 
medialne (Mediengesellschaften) jako nowoczesne społeczeństwa,  
w których komunikacja medialna, czyli przekazywanie znaczeń reali-
zowane poprzez techniczną komunikację, rozwija się jako wszech-
obecna siła. Dlatego nazywa on komunikację medialną fenomenem 
totalnym (Totalphänomen), który jest obecny na poziomie instytucji, 
organizacji oraz indywidualnych i masowych procesów przekazy-
wania informacji. Media powinny przy tym – zdaniem Saxera – być 
rozumiane jako systemy, które powodują problemy oraz przyczyniają 
się do ich rozwiązania48.

Dlaczego uzasadnione jest używanie pojęcia społeczeństwo me-
dialne tłumaczy Ottfried Jarren w swojej publikacji Medien, Medien- 
system und politische Öffentlichkeit im Wandel. Pojęcia takie jak 
społeczeństwo medialne i społeczeństwo informacyjne pokazują, że 
wytwarzanie, rozpowszechnianie i odbiór informacji cały czas zyskuje 
na znaczeniu pod względem ekonomicznym, kulturowym oraz poli- 
tycznym we współczesnym społeczeństwie. Zgadzam się z tezą O. Jar-
rena, iż system medialny stał się centralną infrastrukturą nowoczesnego 
współczesnego społeczeństwa. Jarren podaje 6 cech charakteryzujących 
społeczeństwo medialne w późnych latach 80., 90. i  współcześnie. 

47 U. Saxer, Mediengesellschaft: Verständnisse und Missverständnisse, Bonn 1998, 
s. 54.
48 Tamże, s. 54-70.
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„Możemy mówić o społeczeństwie medialnym, ponieważ: media 
rozwijają się kwantytatywnie, szybkość przekazu informacji przez me-
dia ogromnie się zwiększyła, wytworzyły się nowe rodzaje mediów, 
media docierają do coraz większej części społeczeństwa, media – ze 
względu na wysokie możliwości ich wykorzystania – skupiają uwagę 
całego społeczeństwa i domagają się uznania oraz – na koniec – media 
rozwinęły się jako instytucja”49.

Pisząc o wpływie mediów nie można pominąć ich funkcji. Zdaniem 
autorki nie jest możliwe stworzenie jednoznacznego katalogu funkcji 
mediów. Znaczenie ma tu zarówno rodzaj medium, jak i system politycz-
ny państwa, w którym dane medium działa. To rozróżnienie występuje 
również w Encyklopedii Brockhausa: „W  systemach demokratycz-
nych media spełniają ważne polityczne i społeczne funkcje. Jako  
aktualne przekaźniki informacji odgrywają znaczącą rolę. Artykułują 
opinie, potrzeby i problemy różnych grup i sił w społeczeństwie. (...) 
W systemach totalitarnych są środkami propagandy – w służbie partii 
i państwa”50. Cytowana definicja nie jest wystarczająca na potrzeby 
niniejszej publikacji; wykaz funkcji, które spełniają media musi zostać 
rozszerzony i uszczegółowiony.

Wśród najważniejszych funkcji, jakie pełnią media należy wymienić 
funkcję „czwartej władzy”. Pod tym pojęciem rozumie się funkcję kon-
troli życia politycznego, które media mogą spełniać, ponieważ stale 
je obserwują i nagłaśniają zachowania patologiczne (np. korupcję). 
Funkcja ta może być wykonywana przez media tylko w  demokratycz-
nych państwach prawa, w państwach, które gwarantują wolność pra-
sy – zgodnie z 10 artykułem Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka i  podstawowych wolności. Odpowiednie prawo prasowe ma 
tu również ogromne znaczenie. W RFN wraz z art. 5 Konstytucji stwo- 
rzono podstawy prawne dla swobodnego funkcjonowania mediów. 

49 O. Jarren, Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit im Wandel, Bonn 
1994, s. 74, tłum. własne.
50 Brockhaus Enzyklopädie, Mannheim 1991, Bd. 14, s. 287. 
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W art. 5 zagwarantowano wolność  wyrażania opinii oraz wolność 
prasy51. Na podstawie tego artykułu media mogą w Niemczech pełnić 
funkcję „czwartej władzy”. W RFN system mediów jest regulowany 
przez bardzo precyzyjne prawo, warto zauważyć, że zalicza się go do 
najbardziej liberalnych na świecie. Ograniczenia wolności prasy są 
możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach na podstawie aktów 
prawnych, np. dotyczących ochrony młodzieży lub ochrony godności 
osobistej52. 

Wpływ mediów na politykę i społeczeństwo jest tematem wielu prac 
badawczych. Reprezentatywna wydaje się tu publikacja Politikvermit-
tlung und Demokratie in der Mediengesellschaft pod redakcją Ulricha 
Sarcinellego. Wyjaśniono w niej ważny z punktu widzenia metodolo-
gii termin Politikvermittlung (przekazywanie polityki). Opisuje on 
funkcję mediów, polegającą na pełnieniu roli głównego pośrednika 
w przekazywaniu informacji pomiędzy odbiorcą (społeczeństwem)  
a polityką i politykami. Większość ludzi nie ma bezpośredniego kon-
taktu z politykami, partiami, organizacjami i instytucjami, dlatego 
zależność społeczeństwa od mediów w tym zakresie wydaje się szcze-
gólnie ważna. Media stanowią bowiem dla wielu z nas jedyne źródło 
wiedzy o polityce53.

Michael Schenk w pracy Mediennutzung und Medienwirkung als so-
zialer Prozess powołuje się na badania, które przeprowadzone zostały 
w RFN w okresie od 11.12.1989 do 31.03.1990. Wyniki badań wydają 
się ciekawe w aspekcie politycznych treści przekazywanych przez 
media i społecznego odbioru tychże treści. W podanym okresie – wg 
przeprowadzonej analizy prasy – można było zaobserwować znaczne 
zagęszczenie tematów związanych ze zjednoczeniem Niemiec (otwar-
51 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1997, s. 48. 
52 H-J. Papier, J. Möller, Presse- und Rundfunkrecht, w:  Mediengeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, J. Wilke (wyd.), Bonn 1999, s. 454-457.
53 U. Sarcinelli, Politikvermittlung und Demokratie: Zum Wandel der politischen Kul-
tur, w:  Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, U. Sarcinelli 
(wyd.), Bonn 1998, s. 11-20.
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cie granic, unia monetarna itp.). Tematy, które w innych warunkach 
byłyby uważane za istotne, np. konflikt panamski, zostały niejako 
zmarginalizowane przez dominującą tematykę niemiecką. 

Na tym przykładzie możemy zaobserwować działanie mediów, 
określane angielskim terminem agenda setting. Oznacza on teorię, 
według której prezentowane w mediach tematy i informacje są przez 
odbiorców klasyfikowane jako ważne. Media układają „porządek in-
formacyjny dnia” i pokazują odbiorcom, które tematy zasługują na 
uwagę, a które są mniej istotne. To działanie jest wzmacniane np. 
przez odpowiednie wyeksponowanie pewnych informacji, a czasem 
całkowite pominięcie innych. Np. obszerny artykuł, opatrzony tytułem 
wydrukowanym wyraźnie większą czcionką, który pojawia się na pier-
wszej stronie gazety czytelnicy uważają za bardziej istotny niż ten, 
który pojawia się np. na stronie 5, mniejszym drukiem wśród wielu in-
nych informacji. Osoby, które są odpowiedzialne za wybór informacji, 
czyli de facto za ustalenie porządku informacyjnego dnia są określane 
mianem gate keeper. Mogą to być dziennikarze, wydawcy, a także dys-
ponenci polityczni – czyli osoby, które mogą mieć wpływ na prezen-
towane informacje54. 

Czy parafrazując pojęcie Politkvermittlung, można powiedzieć, 
że media odpowiadają w naszym społeczeństwie za Terrorismus-
vermittlung, czyli za przekazywanie wiadomości o terroryzmie i w 
konsekwencji kształtowanie społecznych postaw i opinii wobec tego 
zjawiska? Bruce Hoffman pisze w swojej pracy Oblicza terroryzmu, 
że symbioza pomiędzy terroryzmem a mediami jest zjawiskiem nieza-
przeczalnym, natomiast w tym kontekście ważniejsze pozostaje py-
tanie, czy terroryści za pośrednictwem mediów rzeczywiście mogą 
wpływać na opinię publiczną i decyzje rządów w sposób dla siebie 
korzystny. Hoffman jest zdania, że tylko pozornie prawdziwe są 
tłumaczenia, w myśl których media są „tubą reklamową terrorystów” 
i bez rozgłosu medialnego liczba zamachów by się zmniejszyła. Hoff-
54 Tamże, s. 432-437.
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man zwraca uwagę na fakt, że środki masowego przekazu praktycznie 
nigdy nie informują o działalności terrorystów w kontekście pozyty-
wnym oraz że aprobata społeczna dla nich jest w zasadzie zerowa55.  To 
prawda, nawet stacja Al-Dżazira, pokazując zdjęcia zakładników czy 
publikując oświadczenia Al-Kaidy, nie opowiada się przecież po stro-
nie terrorystów. Czy jednak oznacza to, że jej publikacje nie wspierają 
działań terrorystycznych? 

Nie do końca zgadzam się z tak sformułowanymi wnioskami 
wysuwanymi przez Hoffmana. Terrorystom nie chodzi przecież  
o aprobatę, ale o wywołanie przerażenia, szoku i w konsekwencji wy-
muszenie spełnienia politycznych żądań, a także o samą możliwość 
zaprezentowania swojej ideologii i postulatów szerokiej publiczności. 
Do realizacji tego celu potrzebują mediów i rozgłosu, niezależnie od 
tego, czy będą przedstawiani w kontekście pozytywnym czy negatyw-
nym. Poza tym terroryści z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że 
praktycznie żadne medium nie będzie przedstawiało porwania lub 
zamachu bombowego w pozytywnym świetle, bez względu na stojące 
za tym faktem motywacje56. Media kształtują więc opinię publiczną 
poprzez samo informowanie o zamachach, wydarzeniach czy politycz-
nych postulatach wysuwanych przez organizacje terrorystyczne. 

Wpływ środków masowego przekazu na opinię publiczną analizuje 
Elliot Aronson w swojej klasycznej pracy Człowiek – istota społeczna. 
Aronson pyta: „Czy reporterzy starają się nam coś wmówić?”,  
i odpowiada: „Prawdopodobnie nie. Jednakże producenci dzienników 
telewizyjnych mogą wywierać potężny wpływ na nasze opinie, po 
prostu przez swoje decyzje o tym, które wydarzenia pokazać i ile czasu 
im poświęcić”57.  Aronson, chociaż nie używa pojęć agenda setting czy 
gate keeper, zwraca uwagę właśnie na hierarchizowanie wiadomości 
55 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu,  wyd. cyt., s. 136-137.
56 Pomijam w tym miejscu problem związany z mediami (w szczególności z serwisa-
mi internetowymi) zarządzanymi i finansowanymi bezpośrednio przez organizacje 
terrorystyczne, gdyż jest to oddzielne zagadnienie wymagające odrębnej analizy. 
57 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, Warszawa 2004, s. 63.
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w mediach, które przekłada się na tworzenie hierarchii ważności infor-
macji u odbiorców. 

Na zakończenie rozważań metodologicznych warto ponownie 
podkreślić, że sposoby wykorzystania mediów przez współczesne orga-
nizacje terrorystyczne mają swoje korzenie w latach siedemdziesiątych. 
Oczywiście ewoluowały  również wraz z  postępem techniki (przykła-
dem chociażby publikacje oświadczeń terrorystów w  Internecie)58,  
w istocie nie są jednak zjawiskiem nowym. 

Metody te świadczyć mogą również o tym, że terroryści – w pełni 
świadomi roli mediów i możliwości ich wykorzystania – tworzą na 
swoje potrzebny strategie komunikacji publicznej. Jest to specyficz-
ny PR, nie ma bowiem nic wspólnego z chęcią uzyskania społecznej 
akceptacji i zrozumienia, natomiast z pewnością jest przykładem pla-
nowego, perswazyjnego komunikowania, które zmierza do wywarcia 
wpływu na znaczne grupy społeczne; jego elementem jest również 
współpraca z  mediami59. Działania komunikacyjne grup terrorysty-
cznych wykazują również wiele cech propagandy, gdyż dla terrorys-
58 Wydaje się zresztą, że różnego rodzaju ekstremiści są jednymi z największych 
beneficjentów rewolucji medialnej końca XX wieku, dzięki której zmieniły się ce-
chy charakterystyczne dla komunikowania masowego ze względu na – w olbrzy-
mim skrócie – zatarcie granicy pomiędzy odbiorcami a twórcami treści. Nowe media 
stają się kolejną płaszczyzną, na której rozgrywane są konflikty, swego rodzaju kole-
jnym „polem walki”. Dostrzegają to także administracje wielu państw, włączając do 
swoich strategii dyplomatycznych elementy wykorzystania nowych mediów, w tym 
portali społecznościowych. W ich wykorzystaniu jako elementu strategii polityki za-
granicznej przodują Stany Zjednoczone. Strategia zaprezentowana przez Sekretarz 
Stanu Hillary Clinton w 2010 r. „Dyplomacja XXI wieku” (21st Century Statecraft) 
kładzie nacisk właśnie na pracę z nowymi kanałami komunikacji. Por.:  www.state.
gov/statecraft/overview/index.htm, strona wywołana 25.02.2014.
59 Definicji public relations jest wiele. Jedna z nich, zaproponowana przez E. Cenker, 
mówi, że „jest to funkcja zarządzania, która ocenia nastawienie społeczne, ustala 
kierunki działania i sposób postępowania osoby fizycznej lub prawnej (firmy) zgod-
nie z interesem społecznym oraz realizujące program działań w celu pozyskania 
społecznego zrozumienia i akceptacji”. Inne definicje kładą nacisk między innymi na 
planowane, perswazyjne komunikowanie się, które zmierza do wywarcia wpływu na 
znaczne grupy społeczne – por.:  E. Cenker, Public relations, Poznań 2000, s. 14-15.
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tów nie jest ważne przedstawianie faktów (co powinno być charak-
terystyczne dla działań public relations, w odróżnieniu na przykład od 
reklamy), ale osiągnięcie politycznych celów60. Według definicji za-
proponowanej przez Elliota Aronsona i Anthony’ego Pratkanisa w pu-
blikacji Wiek propagandy propaganda „obejmuje zręczne posługiwanie 
się obrazami, sloganami i  symbolami, odwołującymi się do naszych 
uprzedzeń i emocji; jest komunikowaniem pewnego punktu widzenia, 
mającym na celu skłonienie odbiorcy do „dobrowolnego” przyjęcia 
tego punktu widzenia za swój”61. Często wykorzystuje strach. W  ko-
munikatach prasowych (bo tak je trzeba nazwać) wydawanych przez 
terrorystów odnajdujemy wiele z tych elementów i wydaje się, że już 
w latach siedemdziesiątych oświadczenia te nie były przypadkowe, tak 
jak nieprzypadkowe są cele ataków – wybierane tak, by zapewnić ter-
rorystom zainteresowanie mass mediów. 

60 Tamże, s. 17.
61 A. Pratkanis, E. Aronson, Wiek propagandy, Warszawa 2005, s. 17. 
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2. Ruch 68 – korzenie RAF
Historia Frakcji Czerwonej Armii nie zaczyna się 14 maja 1970 

roku wraz z  uwolnieniem z więzienia Andreasa Baadera i formalnym 
powołaniem tej organizacji. Na powstanie RAF wpływ miała histo-
ria powojenna Niemiec, szczególnie ważne wydają się wydarzenia 
lat 60. W niniejszym rozdziale zostanie przybliżona historia „Ruchu 
68”. Przedstawiona zostanie sytuacja polityczna i  społeczna USA oraz 
NRD – jako ważnych punktów odniesienia dla uczestników zachod-
nioniemieckiego ruchu studenckiego.

2.1. Ruch studencki w RFN w latach 60. 

 W latach 60. w RFN rozwijała się kulturalno-rewolucyjna opo-
zycja. Dystansowała się ona zarówno wobec SPD, jak i orga-
nizacji zorientowanych prosowiecko. Opozycja ta czerpała wzorce 
ideologiczne z marksizmu i leninizmu oraz komunistycznych 
ugrupowań lat 20. i 30. Wpływ na nią miała również teoria anar-
chizmu oraz ruch amerykańskich beatników. Jeszcze przed pier-
wszymi zamieszkami studenckimi w drugiej połowie lat 60.,  
w roku 1962 odbyły się demonstracje przeciwko rządowi niemiec-
kiemu i RFN jako państwu „cudu gospodarczego”. 

W roku 1962 miała miejsce również tzw. Spiegel Affäre, która 
stała się jednym z najbardziej spektakularnych przykładów ingerencji 
państwa w wolność prasy, postrzeganej jako fundament państwa de-
mokratycznego. Aresztowanie Rudolfa Augsteina, wydawcy „Der 
Spiegel” oraz p.o. redaktora naczelnego Conrada Ahlersa po opu-
blikowaniu artykułu Bedingt abwehrbereit na temat wyników mane-
wrów NATO „Fallex 62”, i postawienie im zarzutu zdrady tajemnicy 
państwowej rozpoczęło chyba największą w historii prasy niemieckiej 
aferę, w  wyniku której minister obrony Franz Joseph Strauss podał 
się do dymisji. Jesienią 1962 roku doszło do fali demonstracji – stu-
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denci w całej RFN protestowali przeciw ograniczaniu wolności pra-
sy. Do takich masowych demonstracji przeciwko działaniom rządu 
doszło po raz pierwszy w historii powojennej RFN. Media niemieckie 
komentowały jednogłośnie, że sposób postępowania wobec gazety 
byłby nie do pomyślenia w innych państwach prawa i jest „żenujący” 
– nie tylko wobec redakcji „Der Spiegel”, ale również wobec niemiec-
kiej demokracji62.  

W 1962 roku w Monachium doszło do walk ulicznych pomiędzy 
młodzieżą a  policjantami, po tym jak dwóch młodych ludzi grających 
na gitarach zostało zatrzymanych przez policję za zakłócanie spokoju. 
Warto zauważyć, że w  zamieszkach po tym incydencie brał udział 
także Andreas Baader. W tym czasie rozpoczęła działalność również 
Ulrike Meinhof, która została redaktorem naczelnym pisma studenc-
kiego „konkret”. Pismo było jednoznacznie lewicowe, angażowało 
się również w protesty przeciwko wykorzystaniu broni atomowej. 
„konkret” był finansowany ze środków zdelegalizowanej partii komu-
nistycznej, a  pośrednio przez NRD63. 

W roku 1964 w Berlinie doszło do protestów podczas wizyty polity-
ka kongijskiego Moisa Czombego. W 1965 roku po koncercie zespołu 
Rolling Stones tłum młodzieży zdewastował berlińską Waldbühne.  
W lutym 1966 roku w Berlinie odbyły się demonstracje studentów 
przeciwko wojnie w Wietnamie. Dwa lata później  protest przeciw 
wojnie w Wietnamie stał się bardzo ważny dla ruchu studenckiego 68. 
Na przełomie lat 1967 i 1968 w SDS64 do głosu doszli przedstawiciele 
skrajnie antyautorytarnych poglądów z Rudim Dutschkem na czele65. 

62 B. Sösemann, Die 68er Bewegung und die Massenmedien, w: Mediengeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland, J. Wilke (wyd.), Bonn 1999, s. 676-677.
63 Tamże.
64 SDS – Sozialistischer Deutscher Studentenverband (Socjalistyczny Niemiecki 
Związek Studentów), SPD odcięła się od działalności SDS już w roku 1960.
65 Rote Armee Fraktion. Texte und Materialien zur Geschichte der RAF, Berlin 1997, 
s. 16-17, tłum. własne. Dalej w tekście pozycja Rote Armee Fraktion. Texte und Ma-
terialien zur Geschichte der RAF oznaczona będzie sygnaturą: RAF..., wyd. cyt.
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Rudi Dutschke nawoływał do stworzenia opozycji pozaparlamentarnej 
(APO – Außerparlamentarische Opposition)66.

Ponieważ tradycyjne akcje protestacyjne nie odnosiły oczekiwanych 
przez SDS rezultatów, zaczęto uciekać się do tzw. akcji bezpośrednich. 
5 kwietnia 1967 roku policja udaremniła „zamach”, a raczej próbę ob-
rzucenia puddingiem przez Komunę 1  wiceprezydenta USA Huberta 
Humphreya. Prasa związana z koncernem Axel Springer w artykułach 
po tym wydarzeniu nie zachowała obiektywizmu i  zrobiła z  tego incy-
dentu wręcz „zamach bombowy”. Prasa wydawana przez wydawnic-
two Axel Springer była bardzo konserwatywna (szczególnie dziennik 
„Bild”). Było to widoczne już w 1963 roku, kiedy na łamach tych 
mediów ostro zaatakowano przeciwników wojny w Wietnamie. Prasa 
Springera stała się więc celem ataków protestującej młodzieży.

2 czerwca 1967 roku w Berlinie podczas demonstracji przeciwko 
wizycie szacha Iranu zginął Benno Ohnesorg, 26-letni student Freie 
Universität. Policjant oskarżony o spowodowanie jego śmierci został 
później uniewinniony. Po tym tragicznym wydarzeniu nastąpiła fala 
protestów studenckich. Podczas jednej z  takich demonstracji Gud-
run Ensslin krzyczała: „To faszystowskie państwo ma zamiar zabić 
nas wszystkich. Musimy zorganizować opór. Na przemoc można 
odpowiedzieć tylko przemocą. To jest pokolenie Oświęcimia, z nimi 
nie można dyskutować”67. Ten wymowny cytat pokazuje, że bunt 
studentów zwracał się nie tylko przeciwko państwu i istniejącemu 
porządkowi politycznemu, ale był wymierzony także w  generację 
„ojców”. Bunt ten miał o wiele głębsze podłoże niż tylko konflikt po-
koleniowy, uzewnętrzniał bowiem protest przeciwko sprawowaniu 
władzy przez osoby, które – zdaniem  uczestników buntu studenc-
kiego – były współodpowiedzialne za tragedię II wojny światowej, 
której symbolem stał się Oświęcim. Tomasz Aleksandrowicz zwraca 
66 Należy pamiętać, że wydarzenia te mają miejsce w czasach rządów tzw. Wielkiej 
Koalicji, CDU/CSU oraz SPD, która rządziła w latach 1966-69. Rządy Wielkiej Ko-
alicji oznaczały, że w parlamencie niemieckim praktycznie nie było opozycji. 
67 Cyt. za V. Grotowicz, Terroryzm…, wyd. cyt., s. 64.
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uwagę, że w  zachodnioniemieckim buncie studenckim czynnikiem 
specyficznym na tle innych państw Europy Zachodniej była kwes-
tia legitymizacji władzy sprawowanej przez powojenne pokolenia;  
w oczach protestujących studentów proces denazyfikacji nie stanowił 
dogłębnego rozliczenia z  historią, o czym świadczyć mogło zatrudnia-
nie b. członków NSDAP w administracji publicznej68. 

Ponad 10 000 osób wzięło udział w pogrzebie Ohnesorga w Hano-
werze. W  dniach 10-13 czerwca 1967 roku na Freie Universität w Ber-
linie odbył się cykl dyskusji o utopii i opozycji, w których wziął udział 
m.in. Herbert Marcuse69, który w  swoim eseju Represyjna tolerancja 
sformułował pogląd, że dla mniejszości uciskanych istnieje prawo 
natury, aby stawiać opór, używając przy tym środków pozaprawnych 
(czyli de facto nielegalnych). Marcuse wywarł ogromny wpływ na  
uczestników „Ruchu 68”70. 

Jesienią 1967 SDS postanowiła rozpocząć kampanię przeciwko 
koncernowi Springera; celem akcji (w tym podpaleń) były  budynki 
należące do wydawnictwa. 11 kwietnia 1968 roku robotnik z Mona-
chium, Josef Bachmann, postrzelił Dutschkego przed jego domem. 
Zamachowiec został aresztowany, znaleziono przy nim m.in. wycinki 
z dziennika „Bild” z artykułami na temat „wywrotowej działalności” 
Dutschkego. Zamach stał się pretekstem do demonstracji i  zamieszek, 
które wybuchały w wielu miastach RFN. Dutschke był dla studentów 
i  młodej lewicującej inteligencji symbolem walki z kapitalistycznym 
państwem71.
68 Por.: T. Aleksandrowicz, Rok 1968 – początek terroryzmu?, w: Rocznik polsko-
-niemiecki 2010, nr 18, Warszawa 2010, s. 11-23.
69 H. Marcuse (1898-1979) opublikował w 1964 roku One-Dimensional Man, książka 
ta ukazała się w  RFN w roku 1967 pod tytułem Der eindimensionale Mensch 
(Człowiek jednowymiarowy). Marcuse krytykuje system kapitalistyczny, wskazując 
na fakt, że system ten radzi sobie z kryzysami, ale dzieje się to kosztem manipulacji 
i konformizmu. Można się temu przeciwstawiać stosując opór. 
70 RAF..., wyd. cyt., s. 16.
71 Na podstawie materiałów Geschichte der RAF, udostępnianych Bundeszentrale fur 
politische Bildung, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-
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2 kwietnia 1968 roku podpalono dwa domy handlowe we Frank-
furcie – autorzy zamachów określali akcję jako protest przeciwko 
obojętności społeczeństwa wobec morderstw w Wietnamie. Chodziło 
o morderstwa, jakich dopuszczać się mieli amerykańscy żołnierze – 
zwłaszcza o akcję z marca 1968 roku w My Lai, gdzie rzeczywiście 
w wyniku działań wojennych zginęło kilkuset mieszkańców tej 
miejscowości (w przeważającej większości cywilów)72. 

5 kwietnia 1968 roku aresztowano sprawców podpaleń – Gudrun 
Ensslin, Andreasa Baadera, Thorwalda Prolla oraz Horsta Söhnleina. 
Ensslin i Baader zostali skazani na 3 lata więzienia, mimo iż stwierdzili 
przed sądem, że ich czyn był błędem. Ich obrońcą był Horst Mahler. 
Po 14 miesiącach, 13 czerwca 1969 roku, zostali zwolnieni – odwołali 
się od wyroku i mieli czekać na wolności na ponowne rozpatrzenie 
ich sprawy. Sąd utrzymał wyrok niższej instancji – Ensslin i Baader 
postanowili uciekać przed wymiarem sprawiedliwości – ukrywali się 
we Francji, później we Włoszech, a w styczniu 1970 roku wrócili do 
Berlina, gdzie Baader został wkrótce zatrzymany, a Ensslin wraz z Ul-
rike Meinhof postanowiły go uwolnić. Pod pretekstem pisania wspól-
nej książki Meinhof udało się nawiązać kontakt z Baaderem i uśpić 
czujność służb więziennych. Baader dostał przepustkę, aby spotkać się 
z Meinhof – oczywiście pod nadzorem – w czytelni instytutu Deutsches 
Zentralinstitut für soziale Fragen w Berlinie73.  

Baader został uwolniony 14 maja 1970 roku – dzień ten, jak 
wspomniałam na początku niniejszego rozdziału, jest uważany za datę 
powstania RAF. 

der-raf/49255/chronologie-der-raf, strona wywołana 3.03.2014 oraz RAF…, wyd. 
cyt., s. 16-22, a także V. Grotowicz, wyd. cyt., Terroryzm…, s. 57-66.
72 Tamże.
73 Tamże.
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2.2. Ruch 68 – krytyka zachodnioniemieckiej demokracji

Uczestnicy „Ruchu 68” krytykowali słabości niemieckiej de-
mokracji lat 60. – praktyczny brak opozycji parlamentarnej, ograni-
czenia wolności prasy. Dzień 30 maja 1968 roku niektórzy określali 
jako „koniec demokracji”. Tego dnia parlament uchwalił  większością 
dwóch trzecich głosów tzw. Notstandgesetze (poprawkę do konsty-
tucji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego). Dyskusja nad projektem 
trwała od roku 1960, przyjęcie poprawki do konstytucji umożliwiającej 
wprowadzenie stanu wyjątkowego spowodowało wewnętrzne napięcia 
w Pozaparlamentarnej Opozycji.  Zostały one wzmocnione po prze-
prowadzonej wg doktryny Breżniewa74 inwazji wojsk Układu Warsza-
wskiego na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku, w  celu stłumienia 
dążeń reformatorskich rządu Aleksandra Dubčeka („Praska Wiosna”). 
W  roku 1968 jeszcze dwa wydarzenia wzbudziły szczególne zaintereso-
wanie opinii publicznej – rezolucja wzywająca do bojkotu wydawnictwa 
Axel Springer Przeciw monopolowi Axela Springera podpisana przez 
wielu literatów, członków „Grupy 47” oraz tzw. bitwa przy Tegeler Weg 
(4.11.1968) pomiędzy uzbrojonymi demonstrantami a policją. Wraz  
z rozwiązaniem jesienią 1969 roku Wielkiej Koalicji, APO rozpadała się 
całkowicie75. W kolejnych miesiącach powstawały zbrojne ugrupowania 
komunistyczne oraz „miejska partyzantka” – RAF.

Nie należy jednak jednoznacznie łączyć późniejszej terrorystycznej 
działalności RAF z „Ruchem 68”. Wolfgang Kraushaar w publikacji 
Denkmodelle der 68er Bewegung76 zwraca uwagę na fakt, że historia 
„Ruchu 68” jest co prawda krótka, ale bardzo złożona. Przede wszyst-
kim „Ruch 68” był krytyką panującego porządku – społecznego, poli-
tycznego, gospodarczego. Poddawano w wątpliwość literaturę, sztukę, 
74 Doktryna o ograniczonej suwerenności krajów Europy Wschodniej, jej autorem był 
Leonid Breżniew, w tym czasie I Sekretarz KC KPZR. Doktryna uzasadniała zbrojną 
interwencję wojsk ZSRR (i państw Układu Warszawskiego) w tych krajach.
75 Por.: B. Sösemann, Die 68er Bewegung..., wyd. cyt., s. 680.
76 W. Kraushaar, Denkmodelle der 68er Bewegung, w: „Aus Politik und Geschichte”, 
nr 22-23, 25/24 maja 2001.
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religię. Autorytetami dla uczestników „Ruchu 68” byli Theodor Adorno, 
Ernst Bloch, Norbert Elias, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Leo 
Löwenthal. Kraushaar podaje trzy główne przedmioty krytyki uczest-
ników buntu studenckiego roku 1968 – faszyzm, kapitalizm oraz im-
perializm. Krytykowano fakt nierozliczenia się Niemców z przeszłości 
nazistowskiej, protestowano przeciwko wyzyskowi i eksploatacji eko-
nomicznej, zwłaszcza krajów Trzeciego Świata. Wydaje się, że antyka-
pitalizm, antyfaszyzm i antyimperializm łączyły różne odłamy i frakcje 
„Ruchu 68”. Ciekawe, że wśród postulatów nie znalazł się antytotali-
taryzm jako taki – tylko antyfaszyzm. Wydaje się, że wielu uczestników 
„Ruchu 68” w ówczesnym czasie idealizowało  komunizm. 

Berndt Sösemann również zwraca uwagę na fakt, że pojęcie „Ruch 
68” łączy bardzo zróżnicowane wydarzenia i często jest mylnie rozu-
miane. Sösemann zauważa, że część tego ruchu jest powiązana z kry-
zysem społeczeństwa niemieckiego – kryzysem, który spowodował, 
że grupy społeczne czuły się marginalizowane przez rządzących, 
zarówno pod względem politycznym, emocjonalnym, jak i  ekono- 
micznym. Drugi czynnik wydarzeń roku 1968 w  Niemczech jest sil-
nie powiązany z międzynarodową falą protestów i  rewolucyjnym  
nastawieniem pewnych grup społecznych77.  Należy zauważyć, że 
zarówno kryzys, o którym mowa, jak i społeczne niezadowolenie nie 
pojawiły się nagle. Narastały one w  społeczeństwie niemieckim od 
końca lat 50., a ich kulminacja przypadła na rok 1968 i doprowadziła 
do radykalizacji form protestu, w tym do powstania RAF. 

Zgadzam się z tezą Bruce’a Hoffmana, iż dobrobyt lat 50. w Eu-
ropie Zachodniej pozwalał na luksus introspekcji, która prowadziła 
w pewnych kręgach do radykalnej krytyki nierówności społecznych, 
niesprawiedliwości i kapitalizmu jako porządku, który je dopuszczał78. 

Pod koniec lat 60. protestującą w różnych państwach zachodnich 
młodzież jednoczyło poczucie niesprawiedliwości, protest przeciwko 

77 Por.: B. Sösemann, Die 68er Bewegung..., wyd. cyt., s. 672.
78 Por.: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 77.
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wyzyskowi krajów Trzeciego Świata i pogłębiających się dysproporcji 
pomiędzy bogatą Północą a  biednym Południem, a także niechęć do 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, postrzeganej jako im-
perialistyczna. „Antyimperializm oznaczał przede wszystkim protest 
przeciwko wojnie w Wietnamie, ale także przeciwko amerykańskiej 
dominacji w większości krajów Trzeciego Świata”79 – mówił Christoph 
Wackernagel, członek RAF. 

Wpływ wojny w Wietnamie na rozwój terroryzmu w Niemczech 
jest widoczny w oświadczeniach RAF, wydawanych po przeprowa-
dzanych zamachach. Pierwszy zamach terrorystyczny przeprowadzo-
ny przez RAF (nie licząc napadów na banki i podpaleń) został przez 
terrorystów uzasadniony chęcią odwetu za zaminowanie przez wojsko 
USA portu w Hajfongu w Północnym Wietnamie. RAF przeprowadziła  
11 maja 1972 roku zamach bombowy na 5 korpus USA stacjonujący we 
Frankfurcie nad Menem, zginęła 1 osoba, 13 zostało rannych (o  czym 
szerzej w dalszych rozdziałach). 

RAF zaangażowała się również w sprawę palestyńską – już  
w 1969 roku przyszli członkowie RAF a także powiązanego z nią Ru-
chu Drugiego Czerwca (siostrzana organizacja RAF) nawiązali kon-
takt z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Pierwsza grupa niemieckich 
terrorystów odwiedziła obozy szkoleniowe OWP w 1969 roku. W tym 
samym roku obozy palestyńskich terrorystów w  Jordanii odwiedziła 
kolejna grupa – wśród nich Andreas Baader, Gudrun Ensslin i Ulrike 
Meinhof. Bruce Hoffman pisze, że „stosunki między Niemcami a ich 
palestyńskimi gospodarzami były tak napięte, że po dwóch miesiącach 
poproszono, by goście wyjechali”80. 

Victor Grotowicz wyjaśnia kulisy tego wyjazdu81. Otóż, po pierwsze, 
Andreas Baader nie chciał uznać zwierzchnictwa Palestyńczyków  
i poddać się panującej w  obozie dyscyplinie. Po drugie, ujawniły się 

79 Cyt. za B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 77.
80 Tamże, s. 79.
81 Cyt. za V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 67-68.
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znaczne różnice w mentalności Niemców i Palestyńczyków. Terro-
rystki z Niemiec nie respektowały arabskich zwyczajów – pewnego 
dnia zaczęły się opalać nago na środku obozu, wywołując oburzenie 
Arabów. Po tym incydencie komendant obozu zadecydował o  wyrzu-
ceniu Niemców z obozu. 

Zdarzenie to właściwie mogłoby być traktowane jako anegdota, po-
kazuje jednak moim zdaniem prawdziwy wymiar zaangażowania RAF 
w „sprawę palestyńską”. Brak respektu dla kultury islamu i dla „gos-
podarzy” może być dowodem wskazującym na to, że dla członków 
RAF „bycie rewolucjonistą” i  kontestacja rzeczywistości były spo-
sobem na życie, a może nawet przejawem mody, co świadczy do pew-
nego stopnia o ich naiwności. „Musicie zrozumieć, że wtedy wszyscy 
chcieliśmy być rewolucjonistami, nie gwiazdami rocka, bo to było 
najbardziej fantastyczną rzeczą na świecie” – mówiła Astrid Proll, co 
wydaje się potwierdzać moją hipotezę. Bruce Hoffman pisze wprost, że 
walka zbrojna i  rewolucja szły w tym środowisku  w parze ze swobodą 
seksualną i zażywaniem narkotyków82.  

Natomiast faktem jest, że dzięki kontaktom z Palestyńczykami 
ci młodzi Niemcy przeszli „profesjonalne” szkolenia, a zdobyte tam 
umiejętności wykorzystywali, przeprowadzając zamachy pod szyldem 
RAF. W latach 70. RAF współpracowała z palestyńskimi terrorystami 
przy kilku dużych zamachach, organizowanych zarówno w Europie, 
jak i Afryce. Palestyńczycy dostarczali RAF również broń i materiały 
wybuchowe.

Wydarzenia roku 1968 w Niemczech z pewnością nie mogą być jed-
noznacznie interpretowane jako przyczyna powstania RAF, niemniej 
jednak sądzę, że studencka kontrkultura końca lat 60. w dużym stopniu 
wpłynęła na grupę młodych ludzi, którzy postanowili założyć ugrupo-
wanie terrorystyczne. Podkreślić jednak należy, że wśród protestujących 
w roku 1968 roku studentów tylko nieliczni zdecydowali się na walkę 
zbrojną. Demonstracje przeciwko wojnie w Wietnamie w roku 1968 
82 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 77.
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miały charakter masowy – natomiast organizację terrorystyczną RAF 
zakładało kilku młodych ludzi. Można zastanowić się, dlaczego – 
głosząc hasła rewolucyjne i starając się wdrażać w  życie idee mark-
sizmu – nie wyjechali oni po prostu do sąsiedniej NRD, gdzie idee te 
były wcielane w życie przez komunistyczne władze. 

Jak wynika z cytowanej wypowiedzi Astrid Proll, oni chcieli być re-
wolucjonistami, a w NRD ich walka nie miałaby ideologicznego uza-
sadnienia. Z  drugiej strony członkowie RAF pragnęli dokonać zmian 
w systemie RFN. Wolfgang Grams, terrorysta RAF na pytanie swojego 
ojca, dlaczego – jeśli mu się w  RFN nie podoba – nie wyjedzie do 
NRD odpowiedział: „Ja chcę tutaj coś zmienić”83. Podstawowym pro-
blemem RAF, który dostrzegam w tym kontekście, była chęć narzuce-
nia tej woli zmian całemu społeczeństwu RFN – mimo że organizacja 
liczyła w roku 1974 (wg szacunków policji) ok. 300 osób. Można się 
jednak zastanowić, dlaczego obserwując rozwój sytuacji w NRD i in-
nych krajach bloku wschodniego, przyszli członkowie RAF nie zre-
widowali swoich poglądów.

Studenci w roku 1968 w RFN marzyli o rewolucji. Ich wschodnio-
niemieccy koledzy w tym samym czasie starali się zreformować socja-
lizm, uzyskać  prawa, które dla studentów w RFN były codziennością. 

2.3. Koniec lat 60. w NRD 

W tym miejscu warto przedstawić sytuację panującą pod koniec lat 
60. w NRD. Zbudowany 13 sierpnia 1961 roku mur berliński stał się 
symbolem podzielonej Europy. Podzielone miasto – wraz z rozdzie-
lonymi z dnia na dzień rodzinami – ilustrowało tragedię podzielonego 
kontynentu. Mur był symbolem podziału politycznego i ekonomiczne-
go oraz różnic w prawach obywatelskich po obu stronach żelaznej kur-
tyny. Jego budowa umocniła podział Niemiec i uzależnienie NRD od 
83 Cyt. za V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 81.
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ZSRR. Dla mieszkańców NRD oznaczało to, że zjednoczenie państw 
niemieckich może nigdy – jak się wtedy wydawało – nie nadejść84. 

12 stycznia 1968 roku izba ludowa (parlament NRD) zaakceptowała 
projekt nowego prawa karnego – projekt w pełni zgodny z doktryną re-
alnego socjalizmu, wzorowany na prawie ZSRR. Jako karalne zapisano 
czyny przeciwko „suwerenności NRD”, pokojowi, prawom człowieka, 
niedozwolone opuszczanie granic NRD, jak również zbieranie infor-
macji, które mogłyby być wykorzystane przeciwko NRD lub innym 
„miłującym pokój” krajom. Obywatel NRD mógł być ukarany za to, 
że należał albo sympatyzował z organizacjami lub osobami, które 
występowały przeciwko porządkowi panującemu w NRD. Początek 
roku 1968 przyniósł więc zaostrzenie prawa i dalsze ograniczenie praw 
obywatelskich85. 

Nowe prawo znalazło zastosowanie w sierpniu 1968 roku, podczas 
inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Do 29 sier-
pnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych NRD zanotowało 1112 przy-
padków „podżegania przeciw państwu”86. Za takie uchodziły mani-
festacje poparcia dla Aleksandra Dubčeka, np. zbieranie podpisów pod 
protestem przeciw interwencji. Do 20 listopada takich zarejestrowanych 
przez ministerstwo przypadków było już 212987. Kary, jakie wymie-
rzano za te przestępstwa były relatywnie niewielkie – w porównaniu  
z tym, jakie mogły być wg nowego prawa – głównie dzięki naciskowi 

84 W prasie niemieckiej pojawiła się teza, że budowa muru berlińskiego umożliwiła 
rozwój polityki wschodniej (tzw. Ostpolitik), która zakończyła się zjednoczeniem 
Niemiec. Zjednoczenie Niemiec umożliwiło z kolei zjednoczenie Europy. Rozwój 
polityki wschodniej był konieczny po 1961 roku – w  interesie obywateli niemiec-
kich podjęto wówczas negocjacje z władzami NRD. Sądzę, że to bardzo interesujący 
punkt widzenia. Por.: H. Uwer, Ostpolitik ist nötig, w: „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung”, 6.22.2000, http://www.faz.net/aktuell/politik/warschauer-vertrag-ostpolitik-
ist-noetig-111700.html, strona wywołana 3.03.2013.
85 „Informationen zur politischen Bildung”, Heft 258: Zeiten des Wandels, Bonn 1998, 
http://www.bpb.de/izpb/10091/zeiten-des-wandels, strona wywołana 3.03.2014.
86 Tamże.
87 Tamże.
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ze strony zachodnich mediów, które nagłaśniały te sprawy. Z drugiej  
strony jednak, uczestnicy demonstracji poparcia dla Dubčeka, nawet po 
zwolnieniu z więzień byli obserwowani oraz szykanowani przez Stasi.

Aby uprzedzić powstanie  opozycji studenckiej – tak, jak działo się to 
w RFN – rząd NRD w roku 1967 ogłosił reformę szkolnictwa wyższego. 
Zmieniono organizację studiów, w tym wprowadzono uregulowany 
czas studiów – 4 lata oraz podział kierunku studiów na trzy części: 
studium początkowe (Grundstudium), studium zawodowe (Fachstu-
dium) oraz studium badawcze (Forschungsstudium).  Stworzono także 
nowe plany nauczania w uczelniach wyższych, żeby kształcić więcej 
fachowców w dziedzinach, które były uznawane przez władze za klu-
czowe. Studium marksizmu i  leninizmu było obowiązkowe na każdym 
kierunku studiów. Liczba studentów w  NRD wzrosła w latach 1960-
1969 ze 102 000 do ponad 122 000. Na 1000 mieszkańców w wieku 18-
45 lat w NRD przypadało 18 studiujących (w RFN – 11), w  roku 1969 
liczba ta wynosiła 17 w NRD (w RFN – 14)88. Jednocześnie okazało się, 
że w NRD brakuje wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem 
zawodowym, z  tego względu na początku lat 70. ograniczono z kolei 
możliwości studiowania zaocznego i wieczorowego. 

Młodzi ludzie w NRD mieli również budować „socjalistyczną 
ojczyznę” – w  jakim zakresie mieli to robić, szczegółowo regulowało 
Prawo o udziale młodzieży Niemieckiej Republiki Demokratycznej  
w walce o kompleksową budowę socjalizmu i  wszelkim wspieraniu ich 
inicjatyw w prowadzeniu gospodarki ludowej oraz państwa w zawodzie 
i szkole, kulturze i sporcie89. Prawo to określało zadania młodzieży 
w  socjalistycznym społeczeństwie, kładło nacisk na formy organizacji 
młodzieży, a  także na kształcenie zawodowe. W tym kontekście od 
indywidualnych zainteresowań i życzeń młodych ludzi ważniejsze 
88 Tamże.
89 Gesetz über die Teilnahme der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik am 
Kampf um den umfassenden Aufbau des Sozialismus und die allseitige Foerderung 
ihrer Initiativen bei der Leitung der Volkswirtschaft und des Staates, in Beruf und 
Schule, bei Kultur und Sport, tłum. własne. 
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były oczywiście plany gospodarcze SED. Niejako uzupełnieniem 
tego prawa był dokument Stasi z 1966 roku Polityczno-operacyjne 
zwalczanie dywersji i działań podziemnych wśród młodzieżowych 
kręgów osób w NRD90. Wytyczne zawarte w dokumencie były sys-
tematycznie uzupełniane dodatkowymi rozkazami i rozporządzeniami. 
Według jednej z analiz Stasi, „przeciwnik podejmuje silne działania, 
wykorzystując całą skalę możliwości polityczno-ideologicznej dy-
wersji usiłuje zdobyć wpływ na młodzież  w stolicy NRD”91. 

Pod specjalną obserwacją Stasi znajdowali się studenci Uniwersyte-
tu Humboldta, w dokumentach Stasi pojawią się ostrzeżenia, że wielu 
studentów nie wypowiada swoich prawdziwych opinii publicznie (np. 
podczas seminariów), a  rozmawiając prywatnie między sobą prezen-
tuje poglądy zupełnie inne od oficjalnych92. 

Inny raport Stasi z roku 1966 roku alarmuje, że studenci spotykają 
się z  mieszkańcami Berlina Zachodniego i w prywatnych rozmowach 
wypytują o  sytuację na Zachodzie, co stwarza możliwość negatyw-
nego oddziaływania ideologicznego na studentów wschodnioniemiec-
kich. W kolejnym raporcie z roku 1967 zwraca się uwagę na fakt, że  
w kręgach studenckich daje się zauważyć „dekadencką moralno-
-etyczną postawę”93. Rzeczywiście – dało się to zauważyć – młodzi 
ludzie zaczęli nosić długie włosy, słuchali „zachodniej muzyki” (muzy-
ka rockowa została zabroniona przez 11 plenum KC SED w grudniu 
1965 roku), nosili wytarte dżinsy – w stylu amerykańskich hipisów, tak 
samo jak ich zachodnioniemieccy koledzy. 

Długie włosy noszone przez mężczyzn były zresztą prawdziwym 
symbolem buntu młodego pokolenia. Michael Baumann wspomi-
na, że dla niego wszystko zaczęło się od muzyki rockowej i długich 

90 Ministerium für Staatssicherheit, Dienstanweisung 4/66 z dn. 15.05.1966.
91 Cyt. za S. Wolle, Die versäumte Revolte: Die DDR und das Jahr 1968,  w: „Das 
Parlament”, Beilage, nr 22-33/25-31.05.2001, s. 38, tłum. własne.
92 Por.: Tamże, s. 39.
93 Por.: Tamże, s. 41.
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włosów94. Ci, którzy nosili długie włosy wyraźnie odróżniali się od 
reszty społeczeństwa, byli traktowani jak wyrzutki społeczeństwa,  
a jednocześnie czuli więź z innymi młodymi ludźmi, manifestującymi 
w ten sposób protest wobec otaczającej rzeczywistości. Młodzież, która 
nosiła długie włosy manifestowała swoje przekonania i jednocześnie 
wyrażała niechęć do autorytetów. Długie włosy były takim samym 
znakiem zarówno w NRD, jak i RFN czy USA. 

Michael Baumann wyjaśnia, dlaczego nosił długie włosy: „(...) to 
było tak: jak się miało długie włosy, to nagle jakby się było Murzynem. 
Rozumiecie? Wyrzucano nas z lokali, obrzucano przekleństwami, 
goniono – mieliśmy same kłopoty”95. Pisze on także, że dzięki temu 
kształtowało się poczucie przynależności do grupy „wyrzutków”,  
i że młodzi ludzie nabierali innego, jeszcze bardziej skrajnego nasta- 
wienia96.

94 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 78.
95 Tamże.
96 Takie antyspołeczne nastawienie połączone z poczuciem niesprawiedliwości 
na świecie (zarówno w  samej RFN, jak i w skali światowej – dominacja USA, 
upośledzenie gospodarcze krajów Trzeciego Świata i inne) i gotowością walki zbro-
jnej stanowiło podstawę utworzenia RAF. W organizacji zgromadziły się osoby  
o podobnych cechach, poglądach, przyciągnięte klimatem emocjonalnym i  wspól-
nymi normami (a raczej ich brakiem).  Hipotezę tę potwierdzają badania, wg których 
grupy terrorystyczne są szczególnie atrakcyjne dla osób niezadowolonych z siebie  
i otoczenia, źle zaadaptowanych we własnych kręgach społecznych, nie potrafiących 
spełnić oczekiwań osób znaczących (przede wszystkim chodzi tu o rodziców). 
Przynależność do ugrupowania terrorystycznego daje członkom możliwość 
określenia własnej tożsamości – zdefiniowania jej poprzez walkę, poświęcenie  
i ideologię, pozwala im ponadto pozostawać w bliskich związkach emocjonalnych  
z innymi członkami grupy oraz pozwala na samorealizację w działaniu niebezpie-
cznym i samopoświęceniu. Z  badań wynika także, że polityczna ideologia ma 
mniejsze znaczenie niż atmosfera i stosunki panujące w danej grupie terrorystyc-
znej, dlatego też grupy bronią się przed rozpadem, nawet jeśli ich walka przestaje 
mieć polityczne uzasadnienie. Badania te można odnieść do RAF, która ogłosiła 
rozwiązanie dopiero w roku 1998.  Por.: U. Jakubowska, Ekstremizm polityczny, 
wyd. cyt., s. 159-164.
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W roku 1968 na Broadwayu wystawiono premierę musicalu Hair, 
który stał się manifestem tego pokolenia97. Hair to historia chłopaka  
z Oklahomy, Claude’a Bukowskiego, który przyjeżdża do Nowego 
Jorku, by zaciągnąć się do armii i wyjechać do Wietnamu. W Central 
Parku spotyka grupę długowłosych hipisów, którzy wprowadzają go  
w świat ideałów wolności, miłości, pacyfizmu, a także – towarzyszących 
kontrkulturze tamtych lat – narkotyków. Lider grupy hipisów, charyz-
matyczny Berger, w wyniku nieszczęśliwego splotu wydarzeń zostaje 
wysłany zamiast Claude’a do Wietnamu, gdzie ginie. 

Długie włosy były symbolem protestu, protest ten przybierał jednak 
różne formy – ruch hipisowski w USA był ruchem pacyfistycznym, 
trudno przypisać takie poglądy studentom, którzy założyli RAF – nawet 
ich protest przeciw wojnie miał charakter zbrojny, z kolei w NRD 
długie włosy mogły być wyrazem protestu przeciwko uniformizacji 
społeczeństwa socjalistycznego, jedną z niewielu form protestu, na którą 
mogli sobie pozwolić młodzi ludzie w państwie realnego socjalizmu.

Propaganda SED „wyjaśniała” społeczeństwu niemieckiemu – 
wydarzenia w  RFN, np. śmierć Benno Ohnesorga była w mediach 
wschodnioniemieckich przedstawiana jako przykład faszystowskiego 
charakteru państwa zachodnioniemieckiego. Wydarzenia lat 1967-
1968 były manipulowane w mediach wschodnioniemieckich tak, aby 
możliwie najbardziej zdyskredytować władze RFN. Jednocześnie 
NRD wspierało część protestujących studentów – wspominałam już, 
że pismo „konkret” było współfinansowane ze środków NRD, również 
sama RAF była wspierana przez Stasi. W NRD terroryści znajdowali 
ochronę i wsparcie finansowe. Również studenci działający w SDS 
otrzymywali – w trakcie pobytu w Berlinie Wschodnim – wsparcie 
od wschodnioniemieckich kolegów98, np. w postaci „Dokumentów  
97 Pełny tytuł: „Hair: The American Tribal Love-Rock Musical” 

98 Trzeba wyjaśnić, że kontakty, o których mowa były inspirowane przez służby NRD, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych starało się przeciwdziałać niekontrolowanym 
spotkaniom studentów ze Wschodu i Zachodu (a przynajmniej je monitorować,  
o czym świadczą liczne raporty z tego okresu).
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o faszystowskiej przeszłości zachodnioniemieckich policjantów oraz 
zdjęcia z wydarzeń 2.06.1967”, które członkowie FDJ przekazali kole-
gom z SDS w  1967 roku99. 

Protesty studenckie w RFN były wykorzystywane przez NRD  
w celach propagandowych, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że  
o ile sprzeciw przeciw wojnie w Wietnamie, antyamerykanizm, protes-
ty przeciw prawom wyjątkowym spotykały się z przychylnością władz 
NRD, o tyle ich uzasadnienie i formy protestu nie były przez SED po-
pierane. S. Wolle zauważa, że APO można było określić jako radykal-
nie lewicową, a już W. Lenin zwracał uwagę, że radykalizm lewicowy 
jest  „chorobą dziecięcą komunizmu”. W tym aspekcie krytykowano 
w NRD podstawy filozoficzne „drobnomieszczańskiej rewolucji  
w RFN” i ruch studencki określano jako „pseudorewolucyjny”100.  

2.4. USA jako punkt odniesienia dla Ruchu 68

USA stanowiły ważny punkt odniesienia dla ruchu studenckiego 
1968 roku w  Niemczech Zachodnich.

Od tragicznej śmierci Johna F. Kennedy’ego, od roku 1963 do 1969 
USA znajdowały się pod rządami demokraty, Lyndona B. Johnsona101. 
W roku 1969 wybory wygrał republikanin, Richard M. Nixon102. John-
sonowi nie udało się zapobiec eskalacji konfliktu wietnamskiego –  
na drugą połowę lat 60. przypadają szczególnie krwawe lata wojny 
w Wietnamie103. Przeciwko zaangażowaniu USA w Wietnamie protes-
99 Por.: S. Wolle, Die versäumte Revolte..., wyd. cyt., s. 39.
100 Tak pisał w 1974 roku m.in. Siegfried Prokop, historyk (NRD). Por.: S. Prokop, 
Studenten im Aufbruch. Zur studentischen Opposition in der BRD, Berlin (NRD) 
1974, s. 121, za: S. Wolle, Die versäumte Revolte..., wyd. cyt.
101 Johnson był wiceprezydentem podczas prezydentury Kennedy’ego.
102 Nixon był prezydentem do 1974 roku – podał się do dymisji w wyniku Afery 
Watergate.
103 Wojna na Półwyspie Indochińskim rozpoczęła się w połowie lat 50., a jej koniec 
wyznacza upadek Sajgonu w 1975 roku, w 1968 rozpoczęły się rokowania pokojo-
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towali studenci nie tylko w USA, był to również ważny temat dla ruchu 
studenckiego tych lat w Niemczech. 

Lata 60. to również okres rozwoju ruchu na rzecz równouprawnie-
nia czarnoskórych Amerykanów. Na przełomie lat 60. i 70. formę walki 
o  równouprawnienie czarnoskórych Amerykanów stanowiły również 
zamachy przeprowadzane przez ekstremistyczną organizację Czarne 
Pantery. 

The Black Panther Party for Self-Defense została założona przez 
Hueya P.  Newtona i Bobby’ego Seale’a (następnie jej przywódcą 
został Eldridge Cleaver, główny ideolog Czarnych Panter) w Oakland 
(Kalifornia) w 1966 roku, początkowo w  celu patrolowania dzielnic, 
w których mieszkali czarnoskórzy i monitorowania sposobu, w jaki 
policja traktuje czarnoskórych obywateli104. 

Grupa rozwinęła się z organizacji lokalnej do ogólnonarodowej, 
wspierała czarnoskórych m.in. dystrybuując wśród najbiedniejszych 
jedzenie i medykamenty, prowadząc centra edukacji. Pozytywny program 
został jednak przyćmiony przez ekstremistyczną ideologię, wyznawaną 
przez niektórych członków organizacji. Elementem działalności 
Czarnych Panter stała się również walka zbrojna, wymierzona przede 
wszystkim w policję – traktowaną jako symbol ucisku czarnoskórych. 
Członkowie Czarnych Panter i ich zbrojnego ramienia Black Liberation 
Army (Czarna Armia Wyzwolenia) uzbrojeni, ubrani w czarne uniformy 
i  charakterystyczne czarne berety uczestniczyli w licznych strzelaninach 
z policją w  Kalifornii, Nowym Jorku i Chicago.

Szef FBI, John Edgar Hoover nazwał Czarne Pantery „najwię-
kszym zagrożeniem dla wewnętrznego bezpieczeństwa Stanów Zjed-

we, a prezydent Johnson ogłosił zawieszenie działań wojennych. 
104 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/68134/Black-Panther-Party, stro-
na wywołana 3.03.2014 oraz W. Simmons, K. Patton, The New Black Militant 
Groups: Terrorist Organizations Willing to Kill?, 30.03.2012, http://www.hstoday.
us/blogs/guest-commentaries/blog/the-new-black-militant-groups-terrorist-organi-
zations-willing-to-kill/6f056ebfc75378acc213384d89caf75d.html strona  wywołana 
03.03.2014 oraz B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 166.
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noczonych”105. FBI powołało specjalny zespół COINTELPRO w celu 
zwalczania zbrojnych grup czarnoskórych ekstremistów106.

Ideologia Czarnych Panter była połączeniem postulatów wysu-
wanych przez czarnoskórych działaczy, takich jak Martin Luther King 
i Malcom X oraz wpływów marksistowskich. Eldrige Cleaver – „mi-
nister informacji” Czarnych Panter  był zdania, że drogą pokojowych 
demonstracji nie można wywalczyć równych praw dla czarnoskórych 
obywateli USA. „Od stuleci i pokoleń oglądaliśmy i badaliśmy gówno 
ze wszystkich stron. Ja jestem przekonany, że większości rzeczy, które 
dzieją się w  tym kraju, nie trzeba już dłużej analizować”107 – twierdził 
Cleaver. 

W USA w latach 60. rozpoczęła również działalność organizacja 
Weathermen (później znana jako Weather Underground Organisation). 
Grupa powstała w 1969 roku po rozłamie w związku studenckim Stu-
dents for a Democratic Society. Nazwę zaczerpnięto z piosenki Boba 
Dylana Subterranean Homesick Blues, gdzie znajdują się słowa „You 
don’t need a weatherman to know which way the wind blows”108. Gru-
pa sama siebie określała jako „rewolucyjną organizację komunistów 
i komunistek”. Organizacja Weathermen czasami jest określana jako 
amerykańska Frakcja Czerwonej Armii – ze względu na podobną 
ideologię i cele organizacji, jak również metody – pod koniec lat 60. 
i na początku 70. grupa dokonywała zamachów bombowych, głównie 
na siedziby instytucji rządowych – symbole systemu109. 

Porównując działalność zarówno Czarnych Panter, jak i Weather-
men z  działalnością europejskich organizacji terrorystycznych tam-
tego okresu, można dojść do wniosku, że terroryzm w Europie był  
o wiele większym zagrożeniem społecznym i był bardziej rozwinięty 
105 Tamże.
106 Tamże.
107 Cyt. za B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 166.
108 „Nie potrzebujesz synoptyka, żeby wiedzieć, w którą stronę wieje wiatr”, tłum. 
własne.
109 Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004, s. 530-531.
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niż w USA. Prawdopodobnie przyczyn takiego stanu rzeczy można 
doszukiwać się w większej efektywności działania służb antyterro-
rystycznych w USA niż w Europie oraz w fakcie, że terroryści Europej-
scy utrzymywali kontakty z terrorystami z Bliskiego Wschodu (które 
w przypadku ekstremistycznych grup w USA ze względu na położenie 
geograficzne i brak odpowiedniego zaplecza finansowego nie mogły 
się rozwinąć), np. członkowie RAF przechodzili szkolenia w obozach 
palestyńskich terrorystów, otrzymywali wsparcie w postaci broni. Nie 
bez znaczenia wydaje się również fakt, że lewicowi ekstremiści w  Eu-
ropie Zachodniej korzystali z pomocy państw bloku wschodniego (np. 
RAF była wspierana – również finansowo – przez Stasi)110. Wsparcie – 
zarówno ze strony bliskowschodnich organizacji terrorystycznych, jak 
i reżimu komunistycznego – przyczyniło się, moim zdaniem, do roz-
woju terroryzmu w Europie Zachodniej w  latach 70. na tak dużą skalę.

Sprzeciw wobec wojny w Wietnamie narastał w coraz szerszych 
kręgach społeczeństwa amerykańskiego i innych państw kapitalis- 
tycznych111. Jedną z  przyczyn rosnącego niezadowolenia opinii publicz-
nej była komunistyczna działalność propagandowa, która podburzała 
od połowy lat 60. społeczeństwa zachodnie przeciwko zaangażowaniu 
Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Wydaje się, że protestujący 
zapominali o powodach interwencji, ignorując fakt agresji Demokra-
tycznej Republiki Wietnamu przeciwko suwerennemu Wietnamowi 
Południowemu112. 

Demonstracje przeciw wojnie przybierały charakter masowy, 21 
października 1967 roku w Waszyngtonie, przed siedzibą Pentagonu 
zebrało się 100 000 protestujących, w listopadzie 1969 – 250 000 

110 Por.: T. Wunschik, Baader-Meinhof international?, w: 1977 und die RAF, dodatek 
do tygodnika „Das Parlament“, 1.10.2007, s. 23-29.
111 Autorka używa określenia, w celu odróżnienia od krajów socjalistycznych,  
w których wojna była potępiana  oficjalnie i obywatele nawet, jeśli byliby innego 
zdania nie mogliby go głosić ze względu na brak wolności słowa w tych państwach.
112 Takiego zdania jest historyk, Witold Pronobis. Por.: Polska i świat w XX wieku, 
Warszawa 1991.
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osób protestowało w Waszyngtonie przeciwko wojnie wietnam-
skiej113. Jednym z intelektualnych ośrodków buntu przeciw wojnie  
w Wietnamie był uniwersytet w Yale. W 1967 roku przeciwnicy wojny 
proklamowali Anti-Draft Statement, czyli oświadczenie przeciwko po-
borowi do wojska. Wśród sygnatariuszy dokumentu znaleźli się m.in.  
dr Benjamin Spoke oraz kapelan uniwersytetu Yale Willina Sloan Cof-
fin. Oświadczenie było skierowane do „młodych ludzi w Ameryce, do 
wszystkich Amerykanów, do wszystkich ludzi dobrej woli”114, autorzy 
wzywali do konfrontacji i obrony przed systemem, w którym młodzi 
ludzie muszą wbrew swoim poglądom i przekonaniom religijnym brać 
udział w  wojnie. Szczególnie wzywali uczelnie wyższe i organizacje 
religijne do aktywnego przyłączenia się do protestu. 

Jednocześnie w USA rozwijała się subkultura hipisów (Flower-
power movement) –  z hasłami jak Peace! oraz Make love not war!, 
akcjami  protestacyjnymi polegającymi na paleniu książeczek woj-
skowych. Kulminację ruch osiągnął w 1969 roku podczas festiwalu 
muzycznego w Woodstock, na który przybyło ponad 500 000 młodych 
ludzi. Warto zauważyć, że ruch przeciwko wojnie w Wietnamie był 
pokojowy – protestowano, ale nie używano przemocy. 

Tymczasem w Europie sprzeciw wobec interwencji zbrojnej w Wiet-
namie był jednym z motywów działań organizacji terrorystycznych,  
w tym jednym z ważnych elementów ideologii RAF.

113 Por.: „Informationen zur politischen Bildung”, Heft 268: USA, Bonn 2000.
114 „To the young men of America, to the whole of the American people, and to 
all men of goodwill everywhere”, za: http://www.research.umbc.edu/~lindenme/
hist102/draft.htm, strona wywołana 3.03.2014, tłum. własne.
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3. Czerwona Dekada

Dla powstania RAF duże znaczenie miały wydarzenia końca lat 
60. (por. rozdział 2), kiedy w środowisku protestującej młodzieży stu-
denckiej zaczęli działać m.in. Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun 
Ensslin i Horst Mahler – przyszli założyciele Frakcji Czerwonej Armii. 
Pierwszy okres ich działalności, jeszcze przed formalnym powstaniem 
Frakcji Czerwonej Armii stanowi wg autorki integralną część histo-
rii RAF. W niniejszym rozdziale zostanie podjęta próba periodyzacji 
historii Frakcji Czerwonej Armii, ukazania celów, działań i skutków 
społecznych, jakie wywołała jej działalność w latach 1970-1977.

3.1. Powstanie Frakcji Czerwonej Armii

14 maja – uwolnienie  Andreasa Baadera – rozpoczyna drugi okres 
działalności grupy, już pod szyldem Frakcja Czerwonej Armii. Tydzień 
później w radykalnie lewicowym czasopiśmie „agit 883” opublikowano 
pierwszy komunikat RAF pod tytułem Die Rote Armee aufbauen! 
(Powołać Czerwoną Armię!), pod komunikatem podpisała się Gudrun 
Ensslin. W nim właśnie po raz pierwszy pojawiła się nazwa RAF.

Symbol Frakcji Czerwonej Armii. Litery RAF na tle 

pistoletu maszynowego Heckel und Koch wpisane  

w  czerwoną, pięcioramienną gwiazdę. 

Logotyp nie ma przypisanego autorstwa, stąd nie 

podlega prawom autorskim. W niniejszej pracy 

wykorzystywany jest plik pobrany ze strony: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAF-Lo-

go.svg, strona wywołana 3.03.2014.
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„Towarzysze z 883 – nie ma sensu tłumaczyć właściwych rzeczy 
niewłaściwym ludziom. Robiliśmy to już wystarczająco długo. Ak-
cji wyzwolenia Baadera nie będziemy tłumaczyć intelektualnym 
gadułom, tchórzom i tym, którzy wszystko wiedzą lepiej, a jedynie po-
tencjalnie rewolucyjnym grupom narodu.” – tak zaczyna się odezwa. 
„To znaczy tym, którzy natychmiast pojmują ten czyn, ponieważ sami 
są więźniami. Tym, którzy nie przykładają wagi do gadaniny »lewicy«, 
ponieważ pozostała ona bezskuteczna i nie pociąga za sobą czynów. 
Tym, którzy mają tego dość!” 115 – podkreśla RAF.  Grupa wyraźnie 
odcinała się więc od obecnej na scenie politycznej lewicy, jak również 
od lewicowych ruchów społecznych, które nie przyniosły – zdaniem 
członków RAF – oczekiwanych rezultatów i nie pociągnęły za sobą 
czynów. W  oświadczeniu czytamy dalej m.in., że „uwolnienia Baade-
ra jest tylko początkiem”, że teraz „się zacznie”. Ensslin zapowiada 
koniec „panowania gliniarzy”116.

W odezwie znajdujemy także jasną zapowiedź powołania „Czer-
wonej Armii”: „Tym ludziom mówcie, że powołujemy Czerwoną 
Armię. Waszą armię. Im mówcie, że teraz się zacznie! Oni nie będą 
głupio pytać, dlaczego teraz? Oni mają za sobą tysiące dróg do 
urzędników i urzędów – taniec z procesami – długie oczekiwanie  
i – zawsze datę, kiedy coś z pewnością się uda, tylko, że się nie udaje. 

115 „Genossen von 883, es hat keinen Zweck, den falschen Leuten das Richtige erk-
lären zu wollen. Das haben wir lange genug gemacht. Die Baader-Befreiungs-Aktion 
haben wir nicht den intellektuellen Schwätzern, den Hosenscheißern, den Alles-bess-
er-Wissern zu erklären, sondern den potentiell revolutionären Teilen des Volkes. Das 
heißt, denen, die die Tat sofort begreifen können, weil sie selbst Gefangene sind. Die 
auf das Geschwätz der »Linken« nichts geben können, weil es ohne Folgen und Taten 
geblieben ist. Die es satt haben!”, Rote Armee Fraktion. Texte und Materialien zur 
Geschichte der RAF, Berlin 1997, s. 24, tłum. własne. Dalej w tekście pozycja Rote 
Armee Fraktion. Texte und Materialien zur Geschichte der RAF oznaczona będzie 
sygnaturą: RAF..., wyd. cyt.
116 Dosłownie Bullenherrschaft – pejoratywnym i kolokwialnym określeniem Bul-
len są nazywani funkcjonariusze policji; odpowiada to mniej więcej polskiemu „gli-
niarze” lub „psy”.
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I rozmowę z miłą nauczycielką, której jednak nie udało się zapobiec 
przeniesieniu do szkoły specjalnej, i  z bezradną przedszkolanką, która 
również nie mogła akurat znaleźć wolnego miejsca. Oni nie zapytają 
was, dlaczego teraz – do cholery! (...) Co oznacza zaognić konflikt? 
To znaczy – nie dać się zabić. Dlatego tworzymy Czerwoną Armię. 
(...) Żeby zaognić konflikty, powołujemy Czerwoną Armię.  (...)  Bez 
zbudowania Czerwonej Armii, te świnie będą mogły dalej działać – 
aresztować, zwalniać, kraść dzieci, zastraszać, strzelać, rządzić. Co 
oznacza zaognić konflikt: to, że oni już nie mogą robić, co chcą, tyl- 
ko muszą robić to, czego my żądamy. Musicie to tłumaczyć tym, którzy 
nieczerpią korzyści z wyzysku Trzeciego Świata, z perskiej ropy, banan-
ów w Boliwii, złota z  Afryki Południowej; tym, którzy nie mają powo-
du, żeby identyfikować się z  wyzyskiwaczami. Oni mogą zrozumieć, że 
to, co teraz się zaczyna, w Wietnamie, Palestynie, Gwatemali, Oakland  
i Watts, na Kubie, w Chinach, Angoli i Nowym Jorku już się zaczęło. 
Oni zrozumieją, kiedy im wytłumaczycie, że akcja uwolnienia Baadera 
nie jest pojedynczym aktem, nigdy nie była, jest tylko pierwszą tego 
typu w RFN. Do cholery! (...)”117.  Odezwa kończy się apelem:

117 „Denen habt ihr zu sagen, daß wir die Rote Armee aufbauen, das ist ihre Armee. 
Denen habt ihr zu sagen, daß es jetzt losgeht. – Die werden nicht blöde fragen, warum 
gerade jetzt? Die haben die tausend Wege zu Behörden und Ämtern schon hinter 
sich – den Tanz mit Prozessen – die Wartezeiten und – immer, das Datum, wo es 
bestimmt klappt und nichts geklappt hat. Und das Gespräch mit der netten Lehrerin, 
die die Überweisung an die Hilfsschule dann doch nicht verhindert hat, und der hil-
flosen Kindergärtnerin, wo auch kein Platz frei wurde. Die fragen euch nicht, warum 
gerade jetzt – verdammt! (...)  Was heißt: die Konflikte auf die Spitze treiben? Das 
heißt: sich nicht abschlachten lassen. Deshalb bauen wir die Rote Armee auf. (...) Um 
die Konflikte auf die Spitze treiben zu können, bauen wir die Rote Armee auf. (...)  
Ohne die Rote Armee aufzubauen, können die Schweine alles machen, können 
die Schweine weitermachen: einsperren, entlassen, pfänden, Kinder stehlen, ein-
schüchtern, schießen, herrschen. Die Konflikte auf die Spitze treiben heißt: Daß die 
nicht mehr können, was die wollen, sondern machen müssen, was wir wollen. Denen 
habt ihr’s klar zu machen, die von der Ausbeutung der Dritten Welt, vom persischen 
Öl, Boliviens Bananen, Südafrikas Gold – nichts abkriegen, die keinen Grund haben, 
sich mit den Ausbeutern zu identifizieren. Die können das kapieren, daß das, was 
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„Rozwijać walki klasowe
Organizować proletariat
Rozpocząć zbrojny opór
Powołać Czerwoną Armię!”118

Język, jakim posługuje się autorka odezwy jest pełen kolokwia-
lizmów i  wulgaryzmów. Styl i język tej wypowiedzi odgrywają ważną 
rolę – podkreślają buntowniczy charakter grupy, pogardę dla kapita-
listycznego społeczeństwa, dla szkolnictwa i norm – obrazują bunt, 
niechęć i sprzeciw wobec panującego porządku. 

Ensslin nie widzi alternatywy – jedynym rozwiązaniem panujących 
problemów społecznych jest zbrojna walka pod szyldem Czerwonej 
Armii. Z odezwy można wyciągnąć wnioski na temat programu poli-
tycznego grupy, chociaż list adresowany do „towarzyszy 883” ma 
charakter dość ogólny119. Jako wrogów, przeciwko którym skierowana 
jest walka wymienia urzędników, urzędy, a także „wyzyskiwaczy” kra-
jów Trzeciego Świata. Można wyciągnąć wniosek, że walka nie tylko 
będzie skierowana przeciw władzom RFN, ale ma wymiar globalny 
– jest skierowana przeciw demokracji, biurokratyzacji, kapitalizmowi  
i wyzyskowi krajów Trzeciego Świata. 

W odezwie wymienia się również Palestynę jako jedno z miejsc, 
gdzie walka już się rozpoczęła. Po uwolnieniu Baadera, grupa 
korzystając z kontaktów z OWP, udała się do obozu w Ammanie, gdzie 
jej członkowie przeszli szkolenia dla terrorystów. Wizyta zakończyła 
się incydentem i wyrzuceniem Niemców z obozu (zob. rozdział 2). 
hier jetzt losgeht, in Vietnam, Palästina, Guatemala, in Oakland und Watts, in Kuba 
und China, in Angola und New York schon losgegangen ist. Die kapieren das, wenn 
ihr’s ihnen erklärt, daß die Baader-Befreiungsaktion keine vereinzelte Aktion ist, nie 
war, nur die erste dieser Art in der BRD ist. Verdammt.”, RAF..., wyd. cyt., s. 24-26, 
tłum. własne.
118 „Die Klassenkämpfe entfalten/ Das Proletariat organisieren/ Mit dem bewaffneten 
Widerstand beginnen/ Die Rote Armee aufbauen!”, tłum. własne, tamże.
119 Co zresztą przyznają sami członkowie RAF w kolejnej odezwie Koncepcja party-
zantki miejskiej z  roku 1971.
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Fakt, że jednym ze wzorów stawianych w odezwie są Palestyńczycy 
pozwala domniemywać, że metody działania OWP i jej ramienia 
zbrojnego Al-Fatah będą przez Czerwoną Armię popierane, a nawet 
naśladowane. W tym miejscu przypomnijmy, że między rokiem 1968  
a 1980 palestyńskie ugrupowania terrorystyczne należały do najaktyw-
niejszych na świecie i w dużej mierze przyczyniły się do internacjona- 
lizacji terroryzmu, czego przejawem jest również pobyt członków 
RAF w Ammanie. 

Proces umiędzynarodowienia terroryzmu rozpoczął się wraz  
z porwaniem samolotu rejsowego izraelskich linii lotniczych El Al  
22 lipca 1968 roku przez palestyńskich terrorystów z Ludowego Frontu 
Wyzwolenia. Porywano samoloty także wcześniej, tym razem jednak 
porwanie było połączone z żądaniami politycznymi – terroryści chcieli 
wymienić zakładników – pasażerów na terrorystów palestyńskich 
uwięzionych w Izraelu120. Bruce Hoffman zwraca uwagę na fakt, że 
wraz z porwaniem samolotu El Al zmieniły się charakter i natura ter-
roryzmu. Coraz częściej terroryści przeprowadzali zamachy poza tery-
toriami bezpośrednio związanymi z ich walką. Przynosiło to coraz 
większy rozgłos, tym samym ich cel – wywoływanie szoku i  zastra-
szenie – był osiągany na niespotykaną dotychczas skalę. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie dynamiczny rozwój środków masowego komu-
nikowania.

W odezwie Rote Armee aufbauen! znajdujemy zapowiedź, że  
Czerwona Armia będzie korzystała z doświadczeń innych terrorystów, 
a z drugiej strony będzie niejako „ideologiczną spadkobierczynią” „Ru-
chu 68”. Postulaty wysuwane w odezwie w dużej mierze pokrywają się 
z hasłami protestującej w 1968 roku młodzieży. Podstawową różnicą 
jest akceptacja użycia przemocy dla osiągnięcia celów politycznych. 

Po powrocie z Jordanii członkowie grupy zajęli się działalnością 
typowo kryminalną – napadami na banki. W napadzie na trzy różne 
banki jednocześnie, 19 września 1970 roku zrabowali łącznie ponad  
120 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt.,  s. 64.
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200 000 marek, w listopadzie skradli blankiety dokumentów oraz 
pieczęcie z ratusza Langgoenser. Policji udało się wytropić i za-
aresztować Ingrid Schuber, Horsta Mahlera, Brigitte Asdonk i Irene 
Goergens. W styczniu 1971 roku zrabowali kolejne 110 tysięcy marek 
w napadzie na dwa banki. W lutym władze powołały Komisję Specjalną 
ds. Walki z Terroryzmem (Sonderkommission Terrorismus), jej szefem 
został Alfred Klaus121.

3.2. Teoria partyzantki miejskiej

W kwietniu 1971 roku członkowie kierownictwa RAF opraco-
wali dokument Das Konzept Stadguerilla122 (Koncepcja partyzantki 
miejskiej). 22-stronicowy dokument został podzielony na podrozdziały 
– Konkretne odpowiedzi na konkretne pytania; Metropolia Republika 
Federalna; Rewolta studencka; Prymat praktyki; Partyzantka miejska; 
Legalne i nielegalne. Rozpoczyna się cytatem Mao Zedonga123 z 26 
maja 1939 roku: „Między nami i wrogiem trzeba pociągnąć wyraźną 

121 Na podstawie materiałów Geschichte der RAF, udostępnianych Bundeszentrale 
fur politische Bildung, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/
geschichte-der-raf/49255/chronologie-der-raf, strona wywołana 3.03.2014 
oraz RAF…, wyd. cyt., s. 20-23,  a także materiałów serwisu www.rafinfo.de, 
strona wywołana 3.03.2014.  
122 RAF..., wyd. cyt., s. 27-48, tłum. własne.
123 Mao Zedong (1893-1976) – komunista chiński, 1 października 1949 roku  
w trakcie III wojny domowej proklamuje powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. 
Przywódca otaczany za życia i przez pewien czas po śmierci kultem jednostki. 
W latach 1949-54 przewodniczący Centralnego Rządu Ludowego, następnie 
do roku 1959 przewodniczący Chin. Po przejściowym odsunięciu od władzy,  
w roku 1966 ogłasza „rewolucję kulturalną”, która pociągnęła za sobą wiele ofiar 
i doprowadziła kraj do bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Ideologicznym 
podręcznikiem „rewolucji kulturalnej” była tzw. czerwona książeczka z cytatami 
z dzieł Mao Zedonga drukowana w milionowych nakładach. Od 1969 dożywotni 
prezydent ChRL. Por.: W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, wyd. cyt., s. 434-
437, s. 564-565.
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linię podziału! Kiedy nasz wróg nas zwalcza – jest dobrze, a nie źle; 
jestem zdania, że dla nas – dla jednostki, partii, armii czy szkoły – 
złem jest, kiedy wróg z nami nie próbuje walczyć, ponieważ w ta-
kim przypadku bylibyśmy po tej samej stronie, co wróg. Dobrze jest, 
kiedy jesteśmy zwalczani przez wroga, bo to oznacza, że nakreśliliśmy 
pomiędzy nami i nimi wyraźną linię podziału. Jeszcze lepiej jest, 
kiedy nasz wróg występuje z  zaangażowaniem przeciwko nam, kiedy 
maluje nas w najczarniejszych barwach i nie akceptuje w nas nic-
zego – świadczy to nie tylko o tym, że nakreśliliśmy wyraźną linię 
podziału pomiędzy nami i wrogiem, ale co więcej, że nasza praca jest 
zwieńczona wspaniałym sukcesem”124. 

Założyciel Chińskiej Republiki Ludowej, od 1969 dożywotni 
prezydent Chin, już za życia (zmarł w 1976 roku) otaczany kultem. 
Był ważną postacią, wręcz „duchowym ojcem” nie tylko dla członków 
RAF, ale i innych ruchów lewackich. W  tekście Koncepcja miejskiej 
partyzantki Mao jest cytowany kilkakrotnie. Jest to dokument niejako 
programowy RAF – są w nim wyjaśnione cele, założenia i metody 
walki podejmowanej przez Frakcję Czerwonej Armii.

W pierwszym rozdziale autorzy odnoszą się do oskarżeń, jakie 
padały pod ich adresem również ze strony innych lewackich grup 
– stanowczo odpierają zarzut, jakoby byli tylko „anarchistyczną 
grupą, wykreowaną przez mieszczańską prasę”. Przyznają, że 

124 „Zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich ziehen!/ Wenn 
der Feind uns bekämpft, ist das gut und nicht schlecht: Ich bin der Meinung, daß 
es für uns – sei es für den einzelnen, für eine Partei, eine Armee oder eine Schule 
– schlecht ist, wenn der Feind nicht gegen uns Front macht – denn in diesem Fall 
würde es doch bedeuten, daß wir mit dem Feind unter einer Decke steckten. 
Wenn wir vom Feind bekämpft werden, dann ist das gut; denn es ist ein Beweis, 
daß wir zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich gezogen 
haben. Wenn uns der Feind energisch entgegentritt, uns in den schwärzesten 
Farben malt und gar nichts bei uns gelten läßt, dann ist das noch besser; denn 
es zeugt davon, daß wir nicht nur zwischen uns und dem Feind eine klare 
Trennungslinie gezogen haben, sondern daß unsere Arbeit auch glänzende 
Erfolge gezeitigt hat.”, RAF..., cyt. wyd., s. 27, tłum. własne.
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źródłem nieporozumień może być list do „towarzyszy 883” – ze względu 
na jego ogólny charakter, a także oskarżają Michèle Ray125 o upublicz-
nienie kłamstw nt. ich organizacji. Członkowie RAF podkreślają także, 
że wszystko, co (i w jaki sposób) pisze o nich prasa jest kłamstwem. 
Dementują np. jakoby wewnątrz grupy panował terror, że prześladowani 
są towarzysze, którzy odwrócili się od organizacji. Kłamstwa – zdaniem 
autorów – są rozpowszechniane także przez „wielu towarzyszy”. Jako 
przykład podają Günthera Voigta126 oraz aresztowanie 8 października 
1970 w   mieszkaniu przy Kneseneckstr. 89 w Berlinie m.in. Horsta 
Mahlera, które było wg nich wynikiem zdrady.

Odnoszą się także do zarzutów, że podczas akcji uwolnienia Baadera 
został postrzelony pracownik instytutu w Berlinie Georg Linke. „Py-
tanie, czy przeprowadzilibyśmy akcję uwolnienia więźnia, gdybyśmy 
wiedzieli, że Linke zostanie przy tym postrzelony – to pytanie było 
nam stawiane wystarczająco często – ma jedyną odpowiedź: nie. Py-
tanie, co by było gdyby jednak wieloznaczne – pacyfistyczne, pla-
toniczne, moralne, niepartyjne. Kto na poważnie myśli o uwolnieniu 
więźnia, nie stawia tego pytania, ale poszukuje odpowiedzi dla sie-
bie samego. Wraz z  tym pytaniem ludzie chcą dowiedzieć się, czy 
jesteśmy tak brutalni, jak przedstawia nas prasa Springera – równie 
dobrze można by nas odpytywać z katechizmu. To pytanie stanowi 
próbę podważenia przemocy rewolucyjnej, sprowadzenia do jednego 
mianownika przemocy mieszczańskiej i przemocy rewolucyjnej, co 
nie jest możliwe”127.
125 Francuska dziennikarka, która w 1970 roku przeprowadziła wywiad  
z Ulrike Meinhof, następnie opublikowała artykuł w tygodniku „Der Spiegel”. 
Członkowie RAF zarzucali jej, że dokonała wielu przekłamań, aby dostać od 
redakcji honorarium w wysokości 1000 dolarów. 
126 G. Voigt handlował bronią w Berlinie. Po uwolnieniu Baadera był poszukiwany 
przez policję, ponieważ istniało podejrzenie, że jeden z pistoletów użytych 
podczas akcji pochodził od niego. Uciekł do Szwajcarii, gdzie m.in. zatelefonował 
do pisarza Friedricha Dürenmatta, któremu opowiedział, że brał czynny udział  
w akcji uwolnienia Baadera – co nie było prawdą. Wkrótce po tym został aresztowany. 
127 „Die Frage, ob die Gefangenenbefreiung auch dann gemacht worden wäre, 
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Walka zbrojna jest ich zdaniem uzasadniona, powołują się ponownie 
na Mao, który twierdził, że walka zbrojna jest najwyższą formą mark-
sizmu-leninizmu. Jednoznacznie liczą się dla nich czyny, nie słowa. 
Rozdział kończy się cytatem innego sławnego komunisty „Jeśli jednak 
wiedzieć chcecie, co myślą komuniści, patrzcie na ich ręce. a nie na ich 
usta”128 (Lenin). 

Drugi rozdział rozpoczyna się cytatem z włoskiej organizacji 
Il Manifesto129, w którym mowa jest m.in. o „niezadowoleniu  
w Niemczech”. Członkowie RAF krytykują politykę Wielkiej Ko-
alicji, a także nową politykę wschodnią w stosunku do krajów Układu  
Warszawskiego, która, zdaniem autorów dokumentu, umożliwia 
w  konsekwencji ekspansję i wyzysk krajów Trzeciego Świata. 

Kolejna część Rewolta studencka rozpoczyna się także fragmentem 
Platformy Il Manifesto. W tym rozdziale autorzy protestują przeciwko 
bagatelizowaniu ruchu studenckiego 1968. Uważają, że dzięki bun-
tom studenckim marksizm-leninizm znów pojawił się w świadomości 
społecznej (zwłaszcza inteligencji). Zwracają uwagę, że ruch stu-
dencki miał charakter międzynarodowy – i było to jednym ze źródeł 
jego siły. Ich zdaniem studenci walczyli „tu” z takim samym wrogiem 
klasowym, z którym walczył Vietcong130 „tam”. 
wenn wir gewußt hätten, daß ein Linke dabei angeschossen wird – sie ist uns 
oft genug gestellt worden – kann nur mit Nein beantwortet werden. Die Frage: 
was wäre gewesen, wenn, ist aber vieldeutig – pazifistisch, platonisch, moralisch, 
unparteiisch. Wer ernsthaft über Gefangenenbefreiung nachdenkt, stellt sie nicht, 
sondern sucht sich die Antwort selbst. Mit ihr wollen Leute wissen, ob wir so 
brutalisiert sind, wie uns die Springerpresse darstellt, da soll uns der Katechismus 
abgefragt werden. Sie ist ein Versuch, an der Frage der revolutionären Gewalt 
herumzufummeln, revolutionäre Gewalt und bürgerliche Gewalt auf einen Nenner 
zu bringen, was nicht geht.”, RAF..., wyd. cyt., s. 30, tłum. własne.
128„Wenn ihr allerdings wissen wollt, was die Kommunisten denken, dann seht 
auf ihre Hände und nicht auf ihren Mund”, tamże, s. 31, tłum. własne.
129 Il Manifesto to lewacka włoska grupa, która w 1969 została wykluczona  
z Komunistycznej Partii Włoch. W 1970 roku opublikowała 200 cytowanych  
w Koncepcji partyzantki miejskiej tez pod nazwą Platforma Il Manifesto.
130 Komunistyczne oddziały partyzanckie w Wietnamie Południowym. 
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Wojna w Wietnamie i protest przeciwko „imperialistycznej poli-
tyce USA” były jednymi z najważniejszych ideologicznych moty-
wów działalności RAF. Członkowie RAF nie odcinają się od ruchu 
studenckiego – wręcz przeciwnie uznają go za początek, ponieważ 
ruch studencki wprowadził ponownie marksizm-leninizm jako broń 
w  walce klasowej, a także stworzył międzynarodowy kontekst dla 
walki rewolucyjnej w miastach.

W części Prymat praktyki cytowany jest zarówno Mao, jak i Lenin. 
Lata 1967-1968 w RFN są porównywane z rokiem 1905 w Rosji. 
Jednocześnie autorzy poddają w  wątpliwość, czy w obecnej sytuacji 
w Niemczech jest możliwe stworzenie jednej strategii, która zjed-
noczy klasę robotniczą i powołanie jednej organizacji, w ramach 
której dokona się konieczny proces integracji grup rewolucyjnych. 
Autorzy piszą o  „tzw. organizacjach proletariackich”, które walczą 
np. o zrównanie pensji kobiet i  mężczyzn czy skrócenie czasu pra-
cy, ale nie mają świadomości, że „zwycięstwo oznacza pryncypialną 
akceptację faktu, że życie nie jest najwyższym dobrem dla rewolu-
cjonisty” (Régis Debray).131  W tej części odezwy podkreślono zna-
czenie czynów i praktyki – „Bez praktyki wystąpienia programowe 
stają się paplaniną. Bez praktyki internacjonalizm proletariacki staje 
się tylko przechwałką”. Dlatego RAF mówi o „prymacie praktyki”. 
„Czy organizowanie teraz zbrojnego oporu jest słuszne, zależy od 
tego, czy to jest możliwe, a o tym, czy jest to możliwe, możemy 
przekonać się tylko w praktyce”132.
131„Siegen heißt, prinzipiell akzeptieren, daß das Leben nicht das höchste Gut des 
Revolutionärs ist”, RAF..., wyd. cyt., s. 39, tłum. własne. R. Debray – francuski 
intelektualista, który odwiedził Che Guevarę w Boliwii, orędownik tzw. teorii 
focusowej, wg której walka partyzancka (guerilla) jest iskrą, od której wybucha 
masowa rebelia i w związku z tym zastępuje ona tradycyjną rolę partii komunistyc-
znej. Debray zrewidował później swoje poglądy i był doradcą prezydenta François 
Mitterranda.
132 „Ob es richtig ist, den bewaffneten Widerstand jetzt zu organisieren, hängt davon 
ab, ob es möglich ist; ob es möglich ist, ist nur praktisch zu ermitteln.”, RAF..., wyd. 
cyt., s. 40, tłum. własne.
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Z kolei w rozdziale Partyzantka miejska terroryści wyjaśniają 
koncepcję swojej walki. Sama koncepcja Stadtguerilla (ang. urban 
guerilla) pochodzi z Ameryki Łacińskiej. Koncepcja ta jest, zdaniem 
autorów, jedyną słuszną rewolucyjną metodą interwencji w sytuacji, 
gdy ogólnie siły rewolucyjne są słabe. Koncepcja wynika z  negacji de-
mokracji parlamentarnej i jest „bronią w walce klasowej”. Partyzantka 
miejska zakłada stworzenie struktury organizacyjnej – „nielegalnego 
aparatu – mieszkań, broni,  amunicji, samochodów, dokumentów”. 

Najważniejszym teoretykiem partyzantki miejskiej w Ameryce 
Łacińskiej był Carlos Marighella – członkowie RAF powołują się na 
Miniprzewodnik partyzantki miejskiej (Manual do guerrilheiro urba-
no, znany pod anglojęzycznymi nazwami Mini-Manual of Urban Gue-
rilla oraz Handbook of Urban Guerilla War) jego autorstwa z roku 
1969 (niemieckie wydanie rok później). Marighella walczył w Brazylii  
z reżimem Humberto Castelo Branco, który doszedł do władzy w wy-ni-
ku przewrotu w 1964 roku. W 1969 roku w São Paulo Marighella został 
zamordowany przez służby podległe ówczesnej władzy. Rząd brazy-
lijski przejął oficjalnie odpowiedzialność za jego śmierć w 1996 roku, 
w roku 2008 przyznał partnerce Marighelli dożywotnią comiesięczną 
rentę133, natomiast w 2012 roku Margihella został oficjalnie pośmiertnie 
zrehabilitowany, otrzymując tzw. „pośmiertną amnestię”134.

Marighella był zdania, że teoria o partyzantce w rejonach wiej-
skich nie sprawdziła się. Orędownikiem takiej koncepcji był Ernesto 
Che135 Guevara136, który twierdził, że dzięki walce na terenach wiej-
133 C. Andrade, Companheira de Carlos Marighella recebe indenização do go- 
verno, w: Últimas Notícias, 7.03.2008, http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/03/07/
ult23u1413.jhtm, strona  wywołana  27.02.2014.
134 M. Tokarnia, Governo oficializa anistia política de Carlos Marighella, w: Agência 
Brasil, 9.11.2012, http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-11-09/gov-
erno-oficializa-anistia-politica-de-carlos-marighella, strona wywołana 27.02.2014.
135 „Che” oznacza „uważajcie”, „słuchajcie uważnie”. Ernesto Guevara zaczął 
używać przydomka Che w  połowie lat 50., kiedy był już pod wpływem Fidela Cas-
tro, którego poznał w 1954 roku.
136 E. Guevara (1928-1967) znalazł się na liście 100 najważniejszych ludzi XX wieku, 
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skich, można popularyzować idee walki rewolucyjnej i ogarnąć nią 
cały naród. Margihella z kolei uważał, że jedynym sposobem zniszc-
zenia reżimu jest skoncentrowanie walki w ośrodkach miejskich i  wy-
tworzenie takiej atmosfery chaosu i anarchii, że siły państwa będą 
musiały zareagować z ogromną brutalnością, która, jego zdaniem, jest 
naturą władzy, tym samym wywołają sprzeciw obywateli i zainspirują 
ich do masowej reakcji.

Teoria ta przypomina nieco koncepcję zarysowaną w Katechiz-
mie rewolucyjnym – uwzględnia także dwa etapy – w pierwszym 
wywołanie chaosu i  sprowokowanie państwa do okazania „swojej 
prawdziwej natury”, a następnie masowy bunt przeciwko aparatowi 
władzy. Pierwszy krokiem jest zatem – tak jak w  przypadku Nie- 
czajewa – pogorszenie położenia ludności, tak by doprowadzić do re-
wolucji.

„Pojęcia »przemoc« i »terroryzm« nie mają już tego negatywne-
go znaczenia, co dawniej. Uzyskały nową szatę, nowy koloryt. Nie 
dzielą, nie dyskredytują (...). Dziś być »agresywnym« czy »terrorystą« 
to określenie człowieka wielkiego honoru, ponieważ świadczą o re-
wolucyjnym zaangażowaniu w zbrojną walkę przeciw okrytej hańbą 
zbrojnej dyktaturze i jej aktorom”137 – pisał Marighella we wstępie do 
Miniprzewodnika partyzantki miejskiej. Marighella nawołuje do zbro-
jnego oporu, jednocześnie mając świadomość negatywnych konotacji, 
jakie wzbudza słowo terrorysta; stara się je wyjaśnić i nadać mu nowe 

w kategorii Bohaterowie i ikony magazynu „Time”.
137„The accusation of »violence« or »terrorism« no longer has the negative meaning 
it used to have. It has acquired new clothing; a new color. It does not divide, it does 
not discredit (…) Today, to be »violent« or a »terrorist« is a quality that ennobles any 
honorable person, because it is an act worthy of a revolutionary engaged in armed 
struggle against the shameful military dictatorship and its atrocities”, tłum. własne 
z jęz. angielskiego połączone z weryfikacją tekstu z oryginałem w jęz. portugal- 
skim. Tekst Mini Manual of Urban Guerilla jest opublikowany m.in. na stronie http://
www.marxists.org/archive/marighella-carlos/1969/06/minimanual-urban-guerrilla/ 
(wersja angielska) oraz http://www.marxists.org/portugues/marighella/1969/manual/
index.htm (wersja portugalska), strony wywołane 2.03.2014.
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znaczenie. Znamienne jednak, że nie pisze on o miejskich terrorystach, 
tylko o miejskich partyzantach. Słowo partyzant budzące pozytywne 
skojarzenia było chętnie wykorzystywane nie tylko przez członków 
RAF – Marighella inspirował lewicujące ugrupowania terrorystyczne 
na całym świecie.

Marighella tak wyjaśnia istotę partyzantki miejskiej w Brazylii: 
„Partyzant miejski to osoba, która walczy z wojskową dyktaturą bronią, 
używając metod niekonwencjonalnych. Rewolucjonista i prawdziwy 
patriota jest bojownikiem o  wyzwolenie swojego kraju, przyjacielem 
ludu i wolności. Terenem, na którym partyzant miejski działa są olbrzy-
mie brazylijskie miasta. W wielkich miastach żyją także kryminaliści 
i przestępcy. Wielokrotnie działania przestępcze są brane za działania 
partyzantów miejskich. Istnieje jednak zasadnicza różnica pomiędzy 
partyzantem miejskim a przestępcą. Przestępca czerpie partykularne 
zyski ze swoich działań i atakuje nie rozróżniając wyzyskiwanych  
i wyzyskiwaczy, dlatego tak wielu zwykłych obywateli staje się jego 
ofiarami. Partyzant miejski ma polityczny cel, atakuje tylko rząd, wiel-
ki biznes i zagranicznych imperialistów”138. 

Zasady te, wytyczone przez Brazylijczyka, członkowie RAF próbo-
wali przenieść na grunt niemiecki. Porównywanie sytuacji – wojskowej 
dyktatury w  Brazylii i demokracji parlamentarnej w RFN było jed-
nak sporym nadużyciem. Członkowie RAF twierdzą, że zawdzięczają 

138 „The urban guerrilla is a person who fights the military dictatorship with 
weapons, using unconventional methods. A revolutionary and an ardent patriot, 
he is a fighter for his country’s liberation, a friend of the people and of freedom. 
The area in which the urban guerrilla operates is in the large Brazilian cities. 
There are also criminals or outlaws who work in the big cities. Many times, actions 
by criminals are taken to be actions by urban guerrillas. The urban guerrilla, 
however, differs radically from the criminal. The criminal benefits personally 
from his actions, and attacks indiscriminately without distinguishing between 
the exploiters and the exploited, which is why there are so many ordinary people 
among his victims. The urban guerrilla follows a political goal, and only attacks 
the government, the big businesses and the foreign imperialists”, tamże, tłum. 
własne.
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niewspółmiernie duże w stosunku do popełnianych czynów zaintereso-
wanie władz właśnie „towarzyszom z Ameryki Łacińskiej” – „Wielkie 
krzyki wokół nas zawdzięczamy towarzyszom z Ameryki Łacińskiej, 
ponieważ przeprowadzili oni jasną linię podziału pomiędzy sobą 
a  wrogiem, dlatego za podejrzenie kilku napadów na banki rządzący 
tak energicznie występują przeciw nam, jakby już istniało to, co do-
piero próbujemy budować: Partyzantka Miejska Frakcji Czerwonej 
Armii”139. 

Tymczasem faktem jest, że już w tym czasie byli znani policji nie 
tylko z  „napadów na banki”, ale i z wcześniejszej działalności (pod-
palenia, ucieczka Baadera, postrzelenie Linkego), dodatkowo w tym 
czasie byli już po szkoleniu terrorystycznym w Ammanie. Zdecydowa-
na reakcja państwa przeciw grupie była więc w pełni uzasadniona. 

Dokument programowy Koncepcja partyzantki miejskiej kończy 
się rozdziałem Legalne i nielegalne, w którym RAF podważa pojęcie 
legalności. „Legalność jest kwestią władzy”140 – czytamy w odez-
wie. Pojawia się tu zarzut, że RFN jest legalnym państwem poli-
cyjnym, gdzie legalnie można podsłuchiwać rozmowy telefoniczne, 
przesłuchiwać, kontrolować pocztę –  pojęcie „legalności” ma chara-
kter względny. Natomiast w obecnej sytuacji politycznej w RFN RAF 
wybiera świadomie nielegalność: „RAF organizuje nielegalność jako 
pozycję ofensywną dla rewolucyjnej interwencji”141.

Autorzy dokumentu wyjaśniają również cele partyzantki miejskiej 
w RFN. Ich zdaniem oznacza ona prowadzenie ofensywnej walki 
139 „Das große Geschrei, das über uns angestimmt worden ist, verdanken wir mehr 
den lateinamerikanischen Genossen – aufgrund des klaren Trennungsstrichs 
zwischen sich und dem Feind, den sie schon gezogen haben –, so dass die 
Herrschenden hier uns wegen des Verdachts von ein paar Banküberfällen so 
energisch entgegentreten, als gäbe es schon, was aufzubauen wir angefangen 
haben: die Stadtguerilla der Roten Armee Fraktion.”, RAF..., wyd. cyt., s. 44, tłum. 
własne.
140 „Legalität ist eine Machtfrage”, tamże, s. 45, tłum. własne.
141 „Die Rote Armee Fraktion organisiert die Illegalität als Offensiv-Position für 
revolutionäre Intervention.”, tamże, s. 48, tłum. własne.
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przeciw imperializmowi:  „Partyzantka miejska oznacza rewolucyjną 
interwencję tu i teraz, mimo słabości sił rewolucyjnych w Republice 
Federalnej i Berlinie Zachodnim”142. 

Program polityczny i ideologiczny RAF był następnie rozwijany 
w kolejnych pismach i odezwach (m.in. O walce zbrojnej w Europie 
Zachodniej z maja 1971 roku), Koncepcja partyzantki miejskiej po-
zostaje jednak najważniejszym dokumentem programowym orga-
nizacji, w którym po raz pierwszy szczegółowo są wytyczone cele  
i opisane metody działania. W przeciwieństwie do listu do „towa-
rzyszy 883” dokument ten jest przygotowany bardzo starannie, wręcz 
akademicko, z klarownym podziałem struktury, licznymi cytatami 
(m.in. Mao, Lenin, Blanqui, Cleaver), które pokazują szeroki kontekst 
i unaoczniają międzynarodowy wymiar walki. Kolokwializmy są sto-
sowane sporadycznie, czytelnik odnosi wrażenie, że każde ich użycie 
jest przemyślane i celowe.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że członkowie RAF są świadomi 
braku poparcia społecznego, piszą o „słabości sił rewolucyjnych”  
w RFN, natomiast wydaje się, że podobnie jak Ernesto Guevara, Car-
los Marighella chcą swoimi działaniami – prowadzonymi metodą par-
tyzantki miejskiej – zwrócić uwagę społeczeństwa na otaczające pro-
blemy społeczne i wywołać masową, rewolucyjną reakcję. Krytykują 
przy tym kilkakrotnie prasę, nie tylko prasę Springera, również 
inne dzienniki i  czasopisma za przedstawianie nieprawdziwego ob-
razu ich walki. Tymczasem, gdyby nie zainteresowanie mediów, ich 
działalnością nie interesowałby się ogół społeczeństwa. To oczywiste, 
że działalność terrorystyczna i kryminalna nie będzie przedstawiana  
w prasie jako coś pozytywnego. Artykuły na temat RAF, opisujące 
grupę jako „wroga publicznego nr 1” przyczyniły się do wzrostu 
popularności członków organizacji i pomogły w „wykreowaniu” ich 

142 „Stadtguerilla heißt, trotz der Schwäche der revolutionären Kräfte in der 
Bundesrepublik und Westberlin hier und jetzt revolutionär intervenieren!”, 
tamże, tłum. własne.
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wizerunku – buntowników, rewolucjonistów, bardzo niebezpiecznych 
terrorystów. Wydaje się, że prasa na początku lat 70. przyczyniła się 
do wzrostu popularności ugrupowania – do jego „wypromowania”  
w świadomości społecznej.

Koncepcja partyzantki miejskiej została opracowana w kwietniu 
1971 roku. W  tym czasie działała już Komisja Specjalna ds. Walki 
z Terroryzmem. W czerwcu 1971 roku zorganizowano dużą akcję 
w północnych Niemczech, w wyniku której została zastrzelona ter-
rorystka Petra Schelm. Jesienią 1971 roku zaczęto modernizować 
metody walki z terroryzmem. Horst Herold został przewodniczącym 
Federalnego Urzędu Policji i zrewolucjonizował techniki śledcze, 
wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne – w syste-
mie komputerowym gromadzono informacje o każdym obywatelu 
RFN, co do którego istniał chociażby cień podejrzenia, że może mieć 
coś wspólnego z RAF.  W policyjnych komputerach znalazło się ponad 
2 mln zdjęć osób podejrzanych143. Herold był pionierem w  wykorzysta-
niu systemów komputerowych w działaniach policyjnych, jednakże 
spotykał się także z krytyką, iż wprowadza metody państwa policyj-
nego. Jego oponenci powoływali się na Rok 1984 George’a Orwella144. 
Warto zauważyć jednak, że metody te były zupełną nowością i, jak 
każda nowość, wywoływały kontrowersje; dziś trudno wyobrazić so-
bie pracę policji bez pomocy systemów komputerowych.

143 Na podstawie materiałów Geschichte der RAF, udostępnianych Bundeszentrale 
fur politische Bildung, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/
geschichte-der-raf/49255/chronologie-der-raf, strona wywołana 3.03.2014 
oraz RAF…, wyd. cyt., s. 16-23
144 Por.: Der Terroristenjäger, w: „Stern”, 17.10.2003, http://www.stern.de/
politik/geschichte/horst-herold-der-terroristenjaeger-514509.html,strona 
wywołana 3.03.2014.
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3.3. Wystąpienie Heinricha Bölla w obronie Ulrike Meinhof 

23 grudnia 1971 roku dziennik „Bild” opublikował na pierwszej 
stronie duży artykuł Grupa Baader-Meinhof morduje dalej. Napad 
na bank: Zastrzelony policjant. Opuścił żonę i dwójkę małych dzieci. 
W napadzie na bank przeprowadzonym przez RAF 22 grudnia zginął 
policjant i skradziono 134 tysięce marek145. Faktem jest, że 23 grud-
nia nie było jeszcze dowodów, że kradzieży i morderstwa dokonali 
członkowie RAF, dziennik napisał również, że to jest podejrzenie,  
i że nie ma jeszcze konkretnych dowodów. Na ten artykuł zareagował 
Heinrich Böll146, publikując 10 stycznia 1972 roku w tygodniku „Der 
Spiegel” artykuł Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?147 (Czy Ulrike 
chce łaski czy bezpiecznej eskorty?). 

Böll zarzucał „Bildowi”, że manipuluje faktami, że wykorzystuje 
niepotwierdzone podejrzenia do rzucania oskarżeń. Tytuł artykułu, 
zdaniem Bölla, stanowi wezwanie do samosądu, a sam artykuł jest 
„nagim faszyzmem, nagonką, kłamstwem, brudem”. Porównywał Axe-
la Springera do propagandystów czasów Trzeciej Rzeszy i nawoływał 
do zorganizowania procesu Springera przeciwko podżeganiu narodu. 
Böll twierdził, że grupa Baader-Meinhof wypowiedziała wojnę RFN, 
że żyje w stanie wojny ze społeczeństwem. Ten stan jest, zdaniem 
Bölla, działaniem zrozpaczonych teoretyków, których ideologia brzmi 
bardziej brutalnie, niż jest w rzeczywistości. Grupa – zdaniem pisarza 
– jest skierowana przeciwko systemowi, Böll dokonał dość odważnego 
porównania terrorystów RAF z ofiarami prześladowanymi przez reżim 
145 S. Trinius, Die Namen der Toten, w: Die Geschichte der RAF, http://www.bpb.
de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-der-raf/49319/die-namen-
der-toten, strona wywołana 3.03.2014.
146 H. Böll (1917-1985) – w 1972 roku otrzymał Nagrodę Nobla. Wybrane 
dzieła: Pociąg przybył punktualnie,  Wędrowcze, gdy dotrzesz do Spa..., Bilard  
o wpół do dziesiątej, Zwierzenia klowna, Portret zbiorowy z damą, Utracona cześć 
Katarzyny Blum.
147 H. Böll, Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?, w: „Der Spiegel“, 10.01.1972, 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43019376.html, strona wywołana 
3.03.2014.
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Hitlera. W swoim artykule cytuje także fragmenty manifestu Party-
zantka miejska, jako dowód na to, że członkowie grupy nie mają złych 
intencji i strzelają (do policjantów) tylko wtedy, kiedy policjanci zaczną 
strzelać pierwsi. Grupie, zdaniem Bölla, trzeba zrobić sprawiedliwy 
proces, ale żeby do tego doprowadzić, trzeba zaproponować Ulrike 
Meinhof „łaskę lub bezpieczną eskortę”148. 

Böll wywołał konflikt publicystyczny, który rozgrywał się na 
łamach zachodnioniemieckich mediów. Minister spraw wewnętrznych 
Nadrenii-Westfalii, Diether Posser, również na łamach „Spiegla” 
odrzucił żądania Bölla jako nieuzasadnione pod względem prawnym. 
Pisarz Hans Habe w „Welt am Sonntag” zarzucił Böllowi, że wstawia 
się za niemieckimi terrorystami, a jednocześnie, jako przewodniczący 
PEN Clubu, nie robi nic na rzecz rosyjskich dysydentów. Redaktor 
naczelny „Deutscher Zeitung” Ulrich Frank-Planitz w radiu „Südwest-
funk“ nazwał Bölla „adwokatem anarchistycznych gangsterów“, mo- 
derator magazynu w telewizji ZDF („ZDF-Magazin“), Gerhard Löwen-
thal, scharakteryzował Bölla jako „sympatyka faszyzmu lewicowego”. 
Konflikt trwał od 10 stycznia do 20 lutego – w tym okresie w  dzienni-
kach i tygodnikach opublikowano łącznie 70 artykułów na ten temat149. 

Warto zauważyć także, że główny temat konfliktu – grupa Ba-
ader-Meinhof – schodziła często na drugi plan, na pierwszym planie 
pozostawała dyskusja o roli prasy bulwarowej. Konflikt stał się później 
dla Bölla inspiracją tematu książki Utracona cześć Katarzyny Blum. 
Okazało się również, że przypuszczenia dziennika „Bild” potwierdziły 
się – to rzeczywiście RAF była odpowiedzialna za napad na bank  
22 grudnia 1971 roku.

148 H. M. Kepplinger, Publizistische Konflikte, w: Mediengeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland, wyd. cyt., s. 705.
149 Tamże, s. 706.
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3.4. Seria zamachów w maju 1972 roku i pierwsze aresztowania 
członków RAF 

Rok 1972 w działalności RAF rozpoczął się od dwóch napadów na 
bank, w  których skradziono 285 tysięcy marek. W maju 1972 roku 
wojsko USA zaminowało porty w północnym Wietnamie. W odwecie, 
11 maja 1972 roku, RAF przeprowadziła zamach na V Korpus Armii 
USA we Frankfurcie nad Menem. Bilans zamachu to 13 rannych i jed-
na ofiara śmiertelna. Tak rozpoczęła się seria zamachów, przeprowa-
dzonych przez RAF i określanych jako „Majowa ofensywa”. 12 maja 
podłożono bombę w siedzibie policji w Augsburgu (5 rannych), bomba 
eksplodowała także tego samego dnia przed urzędem policji w Mo-
nachium (szkody materialne). 15 maja dokonano zamachu na samo-
chód jednego z sędziów federalnych – żona sędziego, Wolfganga Bud-
denberga, została ciężko ranna. 19 maja przeprowadzono zamach na 
siedzibę wydawnictwa Axel Springer (17 rannych). 24 maja w Heidel-
bergu w głównej kwaterze europejskiej wojsk Stanów Zjednoczonych 
wybuchły dwie bomby ukryte w samochodach (trzech zabitych, sie-
dmiu rannych)150. 

Po każdym z przeprowadzonych zamachów członkowie RAF 
wydawali oświadczenia, w których przyznawali się do popełnienia 
zamachu, wyjaśniali swoje motywy i przedstawiali żądania. Pod 
każdym z zamachów podpisywało się zawsze określone Komando.  
I tak, do zamachu 11 maja we Frankfurcie przyznało się Komando Pe-
tra Schelm. W oświadczeniu czytamy – „Żądamy natychmiastowego 
przerwania blokady   przeciw Wietnamowi Północnemu. Żądamy 
natychmiastowego zaprzestania bombardowań Wietnamu Północnego. 
Żądamy całkowitego wycofania wojsk amerykańskich z Indochin. Za 
zwycięstwo Vietcongu! Utworzyć rewolucyjną partyzantkę! Miejcie 
150 Na podstawie materiałów Geschichte der RAF, udostępnianych Bundeszentrale 
fur politische Bildung, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/
geschichte-der-raf/49255/chronologie-der-raf, strona wywołana 3.03.2014 
oraz RAF…, wyd. cyt., s. 16-23.
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odwagę walczyć – miejcie odwagę zwyciężać! Stwórzcie dwa, trzy, 
wiele Wietnamów!”151. Tym razem żądania odnosiły się do polityki 
międzynarodowej, zamach miał pokazać, że wojska amerykańskie nie 
są w RFN bezpieczne, jednocześnie stanowił wyraz protestu przeciw ich 
stacjonowaniu w RFN. Podobne żądania pojawiają się w oświadczeniu 
wydanym przez Komando 15 lipca po zamachu z dnia 24 maja  
w Heidelbergu, w którym polityka USA porównywana jest do polityki 
Trzeciej Rzeszy, a działania w Wietnamie Północnym do Auschwitz, 
autorzy piszą w tym kontekście o „przestępstwach imperializmu”152.

Do zamachów w Augsburgu i Monachium z 16 maja przyznało się 
Komando Thomas Weisbecker. Zamach został przeprowadzony, by 
pomścić śmierć Thomasa Weisbeckera (został zastrzelony podczas ak-
cji policyjnej); zarzucano policji, że jej celem było zabicie, a nie aresz-
towanie Weisbeckera. Jednocześnie grożono niemieckiej policji, że 
śmierć każdego z członków RAF pociągnie za sobą akcje odwetowe153.

Inną motywację znajdujemy w oświadczeniu wydanym po prze-
prowadzonym 19 maja zamachu na wieżowiec należący do kon-
cernu Axel Springer (Komando 2  czerwca). Po pierwsze terroryści 
wyjaśniają, że odpowiednio wcześniej ostrzegali, aby ewakuować bu-
dynek. Fakt, że budynek nie został ewakuowany odbierają jednoznacz-
nie „Springer wolał narazić życie pracowników, niż narazić się, z po-
wodu faszywego alarmu, na ryzyko strat kilku godzin roboczych, czyli  
profitów”154.  
151 „Wir fordern den sofortigen Abbruch der Bomben-Blockade gegen 
Nordvietnam. Wir fordern die sofortige Einstellung der Bombenangriffe auf 
Nordvietnam. Wir fordern den Abzug aller amerikanischen Truppen aus 
Indochina. Für den Sieg des Vietcong! Die revolutionäre Guerilla aufbauen! Habt 
Mut zu kämpfen – habt Mut zu Siegen! Schafft zwei, drei, viele Vietnam!”, RAF..., 
wyd. cyt., s. 145,  tłum. własne.
152 Tamże, s. 147-148.
153 Tamże, s. 145-146.
154 „Springer ging lieber das Risiko ein, dass seine Arbeiter und Angestellten 
durch Bomben verletzt werden, als das Risiko, ein paar Stunden Arbeitszeit, also 
Profit, durch Fehlalarm zu verlieren.”, tamże, s. 147, tłum. własne.
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RAF żądała zaprzestania przez koncern Springera propagandy 
przeciw komunistom, zarzucając koncernowi prowadzenie nagonki 
przeciw ruchom wyzwoleńczym krajów Trzeciego Świata – przede 
wszystkim przeciw Palestyńczykom. Terroryści żądają także za-
przestania przez Springera wspierania klasy rządzącej w Izrealu  
i zapowiadają, że zaprzestaną działań, dopiero kiedy ich żądania 
zostaną spełnione. Oświadczenie kończy się apelem „Wywłaszczyć 
Springera! Wywłaszczyć wrogów ludu!”155.

Z cytowanych oświadczeń RAF wyłania się obraz organizacji skraj-
nie lewicowej, zdeterminowanej, gotowej na wszystko, by bronić ucis-
kanych przed „imperialistycznymi wyzyskiwaczami”. Cele polityczne 
nie ograniczają się do terytorium RFN. Bardzo ważna jest dla RAF 
polityka międzynarodowa. Celami ataków stają się symbole – armia 
USA, koncern Axel Springer, aparat władzy (policja, sądownictwo).

„Ofensywa majowa” wywołała zdecydowaną reakcję władz.  
31 maja rozpoczęła się największa ofensywa policji w dziejach RFN, 
mająca na celu wytropienie zamachowców. Już 1 czerwca udało się 
schwytać Andreasa Baadera, Holgera Meinsa i Jana Carla Raspego.  
7 czerwca aresztowano Gudrun Ensslin, 9  czerwca – Brigitte 
Mohnhaupt i Bernharda Brauna, 15 czerwca Ulrike Meinhof, a  7  lip-
ca – Klausa Jünschkego i Irmgardę Möller. Przywódców grupy umie-
szczono w różnych aresztach, w kwietniu 1973 roku przeniesiono 
wszystkich do więzienia w Stammheim (Stuttgart)156. Wraz z aresz-
towaniami zakończył się okres aktywnej działalności tzw. pierwszej 
generacji Frakcji Czerwonej Armii. Jej członkowie stworzyli podstawy 
organizacyjne działalności grupy (również dzięki zgromadzonym 
znacznym środkom finansowym pozyskiwanym z napadów na banki), 
wyznaczyli także program ideologiczny.
155„Enteignet Springer! Enteignet die Feinde des Volkes!”, tamże, tłum. własne.
156 Na podstawie materiałów Geschichte der RAF, udostępnianych Bundeszentrale 
fur politische Bildung, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/
geschichte-der-raf/49255/chronologie-der-raf, strona wywołana 3.03.2014 
oraz RAF…, wyd. cyt., s. 16-23.
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3.5. Czarny Wrzesień. Zamach podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Monachium

W niniejszej książce wspomniano już kilkakrotnie o związkach 
Frakcji Czerwonej Armii z palestyńskimi terrorystami. Jednym z żą-
dań wysuwanych przez palestyńskich terrorystów z ugrupowania 
Czarny Wrzesień, którzy 5 września 1972 roku dokonali zamachu pod-
czas Igrzysk Olimpijskich w Monachium było zwolnienie osadzonych  
w więzieniu terrorystów RAF157. 

Zamach w Monachium jest przykładem wykorzystania mediów  
w celu zwrócenia uwagi światowej opinii publicznej na działania ter-
rorystów. Cel, czas i  miejsce ataku zostały wybrane bardzo świadomie 
i zapewniły Palestyńczykom (przynajmniej w wymiarze propagan-
dowym) sukces – od zamachu w Monachium sprawa palestyńska 
pojawiła się w świadomości społeczności międzynarodowej, mimo że 
społeczność międzynarodowa zdecydowanie potępiła atak.

Zamach zaczął się 5 września 1972 roku przed 5 rano. Do pokoju 
izraelskich sportowców wtargnęło 8 terrorystów – zabili dwóch spor-
towców, 9 wzięli jako zakładników. Zażądali wymiany zakładników 
na 136 Palestyńczyków przebywających w izraelskich więzieniach 
oraz uwolnienia 5 terrorystów niemieckich (w tym Baadera i Meinhof) 
oraz bezpiecznego przelotu do któregoś z  krajów arabskich (oprócz 
Jordanii i Libanu). Władze niemieckie rozpoczęły negocjacje z pory-
waczami, ustalono, że będą oni przetransportowani do bazy lotniczej 
w Fürstenfeldbruck, skąd mieli odlecieć do Kairu. Egipcjanie (mimo 
wcześniejszych ustaleń) odmówili jednak prawa do lądowania samo-
lotowi. W bazie lotniczej doszło do tragedii – zgodnie z przygotowanym 
wcześniej planem, rozpoczęła się akcja odbicia zakładników, strzelcy 
wyborowi otworzyli ogień, jednak terroryści odpowiedzieli tym sa-
mym, zaczęli również zabijać zakładników, w  pewnym momencie 

157 Por.: T. Wunschik, Baader-Meinhof international?, w: 1977 und die RAF, dodatek 
do tygodnika „Das Parlament“, 1.10.2007, s. 25.
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zdetonowali granat. Trzech terrorystów zostało aresztowanych, reszta 
zginęła, zginęli wszyscy zakładnicy oraz jeden policjant158.

Operacja odbicia zakładników zakończyła się porażką. Terroryści 
nie wymusili na rządach spełnienia swoich żądań. Ze względu na 
nagłośnienie zamachu w mediach, sprawa palestyńska zaczęła być jed-
nak szeroko dyskutowana. Terroryści mieli świadomość niezwykłego  
i wydaje się, że niespodziewanego sukcesu. W  wydanym oświadczeniu 
podkreślali, że wybór Olimpiady był stuprocentowym sukcesem, 
porównywalnym z „wymalowaniem nazwy Palestyny na górze widocz-
nej z wszystkich czterech stron ziemi”159. Tysiące Palestyńczyków 
przystąpiło do organizacji terrorystycznych po wydarzeniach w Mo-
nachium160, a w 1974 roku Jasir Arafat został już zaproszony na ob-
rady Zgromadzenia Ogólnego ONZ, gdzie przedstawił postulaty 
Palestyńczyków społeczności międzynarodowej. 

Po wydarzeniach w Monachium, kiedy okazało się, że niemiec-
ka służba bezpieczeństwa nie jest przygotowania do akcji terro-
rystycznych, w których brano zakładników, RFN wypowiedziała 
zdecydowaną wojnę terroryzmowi międzynarodowemu. Za zgodą 
ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Hansa Dietricha Genschera 
powołano specjalny oddział antyterrorystyczny Grenzschutzgruppe  
9 (GSG9). Oddział wszedł w skład Bundesgrenzschutz (BGS) – Fede-
ralnej Straży Granicznej161. 

W listopadzie 1972 roku RAF wydała kolejne oświadczenie Die 
Aktion des „Schwarzen September” in München. Zur Strategie des 
antiimperialistischen Kampfes162 (Akcja Czarnego Września w Mona- 
chium. Strategia antyimperialistycznej walki), w  którym wyraża 
podziw i uznanie dla zamachu podczas Olimpiady: „Akcja Czarnego 
158 V. Grotowicz, Terroryzm…, wyd. cyt., s. 82-85 oraz Encyklopedia terroryzmu, 
wyd. cyt., s. 301-303.
159 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 68-71.
160 Tamże, s. 71.
161 W 2005 roku zmieniono nazwę na Bundespolizei (BPOL).
162 RAF…, wyd. cyt., s. 151-177.
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Września ukazała prawdziwe oblicze imperialistycznych rządów i  an-
tyimperialistycznej walki w sposób, jaki nie udało się tego dotychczas 
dokonać żadnej akcji przeprowadzonej na terytorium Niemiec Zachod-
nich i w Berlinie Zachodnim. Była jednocześnie antyimperialistyczna, 
antyfaszystowska i  międzynarodowa”163.

W odezwie członkowie RAF prezentują własną wizję historii, 
uzasadniają zamach Czarnego Września „imperialistyczną” polityką 
Izraela (jako przykład podają „wojnę sześciodniową”164) i wyrażają uz-
nanie dla wyboru miejsca zamachu – Niemiec, które są ich zdaniem 
obecnie „centrum imperializmu”. 

Autorzy analizują przejawy imperializmu na świecie – między-
narodowe koncerny, wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego w Al-
gierii, kryzys w państwach Trzeciego Świata, które są wyzyskiwane 
przez bogate zachodnie koncerny. Strategia Czarnego Września jest 
stawiana za wzór, chociaż znajdujemy sugestię (może podpowiedź 
dla palestyńskich towarzyszy, może zapowiedź własnej strategii?), że 
jeszcze lepiej byłoby porwać Genschera (ówczesnego ministra spraw 
wewnętrznych RFN). Wydaje się, biorąc pod uwagę dalszy rozwój 
RAF, że w tym czasie organizacja postanowiła zastosować nowe 
163 „Die Aktion des »Schwarzen September« in München hat das Wesen 
imperialistischer Herrschaft und des antiimperialistischen Kampfes auf 
eine Weise durchschaubar und erkennbar gemacht wie noch keine 
revolutionäre Aktion in Westdeutschland und Westberlin. Sie war gleichzeitig 
antiimperialistisch, antifaschistisch und internationalistisch.”, RAF..., wyd. cyt., 
 s. 151, tłum. własne.
164 W istocie wojna sześciodniowa w czerwcu 1967 roku była wojną prewencyjną, 
w wyniku której Izrael powiększył swoje terytorium. Z drugiej strony jednak, 
kiedy 18 maja 1967 roku Egipt zażądał wycofania sił ONZ z półwyspu Synaj 
i Strefy Gazy, było jasne, że wojna jest nieunikniona – i w obliczu tego Izrael 
zaatakował. Nie jest celem autorki ferowanie wyroków w konflikcie na Bliskim 
Wschodzie, pamiętać jednak należy o tym, że ma on wymiar wielopłaszczyznowy  
i jest jednym z najbardziej złożonych konfliktów świata – tymczasem członkowie RAF 
nie biorą pod uwagę żadnych obiektywnych uwarunkowań, tylko wybierają określone 
fakty historyczne, wykorzystując je jako element „antyimperialistycznej” propagandy 
i jako uzasadnienie działań terrorystycznych.  
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metody terrorystyczne, korzystając z doświadczeń palestyńskich ter-
rorystów. Zamach w Monachium jest właściwie punktem wyjścia 
do rozważań nt. przejawów imperializmu jednocześnie RAF mocno 
podkreśla, że jej działalność jest jedynym możliwym rozwiązaniem 
istniejącej sytuacji. 

W odezwie tej autorzy piszą, że ich działania znajdują duże poparcie 
społeczne i powołują się na przeprowadzone badania opinii publicznej. 
Rzeczywiście, na wiosnę roku 1971 roku instytut EMNID przeprowadził 
badania na temat sympatii wobec grupy Baader-Meinhof – okazało się, 
że co piąty ankietowany przyznał się, że toleruje ochronę anarchistów 
przed aresztowaniem, a co siódmy nie wykluczył, że mógłby w  swo-
im domu przenocować członka grupy, żeby chronić go przed policją. 
Na początku 1971 roku 18% ankietowanych sądziło, że RAF działa 
z pobudek politycznych, w podobnym badaniu przeprowadzonym po 
śmierci Petry Schelm (5.07.1971) polityczną motywację przypisywało 
RAF już 40% badanych165. Z drugiej jednak strony odezwa pisana jest 
pod koniec roku 1972, kiedy założycie RAF siedzieli już w więzieniu, 
a w tym czasie przeprowadzono tzw. „majową ofensywę”, trudno więc 
sobie wyobrazić, żeby społeczeństwo niemieckie po tym wydarze-
niu oceniało grupę tak samo, jak na początku roku 1971, kiedy grupa 
zajmowała się prawie wyłącznie napadami na banki.

3.6. Przywódcy „pierwszej generacji” RAF w więzieniu
w  Stammheim 

Więźniów RAF od początku pobytu w więzieniu traktowano  
w sposób szczególny umieszczono ich na siódmym piętrze więzienia 
Stammheim, byli odizolowani od reszty więźniów, a w okresach, 
kiedy przebywający na wolności członkowie RAF byli szczegól-
165 RAF..., wyd. cyt., s. 163.
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nie aktywni, więźniowie pozostawali w całkowitej izolacji. Ulrike 
Meinhof jako główny ideolog RAF opracowała dla aresztowanych 
własny kodeks postępowania, który zakładał, że z przedstawicielami 
służb więziennych w ogóle nie powinno się rozmawiać. Taka posta-
wa pozostawała w  zgodzie z jej wcześniejszymi wypowiedziami,  
w których określa policjantów jako „świnie” i podkreśla, że nie należy 
z nimi w ogóle rozmawiać oraz że można do nich strzelać166.

Więźniowie protestowali przeciwko izolacji, organizując trzy straj-
ki głodowe – w 1973 i 1974 roku, które łącznie trwały 140 dni. W trak-
cie trzeciego strajku w 1974 roku Baadera odwiedził w więzieniu Jean 
Paul Sartre. Wizyta była szeroko komentowana w mediach. Przeważały 
głosy krytyczne – „Die Welt” opublikował artykuł pod tytułem  
Sartre zainscenizował kiepską sztukę, „Frankfurter Rundschau” 
zarzucił filozofowi, że ma niewielkie pojęcie o stosunkach niemieck-
ich, ale za to po godzinie pobytu w Stammheim wiedział wszystko  
o warunkach uwięzienia terrorystów167.

Faktem jest, że na lepsze warunki odbywania kary liczyć mogli 
tylko ci, którzy zdecydowanie zdystansowali się wobec działań RAF 
(jak Horst Mahler) lub zgodzili się zeznawać w charakterze świadków 
koronnych (np. Gerhard Müller). W kwietniu 1973 roku w dziesięciu 
miastach zorganizowały się komitety przeciw torturom więźniów 
politycznych w RFN i Berlinie Zachodnim, których celem było infor-
mowanie opinii publicznej o warunkach przetrzymywania i o traktowa-
niu więźniów. Dzięki akcji społecznej zrezygnowano z zaplanowanego 
badania mózgu Ulrike Meinhof (badanie zaplanowano, żeby ustalić, 
czy jest poczytalna. Sąd dopuścił użycie przymusu bezpośredniego 
w celu przeprowadzenia badania). 9 listopada 1974 z powodu strajku 
głodowego umarł Holger Meins (mimo że był dokarmiany na siłę, nie 

166 Por.: Nicht reden gleich schiessen, w: „Frankfurter Rundschau“, 
12.02.1971, http://www.fr-online.de/zeitgeschichte/-nicht-reden---gleich-
schiessen-,1477344,2832950.html, strona wywołana 4.03.2014.
167 V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 78-79.
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udało się go uratować168). Informacja o śmierci Meinsa wywołała falę 
blisko 50 demonstracji w różnych miastach169.

Dzień po śmierci Holgera Meinsa został zamordowany prze-
wodniczący sądu w Berlinie Günter von Drenkmann. Terroryści  
z organizacji Ruch 2 Czerwca (Bewegung 2. Juni) próbowali porwać 
sędziego, natomiast sędzia się bronił i został zastrzelony w swoim 
mieszkaniu. Ruch 2 Czerwca był organizacją siostrzaną RAF, miał 
jednak bardziej anarchistyczny charakter. Szefem grupy był Mi-
chael „Bommi” Baumann. Po aresztowaniu przywódców, większość 
członków grupy przyłączyła się do RAF. Organizacja ta przeprowadziła 
jedną udaną akcję, doprowadzając do zwolnienia z więzienia swoich 
towarzyszy. 27 lutego 1975 roku porwano polityka CDU Petera Loren-
za, którego zwolniono po wypełnieniu przez władze żądań porywaczy. 
Warto zauważyć, że na liście sześciu więźniów, których zwolnienia 
domagał się Ruch 2 Czerwca nie było nikogo z RAF170.

24 kwietnia 1975 roku członkowie RAF (Komando Holger Meins) 
zajęło Ambasadę RFN w Sztokholmie. W oświadczeniu wydanym 
tego samego dnia domagali się zwolnienia  z aresztu 26 „więźniów 
politycznych”, m.in. przywódców RAF z więzienia w Stammheim, 
ale nie tylko – również członków organizacji osadzonych w innych 
więzieniach (m.in. w Berlinie, Hamburgu, Karlsruhe). Domagali się 
także 20 000 dolarów dla każdego z więźniów i zapowiadali, że nie 
będą negocjować. Mieli przy sobie 15 kg trotylu i zażądali wycofania 
szwedzkiej policji, która otoczyła budynek ambasady. Żądanie to nie 
zostało spełnione i terroryści zastrzelili attaché wojskowego Andreasa 
Mirbacha. We wspomnianym oświadczeniu RAF napisała, że winę 

168 Dokarmianie Meinsa przypominało zresztą bardziej tortury niż zabieg. Jego 
adwokat (późniejszy minister sprawiedliwości landu Hesji) bardzo szczegółowo 
opisuje, jak dokarmianie się odbywało. Meins był przywiązywany do stołu i za 
pomocą rury pompowano mu do żołądka pokarm, adwokat zwracał uwagę na 
fakt, że grozi to uduszeniem. Por.: RAF..., wyd. cyt., s. 181.
169 RAF..., wyd. cyt., s. 182.
170 Tamże.
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za śmierć Mirbacha ponosi policja, gdyż nie wycofała się mimo ulti-
matum postawionego przez terrorystów171. Kanclerz Helmut Schmidt 
zapowiedział, że nie wyrazi zgody na spełnienie żądań terrorystów.  
W odpowiedzi zastrzelono kolejnego pracownika ambasady, Heinza 
Hillegarta172. Wkrótce potem budynkiem ambasady wstrząsnęła 
eksplozja. Ładunki wybuchowe zdetonowano najprawdopodobniej 
przez pomyłkę. W wyniku wybuchu zginął terrorysta Ulrich Wessel. 
Inny terrorysta Siegfried Hausner zmarł w drodze do RFN. Prawie 
wszyscy zakładnicy zostali ciężko poparzeni173.

3.7. Proces przywódców „pierwszej generacji” RAF

21 maja 1975 roku rozpoczął się proces przywódców RAF – Andre-
asa Baadera, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof i Jana Carla Raspego. 
Proces do dzisiejszego dnia wywołuje wiele kontrowersji. Wydaje się 
bowiem, że nie został przeprowadzony zgodnie z prawem i prawo do 
obrony i bezstronności nie zostało zagwarantowane174. Członkowie 
RAF zostali oskarżeni o zabójstwa, usiłowanie zabójstwa, kradzieże, 
podkładanie ładunków wybuchowych. 

Przewodniczącym składu sędziowskiego był Theodor Prinzig. Ad-
wokaci i  oskarżeni domagali się uznania procesu za polityczny, sąd 
odrzucał ich argumentację i traktował sprawę jako kryminalną. Baader 
został także w wyniku wprowadzenia nowych zasad na chwilę przed 

171 Tamże, s. 193-196.
172 Tamże, s.182.
173 B. Peters, Der Terror von Stockholm, w: „Die Welt” z dn. 25.04.2005, http://
www.welt.de/print-welt/article667026/Der-Terror-von-Stockholm.html, 
strona wywołana 3.03.2014.
174 Takie wnioski pojawiają się w wielu niezależnych źródłach. Por.:  V. Grotowicz, 
Terroryzm..., wyd. cyt.; T. Hoeps, Arbeit am Widerspruch, Dresden 2001; RAF..., 
wyd. cyt.
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procesem pozbawiony adwokata. Wprowadzono bowiem przepisy 
mówiące o tym, że jeden obrońca nie może bronić kilku oskarżonych, 
ponadto adwokat, który raz bronił oskarżonych o terroryzm nie miał 
prawa występować ponownie w podobnej sprawie. Baader nie chciał 
zgodzić się na adwokata z urzędu, tak więc dopiero czwartego dnia 
procesu Baader był reprezentowany przez adwokata, którym został 
Hans Heldmann. Okazało się również, że rozmowy oskarżonych  
z obrońcami były podsłuchiwane. Proces przebiegał w burzliwej at-
mosferze, oskarżeni systematycznie obrażali sąd – Baader nazwał 
nawet sędziego „faszystowską świnią”, a prokuratora generalnego Bu-
backa – „terrorystą”. Sędzia Prinzig kilkakrotnie kazał wyprowadzać 
oskarżonych z sali rozpraw. Obrońcy za wszelką cenę starali się 
dowieść, że proces ma charakter polityczny – żeby udowodnić, że USA 
dopuszcza się zbrodni międzynarodowych, wezwali na świadków np. 
Richarda Nixona i Willego Brandta. Oczywiście nie pojawili się oni 
na procesie – ich wezwanie miało charakter sądowego happeningu. 
Sąd chciał zbadać przebieg działalności RAF, a obrońcy i oskarżeni 
próbowali przerzucić odpowiedzialność na rząd RFN i USA. Po 192 
dniach procesu, 28.04.1977 sąd175 uznał wszystkich oskarżonych win-
nymi i skazał na dożywocie176.

W trakcie procesu członkowie kierownictwa RAF wydawali 
oświadczenia, w  których nie odcinali się od swoich wcześniejszych 
poglądów – wręcz przeciwnie – z całą stanowczością opowia-
dali się za kontynuacją partyzantki miejskiej. W  obszernym, 
kilkudziesięciostronicowym piśmie Erklärung zu Sache177 (Wyjaśnienie 

175 W styczniu 1977 nastąpiła zmiana na stanowisku sędziego przewodniczącego. 
Th. Prinzig został odwołany z powodu umożliwienia wycieku informacji z akt 
procesowych do prasy.
176 RAF..., wyd. cyt., s.180-186 oraz U. Wesel, Der Prozess von Stammheim,  
w: Geschichte der RAF, Bundeszentrale fur politische Bildung, 20.08.2007,  http://
www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-der-raf/49264/
prozess-von-stammheim, strona wywołana 3.03.2014.
177 RAF..., wyd. cyt., s. 198-267.
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w sprawie) datowanym 13 stycznia 1976, Stammheim, powtarzają 
sformułowane wcześniej zarzuty wobec rządu RFN i „imperialistycznej 
polityki USA” w Wietnamie i Korei, poddają także analizie stosunki 
społeczne na świecie (powracający problem krajów Trzeciego Świata) 
oraz kontakty krajów kapitalistycznych z komunistycznymi. Między 
innymi krytykowali ZSRR za rządów Stalina za to, że Komunistycz-
na Partia Związku Radzieckiego straciła w tym czasie swój „proleta-
riacki charakter” i skoncentrowała się na polityce międzynarodowej. 
Z kolei w oświadczeniu wydanym w związku z rozpoczęciem strajku 
głodowego z 29 marca 1977 roku określają oni m.in. strajki głodowe 
jako wyraz solidarności z wszystkimi ciemiężonymi tego świata, 
wymieniając terrorystów z  IRA178, ETA179, Palestyny, w ten sposób 
ponownie podkreślając międzynarodowy charakter ich walki.

Końca procesu nie doczekała Ulrike Meinhof. 9 maja 1976 roku 
popełniła samobójstwo, wieszając się w swojej celi nr 719 na kratach 
okna. Tego dnia o 7.34 rano dwóch strażników więziennych znalazło 
ją martwą w celi. Śmierć przez powieszenie stwierdziła obdukcja  
178 IRA (Irish Republican Army – Irlandzka Armia Republikańska). Powstała  
w 1919 roku. Konflikt w  Irlandii ma wymiar zarówno polityczny, jak i religijny. 
Celem strategicznym IRA jest doprowadzenie do zjednoczenia Irlandii. Warto 
jednak zauważyć, że większość mieszkańców Irlandii Północnej (protestanci) 
opowiada się za pozostaniem wyspy przy Wielkiej Brytanii. Organizacją 
polityczną IRA jest partia Sinn Fein. Por.: V. Grotowicz, Terroryzm..., s. 315-334.
179 ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Kraj Basków i Wolność). ETA została utworzona 
31 lipca 1959 roku. Organizacja powstała w wyniku radykalizacji poglądów 
części członków Baskijskiej Partii Narodowej. Walcząc o niepodległość 
Baskonii (jednej z prowincji hiszpańskich) w latach 60. ETA rozpoczęła 
kampanię ataków terrorystycznych, w grudniu 1973 roku dokonała zabójstwa 
hiszpańskiego premiera Luisa Carrero Blanco. Warto zauważyć, że ETA nie ma 
poparcia w społeczeństwie hiszpańskim, również wśród samych Basków liczba 
zwolenników separatystycznych poglądów maleje. Lopez Castillo, były członek 
kierownictwa ETA tak komentował w latach 90. rozwój działalności organizacji 
„ETA, która powstała, aby zwalczać ucisk Basków sama stała się aparatem ucisku. 
Chce przemocą narzucić większości ludności własne wyobrażenia.” Za ramię 
polityczne ETA uważana jest zdelegalizowana baskijska partia Herri Batasuna 
(Jeden Naród). Por.: V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 335-348.
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(przeprowadzana dwukrotnie przez różnych lekarzy)180. Pozos-
tali oskarżeni i część opinii publicznej była jednak zdania, że 
chodzi o morderstwo. Wątpliwości nie wyjaśnił raport niezależnej 
międzynarodowej komisji, która badała okoliczności śmierci Ulriki 
Meinhof. Komisja stwierdziła wiele uchybień w pracy niemieckich le-
karzy, którzy przeprowadzali pierwsze badania zwłok181. 

Śmierć Ulriki Meinhof wywołuje do dziś emocje. W listopadzie 
2002 roku w  prasie pojawiły się artykuły o dziwnych losach mózgu 
terrorystki, który został pobrany po jej śmierci. Mózg i inne organy 
wewnętrzne pobrano przed obdukcją do przeprowadzenia dalszych 
badań. 16 maja 1976 roku Ulrike została pochowana w  Berlinie. 
Niewiele osób jednak wiedziało, że została pochowana bez mózgu182. 
Jej mózg badał neuropatolog Jürgen Peiffer. Stwierdził wyraźne zmia-
ny w części mózgu odpowiadającej za emocje. Zmiany te były praw-
dopodobnie skutkiem operacji, którą Ulrike przeszła w 1962 roku,  
w wieku 27 lat – miała guza mózgu. Profesor napisał w  oficjalnej 
opinii, którą przedstawił adwokatom członków RAF, że zmiany te 
są tak duże, iż w procesie sądowym można by pytać o poczytalność 
Ulrike Meinhof. Peiffer zasięgnął również opinii matki (opiekunki) 
Meinhof, która przyznała, że Ulrike przeszła zmianę osobowości po 
operacji183.

Raport Peiffera nie ujrzał światła dziennego – przypuszczalnie 
choroba Meinhof miałaby trudne do przewidzenia skutki dla grupy 
terrorystycznej i jej tożsamości ideowej. Główny ideolog organizacji, 
„ikona ideologiczna RAF”184 okazałaby się osobą chorą psychicznie. 
Po badaniu przez Peiffera mózg Ulrike był przechowywany 20 lat. 

180 A. Förster, Wer war Ulrike Meinhof?, w: „Berliner Zeitung”, 09.11.2002, s. 3.
181 O wątpliwościach pisze m.in. T. Hoeps, Arbeit…, wyd. cyt., s. 38.
182 Historię tę opublikował dziennik „Berliner Zeitung” (poważny dziennik 
opiniotwórczy, a nie prasa bulwarowa), A. Förster, Wer war Ulrike Meinhof?,  
w: „Berliner Zeitung”, 09.11.2002, s. 3.
183 Tamże. 
184 N. Schmedding, Mitleiden können, w: „Berliner Zeitung“, 26.05.2003, s. 12.
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Dopiero w połowie lat 90. Peiffer postanowił wraz ze swoim kolegą 
Bernhardem Bogertsem, dyrektorem Kliniki Uniwersyteckiej w Mag-
deburgu, przeprowadzić badania porównawcze mózgu wielokrotnego 
mordercy i mózgu terrorystki. W 1997 roku Bogerts zbadał ponownie 
mózg Meinhof (z wykorzystaniem specjalistycznego, nowoczesne-
go sprzętu) i doszedł do takich samych wniosków jak Peiffer 20 lat 
wcześniej185. Uszkodzenie mózgu mogło prowadzić do tego, że z dzien-
nikarki stała się terrorystką. Z pewnością nie był to jedyny powód 
(wykształcenie, determinacja społeczna, wpływ grupy), natomiast jest 
to ciekawa hipoteza i stanowi kolejną tajemnicę związaną z terrorys-
tami RAF. 

3.8. Rok 1977 w działalności RAF

Śmierć Ulrike Meinhof i kontrowersje wokół procesu w Stammheim 
przyspieszyły rozwój wypadków. 7 kwietnia 1977 roku rozpoczął się 
jeden z  najkrwawszych okresów w historii działalności RAF. Tego 
dnia Komando Ulrike Meinhof dokonało zamachu na Siegfrieda Bu-
backa, Prokuratora Generalnego RFN. Zamordowano Bubacka i dwie 
osoby, które mu towarzyszyły. W oświadczeniu186 wydanym 7 kwietnia 
1977 roku RAF przypisuje „bezpośrednią odpowiedzialność” za śmierć 
Holgera Meinsa i Ulrike Meinhof prokuratorowi. Ulrike Meinhof, wg 
autorów odezwy, została zamordowana za bezpośrednim przyzwole-
niem prokuratury. Zdaniem RAF Buback był również odpowiedzial-
ny za śmierć Siegfrieda Hausnera – Hausner brał udział w zamachu  
w Sztokholmie i zdaniem autorów oświadczenia został zamordowany 
– rzekomo celowo przetransportowano go na terytorium RFN, chociaż 
jego stan zdrowia na to nie pozwalał.  Terrorysta Stefan Wisniewski, 
który brał udział w zamachu na Bubacka i nawet 20 lat później obar-

185 A. Förster, Wer war Ulrike Meinhof?, w: „Berliner Zeitung”, 09.11.2002, s. 3.
186 RAF…, wyd. cyt., 267-268.
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cza prokuratora winą za śmierć Hausnera, przyznaje, że zamordowanie 
prokuratora generalnego nie przyniosło oczekiwanych przez RAF re-
zultatów, dlatego konflikt eskalował187.

30 lipca 1977 roku został zamordowany, podczas próby porwania 
z własnego domu w Oberursel, Jürgen Ponto przewodniczący zarządu 
Deutsche Bank. 14 sierpnia do zamordowania Ponto przyznała się Su-
sane Albrecht z Komando RAF. W  oświadczeniu terroryści odnoszą 
się także do próby zamachu na siedzibę prokuratury w Karlsruhe –  
25 sierpnia znaleziono wyrzutnię rakietową, która była wycelowana  
w prokuraturę, na szczęście miała zepsuty zapalnik188.

Po zamachu w Sztokholmie terroryści zaczęli zastanawiać się 
nad innymi, bardziej skutecznymi metodami wywierania nacisku na 
władze. 5 września 1977 roku terroryści (Komando Siegfried Haus-
ner) porwali przewodniczącego Związku Pracodawców Niemieckich, 
Hannsa Martina Schleyera. Schleyer, jako jedna z  najważniejszych 
osobistości życia politycznego, w obawie przed zamachami, otrzymał 
specjalną ochronę. Zamachu dokonano, kiedy wracał samochodem po 
pracy do domu. Kierowca zauważył na środku ulicy wózek dziecięcy  
i zatrzymał się, wtedy samochód został ostrzelany z broni maszynowej. 
Członkowie ochrony Schleyera zginęli na miejscu, zastrzelono także 
kierowcę, a Schleyera porwano. 

Terroryści żądali zwolnienia „więźniów politycznych”, umo-
żliwienia im bezpiecznego przelotu samolotem do wybranego 
przez nich kraju oraz po 100 000 DM na osobę. Pierwsza seria 
oświadczeń była wydawana przez terrorystów właściwie dzień po 
dniu – 5, 6, 7, 8, potem 12, 13 września – w kolejnych oświadczeniach 
powtarzały się groźby i żądania, m.in. domagano się zaprzestania  
akcji poszukiwawczej prowadzonej przez policję189. Władze tymcza-
sem starały się zyskać na czasie,  postanowiono nie dopuścić do wymi-

187 S. Wisniewski, Wir waren so unheimlich konsequent, Berlin 1997, s. 33-35.
188 Por.: Oświadczenie z dn. 14.08.1977, w: RAF…, wyd. cyt., s. 183 oraz s. 269.
189 RAF..., wyd. cyt., s. 270-272.
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any więźniów. W Sztabie Kryzysowym padały różne pomysły – od 
pozornego zgodzenia się na żądania i  wywiezienia terrorystów np. do 
Izraela, odczekania na uwolnienie Schleyera, a  potem aresztowanie 
wszystkich terrorystów, aż do dość radykalnego pomysłu Franza Jo-
sefa Straussa, który zaproponował, żeby powołać sądy wojskowe i za 
każdego zastrzelonego zakładnika zabijać jednego terrorystę190. Nie 
zdecydowano się na tak radykalne posunięcia. Pertraktacje przedłużały 
się, w prasie pojawiały się dramatyczne zdjęcia Schleyera, który przed 
sobą trzymał kartkę papieru z informacją, który dzień jest więziony. 
Zdjęcia te porywacze robili, żeby udowodnić, że Schleyer żyje.

W tym czasie terroryści RAF otrzymali propozycję „pomocy” od 
palestyńskich terrorystów, część grupy była w Bagdadzie, gdzie strona 
palestyńska wystąpiła z  propozycją porwania samolotu i pytała, czy 
Niemcy się zgadzają na taki plan. W  wywiadzie przeprowadzonym 
z jednym z porywaczy Schleyera, Stefanem Wisniewskim, dzienni-
karze pytali, czy porwanie samolotu było zgodne z koncepcją walki 
RAF? Wisniewski odpowiedział, że dotychczas porwanie samolotu nie 
wchodziło w rachubę, ale ponieważ więźniowie Stammheim (kierow-
nictwo RAF) nie potępili jednoznacznie takich rozwiązań, po długiej 
debacie terroryści przystali na plan Palestyńczyków191.

13 października grupa palestyńskich terrorystów podająca się za 
Komando Martyr Halimeh porwała samolot Lufthansy (Landshut, 
Boeing 707), który wracał z  Majorki do Frankfurtu z 86 turystami na 
pokładzie. Samolot wylądował na lotnisku w Rzymie, gdzie zatankował 
paliwo. Porywacze – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – domagali się 
zwolnienia z więzienia „niemieckich towarzyszy”, a także dwóch 
palestyńskich terrorystów aresztowanych w Turcji oraz 15 milionów 
dolarów. Przywódca porywaczy przedstawił się jako kapitan Mahmud. 
13 października Komando Siegfried Hausner wydało oświadczenie,  
w którym ponawia ultimatum w  sprawie uwolnienia więźniów (do 16 

190 V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 93.
191 S. Wisniewski, Wir waren so unheimlich konsequent, wyd. cyt., s. 45-46.
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października) i  podkreśla, że ich żądania są takie same, jak żądania 
kapitana Mahmuda. Kanclerz Schmidt podjął decyzję o  podjęciu pró-
by odbicia zakładników. Zadanie to wypełnić mieli komandosi GSG9 
– samolot z komandosami i ministrem spraw wewnętrznych Hansem 
Jürgenem Wischniewskim na pokładzie poleciał w ślad za porywa-
czami192.

Z Rzymu samolot poleciał na Cypr, następnie lądował kolejno w Da- 
maszku i  Dubaju. Terroryści postawili ultimatum, jeśli do 16 
października nie zostaną spełnione ich żądania, wysadzą samolot w pow-
ietrze. Następnie samolot wylądował w Adenie (Jemen Południowy), 
gdzie terroryści zastrzelili pierwszego pilota Jürgena Schumanna, 
który przekazał drogą radiową informacje o  terrorystach. Informacje 
te trafiły do prasy. Niektórzy dziennikarze opublikowali je, podając, 
że ich źródłem jest pilot. Upublicznienie tych wiadomości stało się 
bezpośrednią przyczyną zastrzelenia Schumanna193.

Samolot wylądował 17 października w Mogadiszu w Somalii. 
Jednocześnie do Mogadiszu przyleciał samolot GSG9, a rząd niemiecki 
otrzymał od władz Somalii pozwolenie na przeprowadzenie akcji od-
bicia samolotu na jej terytorium. Działania przygotowawcze podjęto 
od razu po wylądowaniu, a terrorystom przekazano informację, że 
więźniowie zostali uwolnieni i są już w drodze do Somalii194.

192 V. Grotowicz, Terroryzm…, wyd. cyt., s. 93, RAF..., wyd. cyt., s. 183 oraz na 
podstawie materiałów Geschichte der RAF, udostępnianych Bundeszentrale 
für politische Bildung, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/
geschichte-der-raf/49255/chronologie-der-raf, strona wywołana 3.03.2014.
193 S.F. Kellerhoff, Der Albtraum der „Landshut“-Entführung, w: „Die Welt“, 
13.10.07,http://www.welt.de/politik/article1259970/Der-Albtraum-der-
Landshut-Entfuehrung.html, strona  wywołana 3.03.2014.
194 S. Kochański, Brygady antyterrorystyczne, Warszawa 1992, s. 31.
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3.9. Jednostka antyterrorystyczna GSG9 i operacja odbicia 
zakładników samolotu Landshut w Mogadiszu 

Operacja odbicia samolotu z rąk terrorystów przez GSG9, pod 
dowództwem Ulricha Wegenera (pierwszego dowódcy GSG9) prze-
prowadzona pod kryptonimem „Magic Fire” (niem. Feuerzauber, pol. 
czarodziejski ogień) jest jedną z najsłynniejszych tego typu w histo-
rii oddziałów antyterrorystycznych. Jest podawana za przykład do-
brego zorganizowania i pomyślnego przeprowadzenia zaplanowanych 
działań. W wyniku akcji nie zginął żaden z zakładników. Operacja 
odbywała się we współpracy z rządem Somalii, brało w niej udział 
także dwóch komandosów SAS195. 

Na początku akcji udało się granatami oślepiającymi i rozpale-
niem ogniska przed dziobem samolotu odwrócić uwagę terrorystów  
i sprowadzić ich do przedniej części samolotu, podczas gdy zespoły  
szturmowe dostały się na pokład od tyłu. W  trakcie operacji zdarzyła 
się nietypowa sytuacja – jeden z komandosów strzelił kilkakrotnie i cel-
nie do Mahmuda, tymczasem terrorysta bronił się nadal, rzucił nawet 
dwa granaty (na szczęście nie wyrządziły większych szkód). Koman-
dos strzelał z rewolweru Smith-Wesson Model 36, i dopiero kiedy dru-
gi komandos, ubezpieczający go podał mu pistolet maszynowy MP5, 
udało się skutecznie wyeliminować terrorystę. Zdarzenie to do dziś 
wywołuje dyskusje wśród fachowców – czy był to jednostkowy przy-
padek „odporności” człowieka, czy też zawiodła amunicja196.

Jeszcze podczas likwidowania terrorystów, tylnymi drzwiami 
zaczęto ewakuować pasażerów. Dwóch terrorystów i jedna terrorystka 
zostali zabici na miejscu, jedna, ciężko ranna przeżyła. 

Terrorystka, która przeżyła, Souhaila Andrawes, została później 
skazana w  Somalii na 20 lat więzienia, wyszła jednak z aresztu po roku 
i wyjechała do Norwegii, gdzie została aresztowana 13 października 

195 K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem..., wyd. cyt., s. 80-81.
196 S. Kochański, Brygady..., wyd. cyt., s. 32.
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1994 roku (w rocznicę zamachu) i w 1995 roku deportowana do Nie-
miec197. W związku z procesem Andrawes, światło dzienne ujrzały 
nieznane dotychczas fakty dotyczące zamachu październikowego, 
np. udział Moniki Haas w zamachu (na podstawie tych zeznań 
została aresztowana). Na początku procesu terrorystka jednak kon-
sekwentnie odmawiała zeznań i udzielania jakichkolwiek wyjaśnień. 
Na pierwszą rozprawę 43-letnia Andrawes przyszła w spodniach  
i T-shircie, podnosiła rękę do kamer, pokazując znak zwycięstwa (V), 
do strażników krzyczała „kill me, kill me”. Oskarżona o  morderstwo, 
pierwszego dnia broniła się, mówiąc, że w latach 70. przemoc była 
akceptowanym środkiem walki pomiędzy Palestyńczykami a Izrael-
czykami. W  trakcie procesu zdecydowała się jednak współpracować 
i  zeznawać – przypuszczalnie zwyciężył strach. W trakcie procesu 
zeznawały jej ofiary – pasażerowie samolotu. Sąd w Hamburgu skazał 
ją na 12 lat więzienia. W  lipcu 1997 roku została z powrotem prze-
wieziona do Norwegii. W Oslo mieszka jej dziecko i  mąż, z tego 
względu zdecydowano się na umożliwienie jej odbywania kary w  Nor-
wegii198.  W 1999 roku została przedterminowo zwolniona ze względu 
na zły stan zdrowia i mieszka z rodziną w Oslo199.

Jak już wspomniano, akcja odbicia zakładników w Mogadiszu 
uważana jest za wzorowo przeprowadzoną. Ponieważ w historii Frak-
cji Czerwonej Armii komandosi GSG9 odegrali znaczącą rolę, w tym 
miejscu autorka przybliży podstawowe informacje na temat historii  
i struktury GSG9 – jednostki powstałej w odpowiedzi na zamach mo-
nachijski z 1972 roku. Początkowo jednostka, której siedziba mieści 
się w  Sankt Augustin w pobliżu Bonn, składała się z trzech grup  

197 A. Foerster, Terroristin Souhaila Andrawes überlebte den GSG9-Einsatz von 
Mogadischu 1977 – seit gestern steht sie wegen Mordes vor einem Hamburger 
Gericht, w: „Berliner Zeitung“, 30.04.1996, s. 3.
198 Tamże.
199 A. Hildebrant, Witwe des „Landshut“-Piloten will nicht hassen, w: „Die Welt“, 
25.11.2008, http://www.welt.de/fernsehen/article2776338/Witwe-des-Land- 
shut-Piloten-will-nicht-hassen.html, strona wywołana 27.02.2014.
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uderzeniowych (30 komandosów w każdej grupie) oraz kilku jednostek 
specjalistycznych: ds.  wywiadu, zbrojenia, łączności, zaopatrzenia, 
wyposażenia i szkolenia. W każdej grupie uderzeniowej jednostką 
podstawową jest pięcioosobowa sekcja szturmowa lub snajperska200. 

GSG9 jest jednostką elitarną, kandydaci rekrutują się z Bundes-
polizei (Policji Federalnej, BPOL; przed 2005: BGS), w którym 
muszą odbywać służbę minimum 2,5 roku z bardzo dobrymi wyni-
kami, następnie muszą przejść egzamin wstępny; badana jest zarówno 
wiedza ogólna, predyspozycje, inteligencja, cechy psychiczne, jak 
i  sprawność fizyczna. W kolejnym etapie kandydaci do służby w GSG9 
przechodzą kilkumiesięczny trening (doskonalenie umiejętności spe- 
cjalistycznych, walki wręcz itp.), w ostatnim etapie rekrutacji, przez trzy 
miesiące, kandydaci uczestniczą w  szkoleniu, w którym główny nacisk 
jest położony na taktykę działań bojowych i  działania zespołowe201.  
W 2004 roku w skład GSG9 wchodziło 240202 komandosów. 

GSG9 jest wykorzystywana w misjach kompleksowych lub/i szcze-
gólnie niebezpiecznych, w których nie można wykluczyć oporu zbroj-
nego przeciwnika (np. broń konwencjonalna i biologiczna, materiały 
wybuchowe etc.), w sytuacjach wzięcia zakładników, porwań lub 
szantaży. Jednostka ma też za zadanie opracowywanie i  testowanie 
nowych metod, taktyk i technik zwalczania przestępczości. Zwykle 
misje GSG9 pozostają tajne i niezauważane przez opinię publiczną203. 

Decyzję o wykorzystaniu GSG9 podejmuje Federalne Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern). Użycie 
w akcji GSG9 ma przede wszystkim na celu ratowanie zagrożonego 
życia ludzkiego. 1 lipca 2005 roku zmieniono nazwę „Bundesgrenz-
schutz” na „Bundespolizei”, co bardziej odpowiada charakterowi  
i różnorodności zadań podejmowanych przez tę instytucję. GSG9 działa 
200 S. Kochański, Brygady..., wyd. cyt., Warszawa, 1992, s. 32-33.
201 Tamże, s. 33.
202 Informacja wg Tagesschau, 17.04.2004, www.tagesschau.de.
203 Informacje nt. struktury i organizacji za stroną ww.bundespolizei.de oraz 
www.gsg9.de, strony wywołane 3.03.2014.
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obecnie na podstawie prawa o policji federalnej (Bundespolizeigesetz) 
w ramach zadań Policji Federalnej, jak również może być wsparciem 
dla Federalnego Urzędu Kryminalnego (Bundeskriminalamt), Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych, Policji Landów oraz Federalnej Służby 
Celnej (Bundeszollverwaltung). Funkcjonariusze GSG9 biorą również 
udział w misjach zagranicznych (UE, ONZ), a także szkolą jednostki 
specjalne w kraju i za granicą. 

Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie nazwy Bundesgrenz-
schutz na Bundespolizei (uchwalonej przez Bundestag 21 kwietnia 
2005), Bundesgrenzschutz został przemianowany z dniem 1 lipca 2005 
na Bundespolizei, ale warto zauważyć, że ustawa ta reguluje wyłącznie 
zmianę nazwy, nie ma w niej mowy np. o rozszerzeniu kompetencji.

Ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych RFN Otto Schyli tak 
tłumaczył tę zmianę: „Zmiana nazwy z Bundesgrenzschutz na Bundes-
polizei oddaje teraz prawdziwą różnorodność jej zadań. Bundespolizei 
już od dawna zajmuje się bowiem zadaniami wykraczającymi poza 
ochronę granic. I tak, Bundespolizei pełni również rolę Bahnpolizei 
(Policji Kolejowej). Obecnie na 14 dużych lotniskach jest odpo-
wiedzialna za ochronę przeciw atakom na bezpieczeństwo transportu 
powietrznego. Chroni organy konstytucyjne Republiki Federalnej, jest 
odpowiedzialna za śledzenie przestępstw, jak również wykrywanie 
nieprawidłowości w swoich obszarach kompetencyjnych, współpracuje 
przy realizacji zadań policyjnych za granicą, jak również przy ochronie 
placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą oraz zagrani-
cznych stacji Lufthansy. Ponadto Bundespolizei wspiera Bundeskri-
minalamt przy realizacji działań mających na celu ochronę osób oraz 
wypełnia zadania na morzu Północnym (Nordsee) i Bałtyckim (Ost-
see), włączając w  to ochronę środowiska (...)“204.
204 „Die Umbenennung von Bundesgrenzschutz in Bundespolizei bildet nun 
die tatsächliche Aufgabenvielfalt ab. Denn die Bundespolizei nimmt schon 
lange über den Schutz der Grenzen hinausgehende besondere polizeiliche 
Aufgaben wahr. So ist die Bundespolizei auch Bahnpolizei. Sie ist auf zurzeit 
14 Großflughäfen verantwortlich für den Schutz vor Angriffen gegen die 
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Od początku powstania jednostka GSG9 brała udział w ponad 
1700 akcji (wg danych oficjalnych, podawanych w prasie z okazji 40- 
lecia jednostki205), m.in. w latach 80. i 90. zatrzymała wielu terrorystów 
RAF. 

W akcji z 27 czerwca 1993 roku w Bad Kleinen, podczas aresz-
towania Birgit Hogefeld i Wolfganga Gramsa doszło do trage-
dii – Grams zastrzelił funkcjonariusza GSG9 26-letniego Michaela  
Newrzella, a następnie popełnił samobójstwo206. 

Większość akcji GSG9 jest jednak ściśle tajna i informacje  
o nich nie przedostają się do mediów i wiadomości opinii publicznej. 
Zdaniem autorki świadczy to zresztą o wysokim poziomie profe-
sjonalizmu jednostki. Doprowadzenie do faktycznej likwidacji bardzo 
poważnego problemu terroryzmu lewackiego w RFN jest wymiernym 
Sicherheit des Luftverkehrs. Sie schützt Verfassungsorgane des Bundes, ist 
zuständig für die Verfolgung von Straftaten sowie Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten in ihren Aufgabenbereichen, sie wirkt an polizeilichen 
Aufgaben im Ausland ebenso mit wie am Schutz deutscher diplomatischer 
und konsularischer Vertretungen im Ausland und von Auslandsstationen der 
Lufthansa. Die Bundespolizei unterstützt ferner das Bundeskriminalamt bei 
der Wahrnehmung von Aufgaben des Personenschutzes und erfüllt Aufgaben 
auf der Nord- und Ostsee einschließlich des Umweltschutzes.“, za: Komunikat  
prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Bundesgrenzschutz heißt von Juli 
2005 an Bundespolizei z dn. 30.06.2005, za stroną : http://www.pressrelations.
de/new/standard/result_main.cfm?pfach=1&n_firmanr_=109208&sektor=pm
&detail=1&r=195982&sid&aktion=jour_pm&quelle=0&profisuche=1, strona 
wywołana 3.03.2014, tłum. własne. 
205Liczba 1700 akcji podawana była w mediach, a także na stronie BPOL, por.:  
40 Jahre GSG 9: Friedrich lobt die Spezialeinheit,  18.09.2012, http://mobil.
morgenpost.de/printarchiv/politik/article109289388/40-Jahre-GSG9-
Friedrich-lobt-die-Spezialeinheit.html, strona wywołana 25.01.2014 oraz 
GSG 9 der Bundespolizei feiert runden Geburtstag, 17.09.2012, http://www.
bundespolizei.de/DE/00Aktuelles/_News/2012/09/120917_gsg9_geburtstag.
html, strona wywołana 25.01.2014.  
206 Śmierć Gramsa wzbudza kontrowersje – jego rodzice i część opinii publicznej 
jest zdania, że został on zastrzelony przez funkcjonariuszy GSG9. Na stronie 
internetowej Bundespolizei podawana jest informacja, że Grams popełnił 
samobójstwo.
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świadectwem wyjątkowej skuteczności niemieckich służb specjalnych. 
GSG9 dysponuje najnowocześniejszym wyposażeniem, bogatym za-
pleczem szkoleniowym, sprzętowym i informatycznym. Wydaje się, 
że wpływ na skuteczność jednostki ma również jasno zdefiniowana 
struktura dowodzenia oddziałami antyterrorystycznymi (pozbawiona 
niejasności kompetencyjnych) i jej umocowanie prawne w strukturach 
BGS, następnie BPOL. 

GSG9 od początku działalności miała prawną możliwość prowa-
dzania operacji zarówno na terenie RFN, jak i za granicą. Zdaniem 
autorki właśnie ten aspekt okazał się kluczowy dla osiągnięcia suk-
cesu w zwalczaniu organizacji terrorystycznych działających na 
terenie Niemiec, a mających liczne, międzynarodowe powiązania. 
Autorka uważa, że niezwykle istotne jest, aby jednostki antyterro-
rystyczne miały możliwość prowadzenia działań zarówno w kraju, jak 
i za granicą – zwłaszcza w dobie globalizacji terroryzmu może być to 
czynnik decydujący o powodzeniu walki z  terroryzmem. 

3.10. Reakcja RAF wobec sukcesu operacji antyterrorystycznej 
w Mogadiszu 

Terrorysta Stefan Wisniewski w 1997 roku napisał, że operacja por-
wania samolotu nie przebiegła zgodnie z planem terrorystów, którzy 
zakładali, że wylądują w Jemenie Południowym, a ponieważ było to 
państwo Bloku Wschodniego, rząd Niemiec Zachodnich nie uzyska 
od władz pomocy i nie będzie możliwe przeprowadzenie akcji odbi-
cia zakładników. Zdaniem Wisniewskiego decyzję o tym, że samo-
lot nie może pozostać w Adenie, gdzie lądował, podjęto w Związku 
Radzieckim lub NRD. Terroryści liczyli na to, że ze względu na 
sympatie polityczne pomiędzy Jemenem a Palestyńczykami (a ra-
czej wrogość pomiędzy Jemenem a  Izraelem), samolot będzie mógł 
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zatrzymać się w Jemenie i stąd będą mogli prowadzić negocjacje  
z rządem RFN207. Najwyraźniej terroryści nie przewidzieli, że zamach 
potępią najważniejsze państwa bloku wschodniego i Jemen będzie 
musiał zastosować się do ich decyzji.

Tej samej nocy, kiedy GSG9 szturmowało samolot, po nadaniu przez 
radio wiadomości o powodzeniu akcji, w więzieniu w Stammheim 
samobójstwo popełnili Andreas Baader, Jan Carl Raspe i Gudrun Ens-
slin. Rano znaleziono ich zwłoki oraz ranną Irmgardę Möller. Baader 
miał ranę postrzałową w tyle głowy, Raspe w skroni, Ensslin powiesiła 
się na kracie okiennej. Möller miała cztery rany kłute zadane w  pierś. 
Śmierć więźniów wywołała oczywiście kontrowersje, biegli stwierdzi-
li jednak, że były to samobójstwa, w przypadku Baadera dokonane tak, 
żeby wzbudzić podejrzenia o morderstwo. Odrębną kwestią pozostaje 
pytanie, w jaki sposób więźniowie dostali broń? Möller twierdzi, że 
były to morderstwa. Biegli – że samobójstwa, a o dostarczenie broni 
oskarżano adwokatów208.

Dzień później, 19 października, zastrzelono Hannsa Martina Schle-
yera – jego zwłoki znaleziono w bagażniku samochodu, zielonego 
Audi 100, w Mühlhausen (Mulhouse, Francja)209. 

Komando Siegfried Hausner wydało tego samego dnia oświadczenie: 
„Po 43 dniach zakończyliśmy korupcyjną i pożałowania godną 
egzystencję Hannsa Martina Schleyera. Pan Schmidt (kanclerz Niemiec 
– przyp. K.M.), który od początku w swoim wyrachowaniu igrał z jego 
śmiercią, może go znaleźć na Rue Charles Péguy w  Mulhouse, w zie-
lonym Audi 100, z rejestracjami Bad Homburg. Jego śmierć w  obliczu 
masakry z Mogadiszu i Stammheim pozostaje dla nas bez znaczenia. 
Andreasa, Gudrun, Jana, Irmgard i nas nie zaskoczyła faszystowska 
dramaturgia imperialistycznego zniszczenia walk wyzwoleńczych. 
Nigdy nie zapomnimy tej krwawej łaźni ani Schmidtowi, ani jego ko-

207 S. Wisniewski, Wir waren so unheimlich konsequent, wyd. cyt., s. 49-50.
208 V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 78-79.
209 RAF...,  wyd. cyt., s. 273.
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alicjantom. Walka dopiero się zaczęła! Wolność dzięki zbrojnej anty-
imperialistycznej walce!”210. 

Śmierć Schleyera i wydane oświadczenie można odbierać jako 
wyraz wściekłości i bezsilności. Terrorystom nie udało się wymusić 
zwolnienia więźniów, mimo zaangażowania palestyńskich towa-
rzyszy, co więcej porwanie Schleyera stało się punktem wyjścia do 
tragicznych wydarzeń, w wyniku których śmierć ponieśli nie tylko 
pilot samolotu, Schleyer, także trzech terrorystów palestyńskich oraz 
kierownictwo Frakcji Czerwonej Armii. Terroryści RAF nie widzieli 
możliwości uwolnienia Schleyera – wg nich, gdyby to uczynili, wy-
raziliby aprobatę dla polityki RFN211. 

Ciekawe były przygotowania do porwania Schleyera. W tym 
okresie działało kilka grup lewackich, w mniejszym lub większym 
stopniu związanych z RAF. Aresztowanie przywódców orga-
nizacji doprowadziło do, jeśli nie rozbicia, to przynajmniej znacz-
nego osłabienia struktur. W grupach tych działali ludzie ze „starych 
powiązań”, a także ci, którzy mieli już pewne doświadczenia w in-
nych organizacjach i teraz chcieli prowadzić działalność pod szyldem 
RAF212. Ta druga generacja Frakcji Czerwonej Armii odznaczała się 
większą brutalnością i była bardziej zdecydowana na użycie przemo-
210 „Wir haben nach 43 Tagen Hanns-Martin Schleyers klägliche und korrupte 
Existenz beendet. Herr Schmidt, der in seinem Machtkalkül von Anfang an 
mit Schleyers Tod spekulierte, kann ihn in der Rue Charles Peguy in Mulhouse 
in einem grünen Audi 100 mit Bad Homburger Kennzeichen abholen. Für 
unseren Schmerz und unsere Wut über die Massaker von Mogadischu und 
Stammheim ist sein Tod bedeutungslos. Andreas, Gudrun, Jan, Irmgard und uns 
überrascht die faschistische Dramaturgie der Imperialisten zur Vernichtung der 
Befreiungsbewegungen nicht. Wir werden Schmidt und der daran beteiligten 
Allianz diese Blutbäder nie vergessen. Der Kampf hat erst begonnen! Freiheit 
durch bewaffneten antiimperialistischen Kampf!”, RAF..., wyd. cyt., s. 273, tłum. 
własne.
211 S. Wisniewski, Wir waren so unheimlich kosequent, wyd. cyt., s. 55.
212 Te panujące stosunki opisuje S. Wisniewski, zwracając jednak uwagę na 
fakt, że w 1977 roku nie miało miejsca „odrodzenie”, „czy powstanie na nowo” 
organizacji, a jedynie zmiana organizacyjna i  fluktuacje personalne.
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cy (również wobec osób postronnych) niż pierwsza generacja terrorys-
tów RAF. W maju 1978 roku Stefan Wisniewski213 został aresztowany  
w Paryżu, również inni terroryści – Monhaupt, Hofman, Wagner214 – zosta-
li zatrzymani, jednakże aresztowania miały miejsce w Jugosławii i jeszcze 
w  listopadzie tego samego roku pozwolono im na opuszczenie kraju. 

Peter Jürgen Boock, który również brał udział w porwaniu Schleyera, 
został aresztowany w 1981 roku w Hamburgu, wyszedł z więzienia 
w 1998 roku. W  wywiadzie opublikowanym 18.10.2002 w „Berlin-
er Zeitung” opowiada o  porwaniu Schleyera i swojej książce Upro-
wadzenie i zamordowanie Hannsa Martina Schleyera. Dokumentalna 
fikcja. Boock przebywał ze Schleyerem 14 dni – był jego strażnikiem. 
W swojej książce opisuje rozmowy, jakie prowadził z zakładnikiem. 
Z  opisów wynika, że Schleyer wychodził z dyskusji obronną ręką  
i miał przewagę nad terrorystami. Boock twierdzi, że Schleyer był 
osobą, która bardzo dobrze i  profesjonalnie radziła sobie w ekstre-
malnych sytuacjach kryzysowych. Dziennikarz B. Trautwein, który 
przeprowadzał z Boockiem wywiad pytał, dlaczego zdecydował się 
napisać w  podtytule „Dokumentalna fikcja”. Boock tłumaczy, że po 25 
latach nie przypomina sobie dokładnie wszystkich dialogów. Odrzuca 
również zarzut, że sprowadził Schleyera, który już nie może się bronić 
i polemizować, do roli obiektu. Boock twierdzi, że w swojej książce 
przedstawia to, co dotychczas nie zostało nigdzie przedstawione –  
mianowicie dialogi pomiędzy porywaczami a zakładnikiem215. Taka 
argumentacja wydaje się mało przekonująca, w końcu sam terrorysta 
przyznaje, że już nie pamięta, o czym mówiono. Wydaje się, że jest to 
jedna z wielu prób zbicia kapitału na tragedii Niemieckiej Jesieni. 

Wiarygodność Boocka podważa zresztą dawny kolega Wisniew-
ski, wypowiadając się o nim bardzo lekceważąco i porównując go do 
213 S. Wisniewski wyszedł z więzienia w 2003 roku.
214 R. K. Wagner, który także brał udział w uprowadzeniu Schleyera, wyszedł na 
wolność po 24 latach, w 2003 roku na mocy ułaskawienia przez prezydenta 
Johannesa Raua.
215 B. Trautwein, Der erschossene Sieger, w: „Berliner Zeitung”, 18.10.2002, s. 11.
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niedźwiedzia cyrkowego tańczącego od jednego talk-show do drugie-
go216. Wypowiedź ta pokazuje, że między terrorystami, dawnymi to-
warzyszami narosły konflikty, które z pewnością utrudniają dotarcie 
do prawdy na temat wydarzeń Niemieckiej Jesieni. Niestety jedyny 
świadek, który mógłby przedstawić „drugą stronę” historii, został 
przez terrorystów zamordowany.

216 S. Wisniewski, Wir waren so unheimlich konsequent, wyd. cyt., s. 32.
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4. Następne pokolenie

Niemiecka Jesień stanowiła przełom w działalności Frakcji Czer-
wonej Armii.  W rok 1978 organizacja wkroczyła znacznie osłabiona 
– przywódcy zginęli w  Stammheim, władze RFN wypowiedziały 
zdecydowaną wojnę terroryzmowi i ani porwanie Hannsa Martina 
Schleyera, ani samolotu Lufthansy nie przyniosło oczekiwanych 
przez RAF rezultatów. Na początku lat 80. aresztowani zostali główni 
działacze RAF z tzw. drugiej generacji217, a rozpoczęło działalność nowe 
pokolenie. Kolejna fala aktywności RAF przypada dopiero na połowę 
lat 80. Mimo że lata 1979-1984 były relatywnie spokojne, nie znaczy 
to jednak, że RAF całkowicie zawiesiła działalność. W niniejszym  
rozdziale zostanie przedstawiona historia Frakcji Czerwonej Armii od 
końca lat 70., do rozwiązania organizacji w roku 1998.

4.1. Początki „trzeciej generacji” terrorystów RAF

W roku 1979 doszło do kolejnego zamachu, przeprowadzonego 
przez RAF, tym razem celem był szef NATO Alexander Haig. Za-
planowany na 25 czerwca zamach, do którego przyznało się Kom-
mando Andreas Baader nie powiódł się. W  oświadczeniu wydanym 
po zamachu, terroryści analizowali przyczyny porażki: „Pod mostem 
na trasie przejazdu Haiga z jego domu do kwatery głównej NATO 
wykopaliśmy tunel o długości 1,80 metra i tam na głębokości ok.  
40 cm podłożyliśmy ładunek (20 kilogramów „plastiku”218). Zapłon 
został wywołany za pomocą 200-metrowego kabla elektrycznego, 
kiedy mercedes Haiga przednimi drzwiami był na wysokości ładunku. 
Wcześniej obliczyliśmy, że jego samochód porusza się z  prędkością 
217 W roku 1981 aresztowano Petera Jürgena Boocka, w 1982 zostali aresztowani 
Brigitte Mohnhaupt, Adelheit Schulz, Christian Klar, w roku 1983 – Helmut Pohl, 
Christa Ekes, Stefan Frey, Ingrid Jakobsmeier, Barbara Ernst, Ernst-Volker Staub.
218 Tj. plastycznego materiału wybuchowego.
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dwa metry na dziesiątą część sekundy. Nasz błąd – myśleliśmy, 
że również przy większej prędkości uda się precyzyjnie wywołać 
eksplozję ręcznym zapalnikiem”219. 

Terroryści wyjaśniali w oświadczeniu również motywy przeprowadze-
nia zamachu na Alexandra Haiga. „Przeprowadziliśmy tę akcję, ponieważ 
Haig reprezentuje i z wielką precyzją egzekwuje „nowy kurs”, modyfied 
style amerykańskiej strategii”220. Autorzy zamachu byli zdania, że agre-sja 
Stanów Zjednoczonych po „klęsce w Wietnamie” zamiast zmaleć – wzra-
sta, a „narody świata są konfrontowane z nową amerykańską ofensywą”. 
Terroryści protestowali przeciw obecności wojsk amerykańskich  
w RFN i sojuszowi RFN z USA. Obarczali oba państwa winą za konflikty  
w krajach Trzeciego Świata i zarzucali im wyzysk tych krajów. Terroryści 
nieprzypadkowo wybrali generała Haiga. Protestowali bowiem przeciwko 
doktrynie NATO „elastycznego reagowania”. Doktryna ta w roku 1967 
zastąpiła doktrynę „zmasowanego odwetu” i przewidywała prowadzenie 
kilku wojen. Nie rezygnowano w niej z ewentualnego użycia broni ato-
mowej221, co ostro krytykowali działacze RAF. Terroryści nazywali siebie  
w oświadczeniu „siłami (działającymi) po stronie rewolucji” i zapowiada-
li, że walka zbrojna nigdy się nie zakończy. 

Tego samego dnia, 25 czerwca 1979 roku RAF wydała jeszc-
ze jedno oświadczenie, związane ze śmiercią Julianne Plambeck  
219 „Wir hatten unter die Straßendecke einer Brücke auf dem Weg von Haigs 
Wohnsitz zum NATO-Hauptquartier einen 1,80 m langen Tunnel gegraben und 
die Ladung (20 kg Plastik) etwa 40 cm tief angebracht. Die Zündung wurde über 
ein 200 m langes Elektrokabel in dem Moment ausgelöst, als Haigs Mercedes mit 
der Vordertür auf der Höhe der Ladung war. Wir hatten vorher ausgerechnet, 
daß sich sein Wagen zwei Meter in der Zehntelsekunde bewegt. Unser Fehler 
war, daß wir dachten, die Explosion auch bei einer so hohen Geschwindigkeit 
noch exakt genug mit der Hand auslösen zu können.”, RAF..., wyd. cyt., s. 282, 
tłum. własne.
220 Tamże, s. 283.
221 Z drugiej strony jednak doktryna wyeliminowała „automatyzm” stosowania 
broni jądrowej. Zakładano elastyczne, zależne od rozwoju sytuacji, przechodzenie 
do kolejnych etapów rozwoju wojny na drodze eskalacji działań zbrojnych. Por.: 
Mały słownik stosunków międzynarodowych, Warszawa 1997, s. 228.
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i Wolfganga Beera – terroryści zginęli w wypadku samochodowym. 
W oświadczeniu tym RAF przyznaje, że rok 1977 otwiera perspektywę 
zupełnie nowego okresu działalności, i że najbliższy czas poświęci na 
reorganizację i rozwój nowej strategii222.

4.2. Świat w latach 70. Wpływ wydarzeń społeczno-politycznych 
na strategię RAF 

Członkowie RAF zdawali sobie sprawę ze zmiany sytuacji  
i konieczności dopasowania do niej metod i strategii działania. Z dru-
giej strony, główny cel ich agresji pozostawał praktycznie niezmi-
enny – była nim walka z „imperialistami” i  „wyzyskiwaczami” kra-
jów Trzeciego Świata, a za głównego wroga wciąż uznawali Stany 
Zjednoczone. W tym miejscu warto przybliżyć sytuację polityczną 
świata w  latach 70. Przyniosły one bowiem duże wstrząsy polityczne  
w wielu rejonach świata, a RAF w swoich oświadczeniach wydawa-
nych po kolejnych zamachach często odnosiła się do sytuacji społeczno- 
-politycznej – w Afganistanie, Kambodży, na Bliskim Wschodzie,  
w Afryce i Ameryce Łacińskiej. 

Między USA a ZSRR i ich sojusznikami trwała zimna wojna. Lata 
1962-1979 przyniosły okres odprężenia i rozwoju dialogu pomiędzy 
państwami Wschodu i  Zachodu, natomiast od 1979 roku państwa te 
wkroczyły w fazę wyraźnego zaostrzania stosunków. Z jednej strony 
było to spowodowane działaniami ZSRR wymierzonymi w interesy 
USA (np. interwencja w Afganistanie, o której szerzej za chwilę),  
z drugiej – dojściem do władzy wyraźnie antykomunistycznej ekipy 
prezydenta Ronalda Reagana.

W 1978 roku po zwycięstwie w Afganistanie rewolucji ludowo-
-demokratycznej proklamowano Afgańską Republikę Demokratyczną. 
222 RAF…, wyd. cyt., s. 285.
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Zmieniło to, dotychczas neutralny, status tego kraju – państwo zawarło 
układ o przyjaźni i  współpracy z ZSRR. Wewnątrz Ludowo-De-
mokratycznej Partii Afganistanu zaostrzały się podziały i spory, które 
doprowadziły do zabicia w 1979 roku prezydenta N.M. Tarakiego. 
Jego następcą został Hafizullah Amin (dotychczasowy wicepremier), 
który niewiele zmienił w polityce rządu i szybko tracił popularność. 
Obawiając się, że jeśli rząd Amina upadnie, Afganistan dostanie się 
w strefę wpływów USA, Breżniew zdecydował się na interwencję 
zbrojną. 27 grudnia 1979 roku wojska radzieckie wkroczyły do stolicy 
Afganistanu Kabulu i udzieliły poparcia zwolennikom konkurencyjnej 
wobec Amina frakcji Parczam i jej przywódcy Babrakowi Karmalowi. 
W walkach zginął Amin, a Karmal stanął na czele nowego biura 
politycznego. USA zaczęły wspierać (finansowo i dostawami broni) 
mudżahedinów, walczących z  rządem Karmala i okupacją sowiecką. 
Mudżahedini otrzymywali pomoc także z  krajów islamskich,  
a w sąsiednim Pakistanie mieli bazy i ośrodki szkoleniowe. Adminis-
tracja prezydenta Cartera nadała sprawie afgańskiej międzynarodowy 
rozgłos, Zgromadzenie Ogólne NZ wydało rezolucję, w której wzywało 
ZSRR do wycofania wojsk z Afganistanu, takie samo stanowisko 
przyjęto na konferencji państw muzułmańskich223. Ostatecznie ZSRR 
wycofało swoje wojska dopiero w roku 1989. 

Na Bliskim Wschodzie z kolei Cesarstwo Iranu w latach 70. coraz 
bardziej umacniało swą pozycję międzynarodową głównie dzięki zaso-
bom naturalnym i  wydobyciu ropy naftowej oraz rozwijało współpracę 
z USA. Jednocześnie w  państwie narastało niezadowolenie społeczne 
– pogłębiały się bowiem dysproporcje w rozwoju społecznym, 
narastała korupcja na wyższych szczeblach władzy. Rządom sza-
cha Rezy Pahlawiego sprzeciwiał się również kler szyicki – islam 
cementował opozycję, która od roku 1975 nie mogła organizować 
się w partie (partie polityczne zostały rozwiązane w 1975 roku). Już  

223 Por.: Mały słownik stosunków międzynarodowych, wyd. cyt.,  s. 70-72 oraz  
W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, wyd. cyt.,  s. 507-509.
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w grudniu 1978 roku w Teheranie przeciw rządom szacha demonstro-
wali studenci – przeciwko protestującej młodzieży wysłano oddziały 
milicji. Rewolucji nie udało się jednak szachowi zatrzymać. 16  stycz-
nia 1979 roku musiał on opuścił kraj, a 1 lutego po 16 latach emigracji 
do Iranu wrócił ajatollah Ruhollah Chomeini, który stanął na czele 
proklamowanej 1  kwietnia 1979 roku Irańskiej Republiki Islamskiej. 
Nastąpił zdecydowany zwrot w  polityce zagranicznej tego państwa – 
stała się ona antyamerykańska i  antyzachodnia224.

Lata 70. przyniosły dalszy rozwój konfliktu izraelsko-pales-
tyńskiego, a także konfliktu Izraela z innymi państwami regionu.  
W 1973 roku Egipt i Syria zaatakowały teren Izraela, chcąc odzyskać 
tereny utracone w trakcie tzw. wojny sześciodniowej (1967). W wojnie 
Jom Kippur początkowo armie syryjska i egipska odnosiły sukcesy, 
jednak kontratak Izraela okazał się skuteczny. Za pośrednictwem USA 
Egipt i Izrael podjęły rokowania pokojowe, które zakończyły się pod-
pisaniem traktatu pokojowego 26 marca 1979 roku (na mocy traktatu 
Egiptowi został zwrócony półwysep Synaj)225. 

Od lat 60. rosło także systematycznie znaczenie palestyńskiego ru-
chu wyzwoleńczego, o którym w niniejszej książce była już wielokrot-
nie mowa, i który dla osiągnięcia swoich celów często posługiwał się 
terroryzmem. Między rokiem 1968 a  1980 palestyńskie organizacje ter-
rorystyczne należały do najaktywniejszych na świecie. W lutym 1970 
roku Jasir Arafat (dotychczas przywódca głównego palestyńskiego  
ugrupowania terrorystycznego Al-Fatah) stanął na czele OWP. W  1976 
roku Zehdi Labib Terzi, główny obserwator z ramienia OWP przy 
Narodach Zjednoczonych przyznał: „Kilkanaście pierwszych porwań 
dotarło do świadomości całego świata, obudziło media i światową 
opinię publiczną znacznie skuteczniej niż dwadzieścia lat żebraniny  
w ONZ”226. OWP (po zamachach takich jak monachijski w  1972 
224 Por.: J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych, Warszawa 
1997, s. 255-257.
225 K. Jałoszyński, Terroryzm antyizraelski, Warszawa 2001, s. 14-16.
226 Cyt. za B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 65.
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roku) uzyskała status specjalnego obserwatora przy Narodach Zjedno-
czonych, a pod koniec lat 70. utrzymywała oficjalne stosunki dyplo-
matyczne z  86 krajami (Izrael z 72), przy czym OWP była organizacją 
bezpaństwową227. 

Terroryści RAF w swoich oświadczeniach często odnosili się do 
sytuacji panującej w krajach Trzeciego Świata, w tym w Afryce. 
W latach 70. w Afryce niepodległość uzyskało 9 państw – proces 
dekolonizacji228 w porównaniu z ubiegłą dekadą znacznie osłabł.  
W latach 60. (nazwanych zresztą „dekadą Afryki”) powstały na tym 
kontynencie 32 państwa, a w „roku Afryki” – 1960 – aż 17 państw.  
W procesie dekolonizacji wybuchło wiele konfliktów na terenach 
krajów afrykańskich, zarówno na tych pozostających terytoriami 
zależnymi, jak i niepodległych; ścierały się interesy USA i ZSRR.  
Z państw bloku komunistycznego w konflikty w Afryce zaangażowała 
się Kuba, realizując doktrynę Fidela Castro. W roku 1975 Fidel  
Castro ogłosił, że Kuba ze względu na pochodzenie dużej części 
ludności i tradycje kulturowe jest państwem latynoafrykańskim. Dok-
tryna uzasadniała zaangażowanie armii kubańskiej w  konfliktach  
w Afryce, a także utrzymywanie specjalistów wojskowych w  kilku-
nastu krajach Afryki229.

Proces dekolonizacji objął także Amerykę Środkową i Południową. 
W latach 70. powstało 5 nowych państw. Był to również okres napięć 
w Ameryce Łacińskiej – państwa regionu starały się uwolnić od 
wpływów USA, a przykład dla wielu z nich stanowiła Kuba. Również 
dla Nikaragui, gdzie w 1979 roku wyzwoleńczy ruch sandinistów230 
obalił reżim Anastasio Somozy. Nikaragua stała się dla ZSRR ko-

227 Por.: tamże, s. 72.
228 Dekolonizacja oznacza proces likwidacji systemu kolonialnego na świecie. 
Por.: Mały słownik..., wyd. cyt., s. 23.
229 Por.: Mały słownik..., wyd. cyt., s. 29.
230 Ruch sandinistyczny nawiązywał do pamięci generała Cezara Augusta 
Sandino, który w latach  1927-1934 na czele partyzantki chłopskiej prowadził 
walkę przeciw interwencji amerykańskiej.
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lejnym „przyczółkiem” na półkuli zachodniej. Przejęcie władzy przez 
sandinistów doprowadziło do wieloletniego konfliktu z USA, które 
wspierały nikaraguańską antykomunistyczną partyzantkę, tzw. con-
tras231. 

Dużą rolę w emancypacji krajów Ameryki Łacińskiej odegrało 
Chile. W 1970 roku powstał tam rząd socjalisty Salvadora Allende, 
który wprowadził reformy socjalne, a także nacjonalizację głównego 
bogactwa naturalnego Chile – miedzi. Allende wywłaszczył za ni-
skim odszkodowaniem filie towarzystw amerykańskich, które 
skoncentrowały 90% wydobycia miedzi. Waszyngton obawiając się 
rządów Allende i jego bliskich stosunków z Fidelem Castro, a także 
naśladowania reform chilijskich w innych państwach regionu dążył do 
zaostrzenia konfliktu. Pretekstem stała się wysokość wspomnianych 
odszkodowań. USA przeprowadziły szereg działań „zaostrzających” 
sytuację, m.in. zablokowały kredyty dla Chile. Rząd Allende nie 
ugiął się jednak, w takiej sytuacji USA udzieliły poparcia prawi- 
cowej opozycji, która dążyła do obalenia kierowanego przez Allende 
Frontu Jedności Narodowej. 11 września 1973 roku opozycja dokonała 
krwawego zamachu stanu, w którym zginął Allende. Jego rząd 
zastąpiła dyktatura wojskowa generała Augusto Pinocheta. USA ofi-
cjalnie potępiły łamanie praw człowieka w Chile przez juntę wojskową 
Pinocheta (którego z  kolei poparły Chiny), jednakże wydaje się, że 
przewrót chilijski miał odstraszyć inne kraje kontynentu od „ekspery-
mentów marksistowskich”232.

Kolejnym przywoływanym w oświadczeniach RAF krajem była 
Kambodża. W  Kambodży w 1975 roku do władzy doszli, wspierani 
przez komunistyczny Wietnam, Czerwoni Khmerzy, wprowadzając 
okrutną dyktaturę pod rządami Pol Pota. W ciągu czterech lat dyk-
tatury Czerwonych Khmerów wymordowano ponad połowę sied-
miomilionowej ludności kraju. Khmerzy wydali wojnę mniejszościom 

231 J. Kukułka, Historia współczesna…, wyd. cyt., s. 383-387.
232 Tamże, s. 260-261.
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na-rodowym, wyznawcom wszelkich religii, inteligencji, duchownym,  
a także np. instytucji rodziny (dzieci odbierano rodzicom i w specjal-
nych obozach indoktrynowano i uczono okrucieństwa) oraz miastom 
jako skupiskom cywilizacyjnym, które Khmerzy postanowili zniszczyć, 
a cały kraj zamienić w wielkie gospodarstwo rolne. Wstrząsające re-
lacje nielicznych, którym udało się uciec z  Kampuczy (tak nazywano 
Kambodżę po zwycięstwie Khmerów) trafiały na łamy zachodniej pra-
sy, były jednak często traktowane jako „prowokacja USA”233. 

4.3. Lata 80. w działalności RAF 

Na początku lat 80. większość działaczy  RAF z tzw. drugiej gene-
racji trafiła do więzień. W roku 1980 część członków Ruchu Drugiego  
Czerwca przyłączyła się do RAF. W sierpniu 1981 roku RAF zaatakowała 
siedzibę główną wojsk USA stacjonujących w RFN – bazę wojskową 
w Ramstein. W zamachu bombowym rannych zostało 20 żołnierzy. 
Oświadczenie wydane w dniu zamachu – 31.08.1981 roku – przez ter-
rorystów rozpoczyna się od słów: „Atakować centra, bazy, strategów 
amerykańskiej machiny wojennej!”. Następnie terroryści piszą: „Dziś 
zaatakowaliśmy wraz z Komando Siegfried Debus siedzibę główną 
amerykańskich sił lotniczych w  Europie w Ramstein. Amerykańscy 
imperialiści nie mogą w spokoju przygotowywać i wdrażać swoich 
planów zawładnięcia światem. Oni pragną wojny. Chcą odwrócić 
bieg historii przeciw ofensywie ruchów wyzwoleńczych, która  
zmniejsza ich polityczną i militarną władzę. (...) Odwrócenie tych 
historycznych zmian i uzyskanie pozycji potęgi światowej rządzącej 
wszystkim jest ich jasno określonym celem”234. Temu celowi wg ter-
233 Por.: W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, wyd. cyt., s. 445-450, 459.
234„Heute haben wir mit dem Kommando Sigurd Debus das Hauptquartier der US 
Air Force in Europa in Ramstein angegriffen. Die US-Imperialisten werden ihre 
Weltbeherrschungspläne nicht in Ruhe vorbereiten und ausführen können. Sie 
wollen den Krieg. Sie wollen die Geschichte zurückdrehen hinter die Offensive 



103

rorystów podporządkowane są: wojna z  międzynarodowym terrory-
zmem, zwalczanie ruchów powstańczych w Europie Zachodniej, prze-
wrót w Turcji (organizowany zdaniem RAF przez NATO), masowe 
egzekucje w Salwadorze (zdaniem RAF z inspiracji USA). Nie po raz 
pierwszy terroryści posługują się uproszczeniami i argumentacją ty-
powo propagandową – jakby nie widzieli (albo nie chcieli widzieć) 
złożoności stosunków międzynarodowych, i przypisując „wszelkie” 
zło imperialistom – w tym wypadku NATO i USA. 

Niecały miesiąc po zamachu bombowym w Ramstein terroryści 
zaatakowali generała armii amerykańskiej Frederika Kroesena, który 
na szczęście wyszedł z  zamachu cało. W oświadczeniu wydanym 
15.09.1981 terroryści nawoływali do klasowej walki z imperialistami  
i stworzenia jednej linii frontu dla guerilli z całej Europy235. 

W maju 1982 roku pierwszy raz po 10 latach RAF ogłosiła 
oświadczenie programowe, w którym analizowała sytuację i dzia-
łalność w ostatniej dekadzie. Dokument nosi tytuł Guerilla, opór  
i front antyimperialistyczny (Guerilla, Widerstand und antiimperialis-
tische Front)236. Terroryści przyznają, że w roku 1977 popełnili błędy  
i ofensywa ’77 stała się ich największą porażką. Jednocześnie winą 
za śmierć Schleyera, porwanie samolotu Lufthansy, śmierć więźniów  
w Stammheim obarczają państwo. Zapowiadają, że walka nie ustanie  
i partyzantka miejska wciąż jest uzasadniona: „Przez 7 lat chodziło 
o to, żeby na tej politycznej pustyni, gdzie wszystko jest pozorem, 
towarem, opakowaniem, kłamstwem, oszustwem, wytworzyć ideę, 
moralność, praktykę i polityczną orientację dla nieuchronnego rozpa-
du i zniszczenia systemu. Guerilla. Dzięki związkowi i utożsamieniu  
z walkami w południowo-wschodniej Azji, Afryce i Ameryce 

der Befreiungsbewegungen, die ihre politische und militärische Macht weltweit 
zurückgedrängt hat. (...) Diese historische Veränderung zurückzurollen, wieder 
zur stärksten, alles beherrschenden Weltmacht zu werden, ist ihr erklärtes Ziel.”, 
RAF..., wyd. cyt., s.  288, tłum. własne.
235 Por.: tamże, s. 289-290.
236 Tamże, s. 291-306.
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Łacińskiej wedrzeć się tu zbrojnie i zaistnieć. To, co Che nazywał fazą 
»przeżycia i zakotwiczenia«, było tutaj fazą przeforsowania koncepcji, 
która żyje dalej i będzie podejmowana, nawet jeśli istniejące w danym 
momencie nielegalne grupy zbrojne zostałyby zniszczone. Forsowana 
jednakże z  użyciem przemocy. W każdym wymiarze. I odizolowana. 
Nie tylko wobec aparatu represji nie mających podobieństw w historii, 
ale również wobec ludzi, z którymi chętniej byśmy w inny sposób się 
porozumieli. W tym krajobrazie, który od pokoleń był wyrównywany 
i spłaszczany, myśl o wyzwoleniu nie mogła przebić się przez pokłady 
korupcji, wyobcowania i deformacji do serc i umysłów. Pytanie, czy 
w RFN i  Europie Zachodniej powinno się walczyć zbrojnie i czy taka 
walka jest podejmowana,  znalazło już odpowiedź. Jest ona oczywista. 
Nie oznacza to, że walka partyzantki miejskiej została zabezpieczona 
– tak nie będzie nigdy, istnienie polityki guerilli jest teraz podstawą, na 
której walka jest rozwijana”237. 

237 „Es ging 7 Jahre lang darum, in dieser politischen Wüste, in der alles nur 
Schein, Ware, Verpackung, Lüge und Betrug ist, den Geist und die Moral, die 
Praxis und die politische Orientierung des unwiderruflichen Bruchs und der 
Zerstörung des Systems hereinzubringen. Guerilla. Aus der Verbindung und der 
Identität mit den Kämpfen in Südostasien, Afrika und Lateinamerika, gewaltsam 
hier hereinzubrechen und sich festzusetzen. Was Che die Phase des Überlebens 
und der Verankerung genannt hat, war hier die Phase der Durchsetzung des 
Konzepts, das weiterlebt und aufgegriffen wird, selbst wenn die in einem 
bestimmten Moment existierenden illegalen bewaffneten Gruppen aufgerieben 
wären. Gewaltsam durchgesetzt, allerdings. In jeder Beziehung. Und isoliert. 
Nicht nur gegen einen historisch beispiellosen Repressionsapparat, auch gegen 
die Vorstellung von Leuten, mit denen wir lieber anders zusammengekommen 
wären. In dieser seit Generationen niedergewalzten und eingeebneten 
Landschaft konnte der Gedanke an Befreiung kaum mehr durch die meterdicken 
Schichten von Korrumpierung, Entfremdung, Deformierung die Herzen und 
Hirne erreichen. Jetzt ist die Frage, ob in der BRD und Westeuropa bewaffnet 
gekämpft werden soll und gekämpft wird, erledigt. Es ist evident. Das heißt 
nicht, daß Guerilla gesichert wäre, das ist nie so, aber die Existenz der Politik 
der Guerilla ist jetzt Grundlage, auf der der Kampf entwickelt wird.”, tamże,  
s. 192-293, tłum. własne.
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Członkowie RAF odnoszą się do sytuacji międzynarodowej  
i postrzegają swoją walkę jako element walk wyzwoleńczych  
w różnych miejscach świata. Jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, 
że nie mają poparcia społecznego – czują się odizolowani. Brak po-
parcia społecznego nie stanowi dla nich bynajmniej argumentu, by 
zawiesić walkę, wręcz przeciwnie. Znajdują wyjaśnienie dla niechęci 
społecznej – w  zakłamaniu i „ogłupieniu” społeczeństwa przez władze, 
przez co idea wolnościowa nie może trafić „do serc i umysłów”. 

W odezwie jest analizowana sytuacja społeczno-polityczna, przy 
czym wszelkie wydarzenia, rewolucje i przewroty są postrzegane 
jako sygnał, że imperializm chyli się ku upadkowi, a Stany Zjedno-
czone tracą swoją pozycję. Jednocześnie terroryści z zadowoleniem 
przyjmują fakt zwiększenia stref wpływów ZSRR. Punktem zwrotnym 
historii była wg autorów dokumentu wojna wietnamska, a  konkretniej 
– zwycięstwo „komunistycznych towarzyszy”. 

Przypomnijmy: w roku 1973 podpisano porozumienie o zakończeniu 
wojny i  ustanowieniu pokoju w Wietnamie, które w odniesieniu 
do USA oznaczało de facto kapitulację. USA wycofało z Wietnamu 
wszystkie wojska. Na mocy porozumienia Stany Zjednoczone mogły 
wspierać w ograniczonym zakresie Wietnam Południowy gospodarczo 
i dostawami broni. Aby pokój mógł zostać utrzymany oba państwa 
wietnamskie powinny przestrzegać jego warunków, tymczasem reżim 
północnowietnamski kontynuował działania wojenne. Mimo oporu 
wojsk Wietnamu Południowego opanował on państwo w 1975 roku 
– cały Wietnam znalazł się tym samym w rękach komunistów. O 
tym właśnie „zwycięstwie” pisali terroryści RAF. Reżim komunisty-
czny przeprowadzał masowe egzekucje, do więzień i obozów pracy  
(a właściwie obozów śmierci) trafiły setki tysięcy ludzi, ponad milion 
Wietnamczyków deportowano w odległe, nieprzyjazne człowiekowi 
tereny238. Takie fakty przez ideologów RAF były oczywiście skrzętnie 
pomijane. Nieprzypadkowo w  rozdziale na temat sytuacji politycz-
238 W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, wyd. cyt., s. 442-445.
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nej świata opisano Kambodżę. To właśnie dyktatura komunistyczna  
Wietnamu udzieliła poparcia Czerwonym Khmerom. Sytuacja w Wie-
tnamie po 1975 roku, ludobójstwa dokonywane przez Czerwonych 
Khmerów to jedne z najbardziej jaskrawych przykładów zbrodni komu-
nistycznych. Okrucieństwa, jakich dopuszczali się komunistyczni dykta-
torzy były jednak przez terrorystów RAF całkowicie pomijane. Historia, 
również współczesna, była traktowana przez nich wybiórczo i instru-
mentalnie – wybierano pewne fakty lub dokonywano przekłamań w celu 
udowodnienia swoich racji i konieczności walki z  imperialistami.

Imperialiści – w oczach członków RAF – odpowiadali nawet za 
wzrost liczby samobójstw, osób uzależnionych od narkotyków i alko-
holu (!). Według RAF imperializm niesie tylko przesłanie zniszcze-
nia, zabija w ludziach indywidualność, tak że szukają oni ucieczki od 
rzeczywistości239. Czytając Odezwę majową można odnieść wrażenie, 
że imperialiści – często określani po prostu jako „oni” – są przyczyną 
wszelkiego zła, a jedynym sposobem na odzyskanie wolności zabi-
cie wszystkich imperialistów i reedukacja „ogłupionego” (przez im-
perialistów) i  otumanionego (również narkotykami) społeczeństwa. 
W związku z zagrożeniem ze strony imperialistów, członkowie RAF 
nawołują w odezwie do stworzenia frontu antyimperialistyczne-
go. RAF nawołuje do walki o wyzwolenie spod imperialistycznego 
ucisku. Wyzwolenie zdaniem RAF osiągnąć można tylko na drodze 
rewolucji: „Strategia rewolucyjna jest po prostu strategią przeciwko 
ich strategii”240. 

Terroryści analizują również szczegółowo wydarzenia roku 1977. 
Stanowią one punkt wyjścia dla rozważań przedstawionych w odezwie 
majowej, a w dalszej części dokumentu są poddane wnikliwej analizie.  

Terroryści przyznają, że problemem było skoncentrowanie się na 
uwolnieniu więzionych członków RAF, a nie na rozwoju celu poli-

239 Por.: tamże, s. 296.
240 „Revolutionäre Strategie ist hier einfach die Strategie gegen ihre Strategie.”, 
tamże, s. 303, tłum. własne.
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tycznego: „W lecie ’77 sytuacja do tego stopnia zaostrzyła się, że 
nie mogliśmy dłużej zwlekać z akcją wyzwoleńczą. Więźniowie pro-
wadzili strajk i nie przyjmowali płynów, Gudrun była umierająca. 
Wiedzieliśmy, że przeprowadzaliśmy atak w tym momencie z pewnej 
politycznej słabości, ale chcieliśmy tego, gdyż wojna nie jest po prostu 
stanem, który istnieje między nami a nimi, lecz istnieje wtedy, kiedy 
zostaje materialnie rozwijany jako kwestia władzy. Od Sztokholmu 
walka o więźniów stała się główną kwestią w sporze pomiędzy guerillą 
a państwem”241. 

RAF pisze również o błędach akcji porwania samolotu Lufthan-
sy, jednocześnie wyrażając wdzięczność porywaczom za próbę po-
mocy – „To był pierwszy raz, kiedy komando akcji wyzwoleńczej 
bezpośrednio zaangażowało się w ten konflikt, czyniąc go własną 
sprawą”242. Podkreślić należy, że mimo błędów samej organizacji, do 
których przyznaje się ona w oświadczeniu, winą za tragiczne wydarze-
nia roku 1977 obarcza jednoznacznie rząd niemiecki. 

Do wydarzeń roku 1977 członkowie RAF powracali w kolejnych 
oświadczeniach. 4 grudnia 1984 roku przebywający w tym czasie już 
w więzieniu Christian Klar i Brigitte Mohnhaupt wydali oświadczenie 
Erklärung zu’77 (Wyjaśnienie odnośnie roku 1977)243. Dokument 
podzielony jest na dwie części Christian Klar oraz Brigitte Mohnhaupt 

241 „Im Sommer ’77 war die Situation bei den Gefangenen so zugespitzt, daß 
wir uns nicht mehr lange Zeit lassen konnten für eine Befreiungsaktion. Die 
Gefangenen waren im Durststreik, und Gudrun lag im Sterben. Wir wußten, daß 
wir den Angriff zu diesem Zeitpunkt aus einer relativen politischen Schwäche 
heraus machen würden, aber wir wollten ihn, weil Krieg nicht einfach als Zustand 
zwischen uns und ihnen existiert, sondern nur, wenn er materiell entwickelt 
wird als Machtfrage. Seit Stockholm ist der Kampf um die Gefangenen zu einer 
Kernfrage in der Auseinandersetzung Guerilla – Staat geworden.”, tamże, s. 304, 
tłum. własne.
242 „Es war das erste Mal, dass ein Kommando einer Befreiungsbewegung direkt 
in die Auseinandersetzung hier eingegriffen hat, den Kampf in der Metropole zu 
seiner Sache gemacht hat.”, tamże, s. 305, tłum. własne.
243 RAF…, wyd. cyt., s. 307-322.
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– ich autorzy odnoszą się ponownie do wydarzeń Niemieckiej Je- 
sieni. Klar jest zdania, że w roku 1977 sytuacja wymagała jednoznacz-
nych działań, aby po Sztokholmie socjaldemokracji nie udało się 
marginalizować roli „partyzantki miejskiej”, jednocześnie podkreśla, że 
walka o  uwięzionych członków RAF zawierała w sobie cel polityczny. 
Klar ostro krytykuje socjaldemokrację, zarzucając jej zdradę ideałów. 
Uważa, że historycznie socjaldemokracja wywodzi się ze zdrady ru-
chu robotniczego. Metody rządu RFN nazywa „instytucjonalnym 
faszyzmem” i odnosi się do pomysłów, które rzeczywiście pojawiały 
się we wrześniu 1977 – aby zabijać osadzonych w Stammheim terrorys-
tów jednego po drugim, dopóki ich towarzysze nie zwolnią Schleyera. 
Oczywiście takie pomysły nie były realizowane, ale Klar wykorzystuje 
je, by wykazać faszystowską naturę rządu.

Kwestia rozwiązania problemu terrorystów po porwaniu Schle-
yera była szeroko dyskutowana w mediach – w prasie drukowanej  
i telewizji były prezentowane różne propozycje rozwiązania sytuacji, 
włącznie z uśmierceniem więźniów. Klar podaje przykłady takich pu-
blikacji, by wykazać, że media pozostawały pod kontrolą rządu i ich 
zadaniem było manipulowanie społeczeństwem – co warto zauważyć, 
Klar podaje jako przykłady takie tytuły jak „Süddeutsche Zeitung”, czy 
„Spiegel” – jedne z najbardziej znanych w Niemczech, opiniotwórcze, 
którym trudno zarzucić uzależnienie od politycznych dysponentów 
(przypomnijmy chociażby „Spiegel-Affäre”). Terrorysta postrzega 
jednak otaczającą go rzeczywistość przez pryzmat wielkiego spisku,  
w którym uczestniczy socjaldemokracja i media.

Brigitte Mohnhaupt z kolei odnosi się do sytuacji międzynarodowej 
i  umiejscawia walkę RAF wśród takich wydarzeń politycznych, jak 
dojście do władzy sandinistów w Nikaragui czy Czerwonych Khmerów 
w Kambodży, porównuje również działania RAF do innych „walk  
o wolność” – prowadzonych we Włoszech (Czerwone Brygady), Ir-
landii (IRA) czy Hiszpanii (ETA). RAF jest wg niej częścią ruchu 
wyzwoleńczego, który w ostatnich 15 latach rozwinął się w Europie  
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i który stanowi integralną część ruchów wolnościowych na innych 
kontynentach244. 

18 grudnia 1984 roku RAF zaatakowała ponownie. Tym razem 
celem stała się szkoła NATO w Oberammergau. Terroryści próbowali 
dokonać zamachu bombowego, używając samochodu wypełnionego 
materiałem wybuchowym, który miał eksplodować o 9.30 – godzinie, 
o której w szkole jest najwięcej kadetów, jak przyznali w oświadczeniu. 
Zamach nie powiódł się. W oświadczeniu wydanym w dniu zamachu 
terroryści krótko piszą o przyczynach porażki – niedopracowaniu  
akcji i wzbudzeniu podejrzeń strażnika, natomiast istotny wydaje się 
sam koniec oświadczenia: „Nie powiedzie się zamiar prokuratury, by 
wykorzystać tę akcję przeciwko strajkowi głodowemu uwięzionych 
(terrorystów RAF – przyp. K.M.) Rozbije się o kolektywną walkę 
więźniów i ofensywę zachodnioeuropejskiej guerilla, o perspektywę 
rewolucyjnego frontu w Europie Zachodniej, które teraz staje się re-
alna. Tak określamy nasz atak. Wkrótce powiemy coś więcej”245. Znaj-
dujemy tu zatem enigmatyczną zapowiedź budowy frontu rewolu-
cyjnego, którą odbierać można jako ostrzeżenie dla „imperialistów”. 
Jak miało się wkrótce okazać, nie były to zapowiedzi gołosłowne, 
od roku 1977 budowa „frontu rewolucyjnego” stała się głównym 
celem grupy, a na początku 1985 roku wydawało się, że organizacja 
osiągnęła swój cel.

244 Tamże.
245 „Das Kalkül der Bundesanwaltschaft, die Aktion gegen den Hungerstreik 
der Gefangenen zu drehen, wird nicht aufgehen. Es zerbricht am kollektiven 
Kampf der Gefangenen und an der Offensive der westeuropäischen Guerilla, der 
Perspektive der revolutionären Front in Westeuropa, die jetzt real wird. Daran 
bestimmen wir unseren Angriff. Wir werden in Kürze ausführlich was sagen.”, 
RAF..., wyd. cyt., s. 328, tłum. własne.
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4.4. Sojusznicy RAF w Europie Zachodniej 

W roku 1970 we Włoszech powstała lewicowa terrorystyczna or-
ganizacja Brigate Rosse (Czerwone Brygady) – było to największe 
włoskie ugrupowanie terrorystyczne. Warto jednak wspomnieć również 
o drugiej włoskiej lewicowej organizacji terrorystycznej – Gruppi 
d’Azione Partigana (GAP – Grupy Akcji Partyzanckiej), jej przywódca 
Giangiacomo Feltrinelli (milioner i potentat medialny) zginął w 1972 
roku przy próbie zamachu. Organizacja, a właściwie jej szef jest ważna 
z punktu widzenia niniejszej pracy, jako że Feltrinelli był przyjacielem 
Ulrike Meinhof i pomagał w uwolnieniu Baadera (to właśnie dla jego 
wydawnictwa miała rzekomo powstać książka, która była pretekstem 
dla spotkania Ulrike i Baadera, i uśpiła czujność strażników – Feltri-
nelli wydał jej pisemne zaświadczenie, że wydaje jej książkę). Brał on 
także udział wraz z niemieckimi kolegami w terrorystycznym szko-
leniu w Jordanii. Próbował on zresztą przed śmiercią przeprowadzać 
wspólnie zamachy wraz z Czerwonymi Brygadami, jednak plany te nie 
powiodły się. Jego organizacja (GAP) stała się słynna, kiedy w latach 
1970-1971 przeprowadzała „medialne akcje” polegające na wyłączaniu 
fonii w telewizjach lokalnych i nadawaniu swoich haseł246. Feltrinelli, 
jako właściciel ogromnego wydawnictwa z pewnością doceniał siłę 
mediów i w ciekawy (jak na terrorystów) sposób wykorzystywał me-
dia do promocji swojej organizacji i celów. 

Za sprawą Czerwonych Brygad lata 70. oraz rok 1980 należały do 
najkrwawszych w historii włoskiego terroryzmu, a najsłynniejszą akcją 
przeprowadzoną przez Czerwone Brygady było porwanie i zamor-
dowanie polityka chadecji, wieloletniego premiera Aldo Moro w 1978 
roku. Porwano go 16 marca, w  dniu zaprzysiężenia nowego rządu, 
po 55 dniach przetrzymywania terroryści zabili Moro. Kiedy Aldo 
Moro był przetrzymywany, władze stanowczo odmówiły spełnienia 
żądań terrorystów i nie chciały z nimi w ogóle negocjować – terroryści 
246 Por.: V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 172-173.
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początkowo nie wysunęli zresztą żadnych żądań, dopiero po 5 tygod-
niach zażądali wypuszczenia z więzień swoich towarzyszy. Zwłoki 
Moro znaleziono 10 maja w  bagażniku samochodu zaparkowanego 
na jednej z ulic Rzymu247. Wybór ofiary – postaci symbolicznej, sposób 
przeprowadzenia porwania, wreszcie samo zabójstwo przypomina por-
wanie H.M. Schleyera przez RAF. 

RAF planowała zresztą przeprowadzenie wspólnej akcji z Czer-
wonymi Brygadami – mianowicie porwania Alexandra Haiga, w końcu 
nie udało im się jednak ustalić zasad współpracy. Pisze o tym historyk 
niemiecki Tobias Wunschik, który wskazuje również na współpracę 
RAF z belgijską organizacją Cellules Communistes Combattantes 
w latach 80. oraz prowadzoną w szerokim wymiarze współpracę  
z francuską Action Directe248.

Nie tylko włoscy terroryści czerpali bowiem z doświadczeń Frakcji 
Czerwonej Armii. W roku 1979 we Francji powstała i zaczęła działać 
skrajnie lewicowa organizacja terrorystyczna Action Directe (Akcja 
Bezpośrednia). Chociaż wcześniej działały już organizacje lewackie, 
takie jak Międzynarodowa Grupa Rewolucyjnej Akcji (GARI) oraz 
Zbrojne Komórki Ludowej Autonomii (NAPAP), to jednak ich zna-
czenie pozostawało marginalne – terroryzm lewicowy nie powstał we 
Francji na fali protestów studenckich końca lat 60., jak miało to miejsce 
w Niemczech Zachodnich, ale rozwinął się blisko dekadę później249. Ze 
względu na bliskie kontakty z RAF w latach 80. i wspólnie przepro-
wadzane zamachy o Action Directe będzie jeszcze wielokrotnie mowa.

W styczniu 1985 roku RAF i Action Directe (Akcja Bezpośrednia) 
wydały pierwsze wspólne oświadczenie Pour l’unité  des révolution-
naires en Europe de l’ouest/ Für die Einheit der Revolutionäre in West-
europa250 (O jedność rewolucjonistów w  Europie Zachodniej).
247 Tamże, s. 185-193 oraz Encyklopedia terroryzmu, wyd. cyt., s. 558-559.
248 Por.: T. Wunschik, Baader-Meinhof international?, w: 1977 und die RAF, 
dodatek do tygodnika „Das Parlament“, 1.10.2007, s. 23-29.
249 Por.: K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem..., wyd. cyt., s. 23-24. 
250 RAF…, wyd. cyt., s. 327-330.
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W oświadczeniu obie grupy nawołują do stworzenia zachodnio- 
europejskiej partyzantki – guerilli. Uważają, że stworzenie zachod-
nioeuropejskiej guerilli jest możliwe i konieczne, oraz stanowi nowy 
etap w rozwoju strategii rewolucyjnej. Swoją walkę określają jako 
„historyczny projekt w walce z imperializmem”. Politykę rządów za-
chodnich opisują jako ekonomię wojny, która stała się środkiem na po- 
konywanie kryzysów. Ta „ekonomia wojny” oznacza nową organizację, 
„robotyzację” – zastąpienie ludzi maszynami, utratę przez ludzi „pra-
wa do pracy”, „wyzysk, cierpienie i manipulację masami”. 

Zachodnioeuropejska guerilla stawia sobie za cel walkę z tą sytuacją 
– dąży do politycznej jedności komunistów Europy Zachodniej oraz do 
organizacji ataków na totalitarny system imperialistyczny. Za swoje 
największe sukcesy terroryści uznają ataki na struktury NATO i stra-
tegów organizacji. Sojusz Północnoatlantycki jest postrzegany jako 
jeden z głównych wrogów i symbol „imperialistycznego ucisku”. 
„Zachodnioeuropejska partyzantka wstrząśnie imperialistycznym 
centrum!”251 – zapowiadają na końcu oświadczenia terroryści.

25 stycznia Action Directe zamordowała generała René Audra-
na, dyrektora urzędu zaopatrzenia francuskiej armii. 1 lutego 1985 
terroryści RAF zastrzelili szefa koncernu zbrojeniowego MTU252 Ern-
sta Zimmermanna. W oświadczeniu wydanym po zamachu terroryści 
zarzucają sojuszowi USA, Europy Zachodniej i Japonii wspiera-
nie międzynarodowego kapitału: „Polityka wojskowa USA jako os-
tateczny środek polityki państw kapitalistycznych jest wyrazem 
wszechogarniającego ekonomiczno-ideologiczno-militarnego kryzysu 
systemu i próbą strategicznej rekonstrukcji kapitału”253. 

251 „Die westeuropäische Guerilla erschüttert das imperialistische Zentrum!”, 
tamże, s. 330, tłum. własne.
252  Motoren- und Turbinen-Union München GmbH.
253 „Die US-Militärstrategie als äußerstes Mittel der Politik der imperialistischen 
Staatenkette ist Ausdruck der umfassenden ideologisch-ökonomisch-mili-
tärischen Krise des Systems und dem Versuch der strategischen Rekonstruktion 
des Kapitals. ”, RAF..., wyd. cyt., s. 330, tłum. własne.
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Terroryści uważają, że nowa doktryna NATO ma na celu rozbudowę 
arsenałów broni (zarówno konwencjonalnej, jak i nowego typu),  
otwarcie światowych „miliardowych” rynków dla międzynarodowego 
kapitału i zagwarantowanie NATO pozycji dominującej. Terroryści 
zapowiadają walkę przeciw pozycji NATO oraz zachodnioeuropejskim 
koncernom zbrojeniowym. Wybór ofiary zamachu – szefa wielkiego 
koncernu zbrojeniowego nie był przypadkowy. To kolejny zamach, 
w  którym RAF postanowiła zaatakować osobę, której funkcja mogła 
być symbolem polityki rządu RFN, czy szerzej – polityki Zachodu.  
Ataki na generała René Audrana i  Ernsta Zimmermana były pier-
wszymi akcjami przeprowadzanymi we współpracy francuskiej Action  
Directe i niemieckiej RAF.

Jedną z głośniejszych akcji przeprowadzonych wspólnie przez obie 
organizacje był zamach bombowy na amerykańską część lotniska we 
Frankfurcie nad Menem. Zamach stał się znany ze względu na sposób 
jego przeprowadzenia – w trakcie samego zamachu nikt nie zginął, żeby 
jednak dostać się na teren lotniska terroryści zamordowali żołnierza 
amerykańskiego Edwarda Pimentala i ukradli jego przepustkę. Pimen-
tala w pułapkę zwabiła jedna z terrorystek, która zaczepiła go na dys-
kotece. Zamordowanie Pimentala wywołało kontrowersje nawet wśród 
samych terrorystów254.

W oświadczeniu wydanym 8 sierpnia 1985 roku – w dniu zamachu 
– terroryści piszą, że lotnisko frankfurckie, jako największy wojskowy 
port lotniczy wojsk USA poza terytorium Stanów Zjednoczonych, 
stanowi centrum w Europie Zachodniej dla wojen prowadzonych  
w krajach Trzeciego Świata. Z Frankfurtu są wysyłane wojska na Blis-
ki Wschód i do Afryki. Co ciekawe, jako przykład takiej właśnie funk-
cji lotniska we Frankfurcie terroryści podają m.in. „napad jankesów 
na Teheran” – amerykańscy żołnierze próbowali uwolnić zakładników, 
przetrzymywanych w ambasadzie USA w  Teheranie – do tego właśnie 
wydarzenia odnoszą się terroryści, co ponownie potwierdza moją tezę, 
254 V. Grotowicz, Terroryzm..., wyd. cyt., s. 262.
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iż historia współczesna jest traktowana przez RAF instrumentalnie. 
W oświadczeniu znajduje się także wyraz solidarności ze Związkiem 
Radzieckim – „Kiedy Reagan w Strasburgu, przed Parlamentem Eu-
ropejskim propaguje ideę »Europy od Lizbony do Moskwy« jest to 
jasne sformułowanie celów wojny prowadzonej przez burżuazję: 
wtargnięcie do Związku Radzieckiego – to ich marzenie od 1917 
roku”255. Oświadczenie kończy się odezwą w języku francuskim  
i niemieckim „Jedność w walce! Za rewolucję światową!”256, i pod-
pisem – „RAF & Action Directe”. 

Oświadczenie z 8 sierpnia nie było jedynym, w którym terroryści 
odnosili się do zamachu we Frankfurcie. 25 sierpnia RAF wydała 
oświadczenie, w którym wyjaśniała przyczyny zamachu oraz 
próbowała wytłumaczyć zastrzelenie Pimentala. Terroryści piszą, że 
występują przeciw bazie wojskowej, ale także przeciw żołnierzom 
tam stacjonującym, a także wszystkim wojskowym, którzy „wykonują 
swój job”. „Zastrzeliliśmy Edwarda Pimentala, specjalistę od obrony 
przeciwlotniczej, który służył w wojsku dobrowolnie i od 3 miesięcy 
był w RFN, który porzucił swoją wcześniejszą pracę, bo chciał szyb-
ciej i w łatwiejszy sposób zarobić kasę, ponieważ potrzebowaliśmy 
jego karty identyfikacyjnej, żeby wjechać na teren bazy.”257 – przyznają 
z zimną krwią terroryści, używając języka bardzo potocznego, wielu 
kolokwializmów, które dodatkowo podkreślają ich lekceważący sto-
sunek do ofiary. Dopiero w styczniu 1986 roku w oświadczeniu  Do 
255 „Und wenn Reagan in Straßburg vor dem Europaparlament »ein Europa von 
Lissabon bis Moskau« propagiert, so ist das die Formulierung des Kriegszieles 
der Bourgeoisie: der Einbruch in die Sowjetunion – ihr Traum seit 1917”,  RAF..., 
wyd. cyt., s. 342, tłum. własne.
256 „Unité  dans le combat! Pour la révolution internationale!”, tamże, s. 344, tłum. 
własne.
257 „Wir haben Edward Pimental erschossen, den Spezialisten für Flugabwehr, 
Freiwilliger bei der US-Army und seit drei Monaten in der BRD, der seinen 
früheren Job an den Nagel gehängt hat, weil er schneller und lockerer Kohle 
machen wollte, weil wir seine ID-Card gebraucht haben, um auf die Air-Base zu 
fahren”, tamże, s. 344-345, tłum. własne. 
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tych, którzy z nami walczą258 RAF przyznała, że zamordowanie Pimen-
tala było błędem.

W oświadczeniu Do tych, którzy z nami walczą z początku roku 1986 
RAF odniosła się ponownie do zamachu we Frankfurcie, porównując 
go z atakiem na szkołę wojskową w Oberammergau. Terroryści 
podkreślają, że celem ich ataków jest zniszczenie centrów imperia-
listycznej potęgi militarnej. Polityka rządów zachodnich jest określana 
jako „terror”259, a „ten cały terror jest wyrazem politycznej agonii im-
perialistycznego systemu podczas kryzysu”260. Zdaniem RAF walka, 
przynajmniej z  perspektywy politycznej, została już wygrana przez 
siły rewolucyjne, a system imperialistyczny w obliczu porażki próbuje 
siłą i przemocą przeszkodzić w  zakorzenieniu polityki rewolucyjnej. 

W kolejnej odezwie z początku roku 1986 Zbudować rewolucyjny 
front261 ponownie analizie poddane zostały zamachy z lat 1984-1985. 
Terroryści przyznają, że „ofensywa 1984-85” była przełomem po 
długim okresie defensywy. 

W odezwie tej oprócz powtarzających się zarzutów wobec rządu 
RFN, USA, a  także wobec NATO, pojawia się także protest przeciw 
społeczeństwu komunikacyjnemu (Kommunikationsgesellschaft). Winą 
za rozwój tegoż terroryści obarczają oczywiście imperialistów. 
Wyznacznikiem społeczeństwa komunikacyjnego zdaniem RAF jest 
izolacja jednostki, totalna telewizja, którą ogląda się w  mieszkaniach-
-więzieniach. Społeczeństwo komunikacyjne to zdaniem RAF „de-
prawacja zmysłów i pranie mózgów”262. Terroryści piszą w odezwie:  
„O to właśnie chodzi – chcą nam odebrać wszystko, po czym moglibyśmy 
poznać nasze położenie, naszą nędzę: język, historię, kulturę, a nawet 
otaczające nas fakty. Umiejętność »kapowania« rzeczywistości, 
258 RAF…, wyd. cyt., 349-360.
259 Tamże, s. 352.
260 „Der ganze Terror ist Ausdruck der politischen Agonie des imperialistischen 
Systems in der Krise (...)”,  tamże, tłum. własne.
261 Tamże, s. 361-369.
262 „Sensorische Deprivation und Gehirnwäsche”, tamże, s. 365, tłum. własne.
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materiał, który umożliwia refleksję nad rzeczywistością”263. Kolej-
ny raz zwracam uwagę na dobór słów używanych przez autorów 
oświadczeń – często są one potoczne, teksty są pełne kolokwializmów, 
a  czasem wręcz wulgaryzmów. Wydaje się, że jest to celowy zabieg 
stylistyczny – dzięki temu autorzy chcą prawdopodobnie pokazać, że 
są „blisko ludzi”, a  jednocześnie takie słownictwo niesie ze sobą duży 
ładunek emocjonalny. Współczesne społeczeństwa – z  dynamicznym 
rozwojem nowoczesnych technologii – porównują do orwellowskich 
wizji. 

Tym razem terroryści wykorzystują literaturę do udowodnienia 
swoich racji, tymczasem dwie najsłynniejsze powieści George’a Or-
wella, wydane w latach 40. – Folwark zwierzęcy (wyd. 1945), jak Rok 
1984 (wyd. 1949) przedstawiają wizję świata totalitarnego (i raczej 
chodzi o totalitaryzm w wydaniu komunistycznym, gdzie wszyscy 
są równi, ale niektórzy „równiejsi”). Tymczasem RAF – organizacja 
walcząca tak naprawdę właśnie o komunizm – powołuje się na Or-
wella, by udowodnić, że nowoczesne technologie i ich wykorzystanie 
przez „imperialistów” mają charakter totalitarny. Ideolodzy RAF za 
wszelką cenę starają się udowodnić, że mają rację.  

W odezwie z 1986 roku RAF ponownie odnosi się także do 
śmierci Pimentala – terroryści piszą, że postrzegają żołnierzy i poli-
cjantów jako element aparatu ucisku i  walczą nie z nimi jako ludźmi, 
ale z funkcją, którą wykonują264. Członkowie RAF starają się zatem 
zdepersonalizować swoje ofiary i tym samym usprawiedliwić swoje 
działania. Ponieważ śmierć Pimentala wywołała liczne kontro- 
wersje, również w  samej organizacji, w kolejnych odezwach starają 
się oni tak wytłumaczyć popełnioną  zbrodnię, żeby mogli to przyjąć  
i zaakceptować pozostali towarzysze. 
263 „Das ist ja auch der Punkt: sie wollen uns alles nehmen, woran wir unsere 
Lage, unser Elend ticken könnten: Sprache, Geschichte, Kultur, selbst die nackten 
Tatsachen um uns rum. Die Fähigkeit, die Realität zu kapieren, den Stoff, aus 
dem die Reflexion über die Realität möglich wird.“, tamże, tłum. własne.
264 Tamże, s. 369.
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W 1986 roku RAF zaatakowała ponownie – 9 czerwca 1986 roku 
terroryści zamordowali Karla Heinza Beckurtsa, członka zarządu kon-
cernu Siemens. W zamachu zginął także jego kierowca Eckhard Grop-
pler. 10 października terroryści zastrzelili Gerolda von Braunmühla, 
wysokiego urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN265.  
Z kolei 17 listopada towarzysze z Action Directe zamordowali w Paryżu 
prezesa koncernu samochodowego Renault Georges’a Besse’a266. 

Ofiary zostały wybrane wg klucza stosowanego także przy 
wcześniejszych zamachach – były to osoby publiczne, wpływowe, 
symbolizujące rozwój nowoczesnych technologii i zaawansowane 
badania naukowe, politykę zagraniczną, wielki przemysł. Podobnie 
jak w przypadku innych zamachów terroryści depersonalizują swoje 
ofiary i traktują je w kategoriach instytucji, jakie reprezentują. Taktyka 
ta jest charakterystyczna dla grup terrorystycznych i służy uwalnianiu 
członków organizacji terrorystycznych od poczucia winy za dokony-
wane zbrodnie267.

W oświadczeniu wydanym 9 czerwca, po zamordowaniu Beckurt-
sa, terroryści pisali: „Beckurts reprezentuje kurs międzynarodowego 
kapitału w aktualnej fazie politycznej, ekonomicznej i wojskowej 
strategii całości systemu imperialistycznego”268. Beckurts był w Sie-
mensie odpowiedzialny za badania i rozwój technologiczny. W latach 
70. pracował w centrum badań jądrowych – był więc dla RAF nie  
tylko symbolem nowych technologii, ale również wykorzystania ener-
gii atomowej. W oświadczeniu terroryści analizują historię koncernu 
Siemens, przypominają również niechlubną historię zaangażowania 

265 Tamże, s. 279.
266 Encyklopedia terroryzmu, wyd. cyt., s. 555.
267 Opis cech grup terrorystycznych podaje U. Jakubowska w publikacji 
Ekstremizm polityczny, w:  Psychologia polityczna, K. Skarżyńska (red.), Poznań 
1999, s. 163.
268 „Beckurts repräsentiert den Kurs des internationalen Kapitals in der 
aktuellen Phase der politischen, ökonomischen und militärischen Strategie des 
imperialistischen Gesamtsystems (...)”, RAF..., wyd. cyt., s. 370, tłum. własne.
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koncernu w Trzeciej Rzeszy. „Historia Siemensa jest kontynuacją 
faszyzmu i imperializmu w Niemczech, w  RFN.”269 – piszą. Ich zdaniem 
koncern jest współodpowiedzialny za budowę elektrowni atomowych 
(RAF występowała przeciwko wykorzystaniu energii jądrowej),  
a także za rozwój imperializmu i faszyzmu w RFN. Terroryści 
krytykują również np. zachodnioeuropejski program badawczo-roz-
wojowy EUREKA. W rozwoju technologii dopatrują się działania na 
szkodę państw Trzeciego Świata, pozbawionych takich możliwości. 
Ponadto rozwój technologii i prace badawcze wydają się dla terrorys-
tów tożsame z ich militarnym wykorzystaniem. 

„Imperialistycznemu łańcuchowi państw nie uda się próba zablo-
kowania procesu rewolucyjnego i odbudowy przemocą nowego 
etapu ich hegemonii”270 – tak zaczyna się oświadczenie, wydane  
10 października, po zamachu na Gerolda von Braunmühla. W do-
kumencie terroryści protestują przeciw polityce zagranicznej RFN,  
w tym przeciwko Unii Zachodnioeuropejskiej oraz NATO. Zarzucają 
państwom zachodnioeuropejskim, że w ścisłej współpracy z USA 
starają się utrzymać swoją hegemonię i zniszczyć powstające ruchy 
rewolucyjne oraz efekty „walk wyzwoleńczych” w nowo powstałych 
państwach świata. 

Terroryści piszą w tym kontekście między innymi o Libii, 
przedstawiając to państwo jako niesłusznie oskarżane o wspieranie 
terroryzmu przez wspólnoty międzynarodowe, które, zdaniem RAF, 
rozpętały propagandową nagonkę przeciw Libii, a dokładniej Li- 
bijskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej, jak nazywało się państwo 
pod rządami  Muammara al-Kaddafiego.

Terroryści, podobnie jak w poprzednich, oświadczeniach posługują 
się starannie dobranymi i bardzo jednostronnymi argumentami, za 
269 „Die Geschichte von Siemens ist die der Kontinuität des Faschismus und 
Imperialismus Deutschlands, der BRD”, tamże, s. 370, tłum. własne.
270 „Die imperialistische Staatenkette wird in ihrem Versuch, den revolutionären 
Prozeß zu blockieren und ihre Hegemonie auf neuer Stufe gewaltsam 
wiederherzustellen, nicht durchkommen.“, tamże, s.  376, tłum. własne.
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pomocą których chcą przekonać społeczeństwo do swoich racji  
i uzasadnić walkę z systemem politycznym i  gospodarczym krajów 
Europy Zachodniej, który postrzegają jako źródło – czytelnik odno-
si wrażenie, że wszystkich – światowych problemów. Oświadczenie 
kończy się odezwą wzywającą do budowy rewolucyjnego frontu w Eu-
ropie Zachodniej.  

Zamach na Braunmühla był ostatnim aktem ofensywy 1986. Kolej-
ne dwa lata były okresem względnego spokoju. Wydawało się wręcz, 
że policji udało się rozbić Frakcję Czerwonej Armii.

4.5. Kryzys Bloku Wschodniego i jego konsekwencje dla dwóch 
państw niemieckich 

Sytuacja polityczna świata końca lat 80. musiała wywrzeć wpływ 
na działalność Frakcji Czerwonej Armii. Komunizm chylił się ku upad-
kowi, co nie znaczy, że RAF zaprzestała działalności. W roku 1988 
terroryści dokonali próby zamachu na sekretarza stanu Hansa Tietma-
yera. W oświadczeniu wydanym w dniu zamachu, 21  września, na-
pisali o swojej ofierze m.in.: „Jest on odpowiedzialny za ludobójstwo 
i  masowe cierpienia ludności krajów Trzeciego Świata”271. To krótkie 
zdanie pokazuje, że terroryści nie zrewidowali swoich poglądów poli-
tycznych – wręcz przeciwnie, w dalszym ciągu uznawali  wysokich 
funkcjonariuszy państwowych za wrogów nr 1 – odpowiedzialnych za 
„wszelkie zło” tego świata. 

W oświadczeniu RAF pisze także, dlaczego zamach się nie 
powiódł – z  rozbrajającą szczerością przyznają, że... zaciął się pistolet 
maszynowy, od kul którego miał zginąć Tietmayer. Odezwa kończy się 
wezwaniem do rewolucyjnej walki, a także hasłem „Solidarność z po-

271 „Er ist verantwortlich für Völkermord und Massenelend in der 3. Welt”,  RAF..., 
wyd. cyt., s. 387, tłum. własne.
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wstaniem narodu palestyńskiego!”272. Cele polityczne i sformułowania 
są powielane, oświadczenie to jest właściwie kalką poprzednich. Poka-
zuje, że zmieniająca się sytuacja polityczna – jak na razie – nie wpływa 
na zmianę strategii czy celów organizacji.

Tymczasem Niemcy, państwo podzielone po II wojnie światowej, 
stały się areną historycznego przełomu, który w konsekwencji 
doprowadził do zjednoczenia dwóch państw niemieckich. Aby 
zrozumieć wagę wydarzeń roku 1989 i ich wpływ na Frakcję Czerwonej 
Armii, w tym miejscu należy przybliżyć historię podzielonego państwa 
niemieckiego pod koniec lat 80. i wydarzenia, które doprowadziły do 
upadku muru berlińskiego – symbolu zimnej wojny i podziału świata.

12 czerwca 1987 ówczesny prezydent USA, Ronald Reagan wzywał 
Michaiła Gorbaczowa do otwarcia muru berlińskiego – do jego zburze-
nia. Ale jeszcze 19 stycznia 1989 roku Erich Honecker273 zapewniał, 
iż „mur będzie stał tak długo, jak niezmienione będą warunki, które 
doprowadziły do jego budowy. Będzie stał za 50 i  za 100 lat!”274.

7 maja w wyborach samorządowych w NRD według oficjalnych 
komunikatów rządowych wzięło udział 98,77% uprawnionych do 
głosowania, z czego 98,85% głosowało na listę „Frontu Narodowe-
go”. Członkowie grup opozycyjnych obserwowali jednak przebieg 
prac komisji skrutacyjnych i odkryli nieprawidłowości oraz oszust-
wa. Zarzuty zostały odrzucone przez rządzących jako „wroga syste-
mowi działalność”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych NRD ogłosiło  
2 czerwca 1989, że wynik wyborów jest prawidłowy. Egon Krenz, 
ówczesny przewodniczący Komisji Wyborczej, zaprzeczył, jakoby 
wybory zostały sfałszowane. Dopiero po zjednoczeniu udowodniono 
kłamstwo wyborcze władzom NRD275.
272 „Solidarität mit dem Aufstand des palästinensischen Volkes!”, tamże, s. 388, 
tłum. własne.
273 Przywódca NRD, od 1971 do 1989 I sekretarz SED.
274 H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, Bonn 2000, s. 359, tłum. 
własne.
275 W. Ribbe, J. Schmädeke, Kleine Berlin-Geschichte, Berlin 1994.
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4 września odbyła się pierwsza tzw. „poniedziałkowa demon-
stracja” (Montagsdemonstration) w Lipsku, po zakończeniu ferii  
szkolnych, przed budynkiem kościoła Nicoleikirche. Około 1200 
obywateli występowało przeciw systemowi z  hasłami Stasi raus!  
(w wolnym tłumaczeniu: Stasi won!) oraz Reisefreiheit statt Mas-
senflucht (Wolność podróżowania zamiast masowych ucieczek). Od 
tego czasu demonstracje poniedziałkowe odbywały się co tydzień, nie  
tylko w Lipsku, również w  innych miastach wschodnich Niemiec,  
a uczestniczyła w nich coraz większa liczba osób276.

Wrzesień 1989 roku to czas powstawania nowych, opozycyjnych 
organizacji i  nieformalnych grup. 9-10 września powstała Aufbruch 89 
– Neues Forum – pierwsza krajowa grupa opozycyjna, spoza kościoła 
ewangelickiego. NF chciało być platformą polityczną dla całego 
NRD, rozpocząć społeczny dialog na temat wprowadzania reform 
demokratycznych i przeobrażeń społecznych. NF złożyło wniosek  
o legalizację, jako ugrupowanie polityczne, załączając do wniosku 
listy z  podpisami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych NRD odrzuciło  
wniosek 21  września 1989 roku, argumentując, iż NF jest wrogi 
państwu i nielegalny, później dołączył do tego jeszcze argument, że: „nie 
ma społecznej potrzeby istnienia tego typu ugrupowań”. 12 września 
powstał ruch obywatelski Demokratie Jetzt. Ruch wywodził się  
z kręgów kościelnych i nie chciał przekształcać  się w partię polityczną. 
Członkowie DJ opublikowali 14 września tzw. Ulotkę dla Demokracji. 
A na samym początku października we Wschodnim Berlinie powstała 
grupa opozycyjna Demokratischer Aufbruch z celami ekologicznymi  
i socjalnymi (trzecia droga). DA  przekształciła się 16-17 grudnia 1989 
roku w pierwszą niemiecką partię opozycyjną. Postulowała zjednocze-
nie Niemiec oraz socjalno-ekologiczną gospodarkę rynkową277. 
276 R. Plassa, Der Beitrag der Bürger auf dem Weg zur Einheit, Bundeszentrale 
fuer politische Bildung, 30.03.2010, http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-
einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/47066/beitrag-der-buerger, strona 
wywołana 3.03.2014.
277 W. Süss, R. Rytlewski, Berlin. Die Hauptstadt, Bonn 1999, s. 299.
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W tym samym czasie sytuacja z uchodźcami z NRD w Polsce, na 
Węgrzech i  Czechosłowacji stawała się coraz bardziej skomplikowa-
na. Władze NRD postanowiły pozwolić uchodźcom na przejazd przez 
terytorium NRD do RFN278.

2 października w poniedziałkowej demonstracji w Lipsku wzięło 
udział 15 000 obywateli – zamiast haseł Wir wollen raus (Chce-
my wyjechać), przeważało hasło Wir bleiben hier (Zostajemy tutaj),  
połączone z żądaniami wolności i praw obywatelskich.  6 października, 
w przeddzień 40-lecia NRD, Honecker, w obecności Gorbaczowa 
ogłosił, że „40 lat NRD – to było 40 lat heroicznej pracy, 40 lat wal-
ki o powstanie naszej socjalistycznej ojczyzny, dla dobra narodu.  
I dalej tak będzie!”, a powstanie NRD scharakteryzował jako „Punkt 
zwrotny w historii niemieckiego narodu”279. 7  października uroczyście 
świętowano 40-lecie powstania NRD. Obchodom towarzyszyły liczne 
parady wojskowe i marsze. Gorbaczow, gość honorowy obchodów, 
przyznał publicznie – również przed niemiecką prasą, iż reformy są 
niezbędne. Niejako mimochodem, dodał słynne zdanie „wer zu spät 
kommt, den bestraft das Leben”280. Podczas oficjalnych obchodów 
odbywały się liczne spontaniczne demonstracje przeciw reżimowi 
SED. Demonstracje tłumiono z użyciem siły. Wydaje się, że przywód-
cy NRD byli w tym okresie bardziej „socjalistyczni” niż sam przy-
wódca Związku Radzieckiego. 

9 października trwały w wielu miastach Wschodnich Niemiec 
demonstracje przeciw reżimowi SED. W Lipsku protestowało około 
75 tysięcy ludzi. Policja nie interweniowała. 16 października w Lipsku 
zebrało się 100 000-120 000 ludzi w  największej z dotychczasowych 

278 H. Hertle, Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen Ereignisse um den 9. 
November 1989, Berlin 1996, s.61-68.
279 H.-H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 369, tłum. 
własne.
280 „Kto przychodzi za późno, tego karze życie” (podobne w wymowie do 
polskiego porzekadła „kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi”), tamże, s. 367, 
tłum. własne.
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poniedziałkowych demonstracji. Honecker zarządził wtedy użycie 
broni oraz transport oddziału pancernego do Lipska. Nie doszło jed-
nak do krwawego rozwiązania konfliktu. Podobno interweniował w tej 
sprawie Krenz i odwołał powyższe rozkazy. Inna hipoteza mówi, że 
rozkazy bezpośrednio z Moskwy opowiedziały się przeciw „krwawej 
rewolucji”281.

18 października Komitet Centralny SED odwołał Ericha Hone-
ckera z funkcji sekretarza generalnego. Jednak zastąpienie go  przez 
cieszącego się złą sławą Egona Krenza, byłego zwierzchnika służb 
bezpieczeństwa, nie zapowiadało uspokojenia nastrojów społecznych. 
Mimo iż Krenz ogłaszając „die Wende” (punkt zwrotny) zapowiedział 
wprowadzenie zmian, jednocześnie podkreślił, że sam socjalizm nie 
podlega dyskusji. Demonstracje i masowe ucieczki obywateli NRD 
trwały nadal282. 

W sobotę, 4 listopada odbyła się największa w historii NRD demon-
stracja. W  Berlinie Wschodnim, na Alexanderplatz zgromadziło się, wg 
różnych źródeł, od 500 000 do 800 000 demonstrantów283. Demonstrację 
zorganizowały środowiska opozycyjne, w tym artyści i intelektualiści 
niemieccy. Telewizja relacjonowała przebieg demonstracji na żywo. 
Wśród przemawiających znaleźli się: Stefan Heym (pisarz), Christoph 
Hein (pisarz), Christa Wolf (pisarka), Steffi Spira (aktorka). Ze sprzeci-
wem zgromadzonych spotkali się Manfred Gerlach (LDPD), któremu 
zarzucano, że jest koniunkturalistą, Markus Wolf (SED), pełniący 
obowiązki ministra bezpieczeństwa państwowego (Stasi) oraz Günther 
Schabowski, sekretarz generalny SED w Berlinie, który kilkakrotnie 
został wygwizdany284.

6 listopada zostały ogłoszone nowe regulacje dotyczące prawa do 
podróżowania. Każdy obywatel NRD, po uzyskaniu odpowiedniego 
281 W. Ribbe, J. Schmädeke, Kleine Berlin Geschichte, wyd. cyt.,  s. 247-249.
282 H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 370.
283 Por.: tamże, s. 374 oraz W. Ribbe, J. Schmädeke, Kleine Berlin Geschichte, wyd. 
cyt., s. 249.
284 H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 372-373.
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zezwolenia, mógł wyjechać za granicę na maksymalnie 30 dni w ciągu 
roku. Te restrykcyjne przepisy zostały skrytykowane przez opinię 
publiczną, czego wyrazem były kolejne demonstracje. Następnego dnia 
rząd Willi Stopha podał się do dymisji, ale on sam pozostał pełniącym 
obowiązki do czasu wyboru nowej Rady Ministrów. Kolejnego dnia 
– 8 listopada – Biuro Polityczne SED podało się do dymisji. Na tę 
decyzję miało wpływ nie tylko rosnące niezadowolenie społeczne, ale 
również rozłam w samej SED. Komitet Centralny ponownie powołał 
Krenza na Sekretarza Generalnego oraz wybrał nowe, „zreformowane” 
Biuro Polityczne – co w praktyce oznaczało jedynie ograniczenie licz-
by członków285. 

9 listopada telewizja transmitowała konferencję prasową, na której 
członek Biura Politycznego SED, Günther Schabowski, o godzinie 
18.57 na pytanie o nowe regulacje w kwestii wyjazdów zagranicz-
nych, odpowiedział zgodnie z tym, co miał napisane na karteczce, 
którą przed kilkoma minutami dostał od wysłannika Egona Krenza. 
Odpowiedział, że można bez zbędnych formalności przekraczać gra-
nice, że wizy będą wydawane „od ręki”. Padło pytanie, kiedy ta nowa 
regulacja wchodzi w  życie. Niezorientowany Schabowski, odparł, że 
z tego, co wie, natychmiast286. 

Ponieważ konferencja transmitowana była na cały kraj – wieść 
o tej niespodziewanej decyzji rozniosła się błyskawicznie. Tysiące 
Berlińczyków przybyło pod mur, aby sprawdzić, czy faktycznie będą 
mogli przejść przez niemiecko-niemiecką granicę. Służby graniczne nie 
były w stanie opanować tłumu – ludzie wchodzili na mur, przechodzili 
na drugą stronę, burzyli fragmenty muru287. 10  listopada radość i eu-
foria Berlińczyków trwała nadal – wzdłuż muru śpiewano, tańczono  
i płakano ze szczęścia. Kanclerz Helmut Kohl przerwał swoją podróż 
do Polski i przyjechał do Berlina. Burmistrz Berlina, Walter Momper 

285 W. Pronobis, Polska i świat w XX wieku, wyd. cyt.,  s. 520.
286 H.-H. Hertle, Chronik des Mauerfalls, wyd. cyt., s. 145.
287 Tamże, s. 141-142.
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(SPD) w swoim przemówieniu 10 listopada w Bonn mówił: „Wczoraj 
w nocy Niemcy byli najszczęśliwszym narodem świata”288. Blisko trzy 
miliony Niemców z NRD odwiedziło w weekend, 11-12 listopada, 
RFN289. 

17 listopada nowy premier, Hans Modrow przedstawił w Parlamen-
cie swój rząd. Rząd został zatwierdzony przez parlament (Volkskam-
mer) 18 listopada. Najważniejsze resorty pozostały w rękach SED, ale 
w rządzie znaleźli się także przedstawiciele CDU290, LDPD291, DBD292, 
NDPD293, UFV294, DA295, NF296, Grüne Partei297. 

Po 44 dniach urzędowania ustąpił ze stanowiska Egon Krenz. 
Nadzwyczajny zjazd SED wybrał 9 grudnia 1989 roku na stanowi-
sko przewodniczącego Georga Gysi – uważanego za przedstawiciela 
skrzydła reformatorskiego. W tym czasie (od 7  grudnia) trwały obrady 
Okrągłego Stołu (notabene, niemiecki Okrągły Stół był faktycznie 
meblem kwadratowym). Przy stole zasiedli rządzący, przedstawiciele 
opozycji oraz Kościoła. Obrady miały skomplikowany charakter, na 
który wpływało manifestowane powszechnie poparcie dla powstającej 
koncepcji zjednoczenia Niemiec298.

W kraju nie ustawały demonstracje (również demonstracje 
poniedziałkowe były nadal przeprowadzane) pod głównym hasłem 
Wir sind ein Volk299. 15 stycznia 1990 demonstranci wdarli się do cen-
288 „Gestern Nacht war das deutsche Volk das glücklichste Volk auf der Welt”, 
tłum. własne.
289 H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 375.
290 Christlich Demokratische Union Deutschlands.
291 Liberal-Demokratische Partei Deutschlands.
292 Demokratische Bauernpartei Deutschlands.
293 National-Demokratische Partei Deutschlands.
294 Unabhängiger Frauenverband.
295 Demokratischer Aufbruch.
296 Neues Forum.
297 H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 377-378.
298 W. Ribbe, J. Schmädeke, Kleine Berlin Geschichte, wyd. cyt., s. 258 oraz H. 
Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 381.
299 „Jesteśmy jednym narodem” (tłum. własne) – Hasło demonstrantów 
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trali Stasi we wschodnioberlińskiej dzielnicy Lichtenberg. 15 stycz-
nia to również data końca monopolu partyjnego w dziedzinie mediów. 
W Erfurcie ukazał się pierwszy, niezależny dziennik „Thüringer 
Allgemeine”300.

1 lutego Modrow zaprezentował plan 4 kroków dla zjednoczenia 
Niemiec. Polegał on na powolnym przybliżaniu polityk obu państw, 
aż do osiągnięcia federacji (w drodze wyborów). Ten plan odbiegał od 
„10 punktów” ogłoszonych przez Helmuta Kohla 28 listopada 1989  
w Bundestagu – dziesiątym punktem było zjednoczenie, czyli 
„ponowne uzyskanie państwowej jedności Niemiec”301.

18 marca odbywały się pierwsze wolne wybory do parlamentu NRD. 
Frekwencja wyborcza wynosiła 93,4%. Zwycięzcą została koalicja Al-
lianz für Deutschland na czele z CDU zdobywając 48% głosów (sama 
CDU zdobyła 40,8%). Premierem dużej koalicji złożonej z CDU oraz 
SPD został przewodniczący Ost-CDU, Lothar de Maiziere302. 

18 maja podpisano układ o stworzeniu unii monetarnej, gos-
podarczej oraz socjalnej. Układ wszedł w życie 1 czerwca, o godzi- 
nie 0.00. Zadecydowano o  wprowadzeniu marki zachodnioniemieckiej  
i wymianie wschodnioniemieckiej w  stosunku 1:1. Decyzja ta wydaje 
się nieuzasadniona z punktu widzenia gospodarki, natomiast miała 
ogromny i ważny wymiar symboliczny303.
niemieckich z 1989 roku, przekształcone z hasła „Wir sind das Volk” („To MY 
jesteśmy ludem”) – hasła demonstrantów w NRD, odnoszącego się do zapisu 
konstytucji, iż władza państwowa pochodzi od ludu. Hasło „Wir sind das Volk” 
towarzyszyło żądaniom demokratyzacji, hasło „Wir sind ein Volk” wyrażało 
wolę zjednoczenia.
300 H. Lehmann,  Deutschland Chronik, 1945 bis 2000, wyd. cyt., s. 387. 
301 M. Görtemaker, Beginn der deutschen Einigung, w: Informationen zur Politischen 
Bildung, Heft 250 z  dn. 27.08.2009, http://www.bpb.de/izpb/10289/beginn-
der-deutschen-einigung?p=all, strona wywołana 3.03.2014.
302 Materiał Bundeszentrale für Politische Bildung: 18. März 1990: Erste freie 
Volkskammerwahl,17.03.2010,http://www.bpb.de/politik/hintergrund-
aktuell/69143/erste-freie-volkskammerwahl-17-03-2010, strona wywołana 
3.03.2014.
303 W. Ribbe, J. Schmädeke, Kleine Berlin Geschichte, wyd. cyt.,  s. 261-263.
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31 sierpnia minister spraw wewnętrznych RFN Wolfgang Schäuble 
oraz Günther Krause ze strony NRD podpisali Układ o Zjednoczeniu. 
20 i 21 września układ został ratyfikowany przez parlamenty obu kra-
jów, wymaganą większością dwóch trzecich głosów304.

12 września 1990 roku w Moskwie ministrowie spraw zagranicz- 
nych czterech państw (pod kuratelę których zostały oddane Niemcy po 
II wojnie światowej): James Baker (USA), Douglas Hurd (Wielka Bry-
tania), Roland Dumas (Francja), Edward Szewardnadze (ZSRR), oraz 
Hans-Dietrich Genscher (RFN) i Lothar de Maiziere (NRD) podpisali 
układ „2 plus 4”. Wraz z jego podpisaniem Niemcy uzyskały pełną 
suwerenność w zakresie polityki zagranicznej oraz zaakceptowały os-
tatecznie swoje granice305.

3 października 1990 roku o godzinie 0.00 Niemiecka Republika 
Demokratyczna przystąpiła do Republiki Federalnej Niemiec. Traktat 
zjednoczeniowy wszedł w życie. 

4.6. Przełom 1989/1990 a działalność RAF

Frakcja Czerwonej Armii w listopadzie 1989 roku dokonała jed-
nego ze swoich najsłynniejszych zamachów – terroryści zamordow-
ali przewodniczącego rady nadzorczej Deutsche Bank Alfreda Her-
rhausena, który był jednym z najbardziej wpływowych biznesmenów 
RFN. Zginął w zamachu bombowym 100 metrów od swojej willi  
w Bad Homburg (niedaleko Frankfurtu nad Menem). Był jedną z naj-
lepiej chronionych osób w państwie, zamachu dokonano z niezwykłą 
precyzją i przy wykorzystaniu najnowszej techniki. Bomba była umi-
eszczona na rowerze opartym o  latarnię, dzięki wbudowanym foto-
komórkom terroryści precyzyjnie namierzyli samochód Herrhausena306. 

304 10 Jahre deutsche Einheit, „Süddeutsche Zeitung“, 3.10.2000, s. 6/7.
305 Tamże.
306 V. Grotowicz, Terroryzm...., wyd. cyt., s. 107-108.
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W oświadczeniu wydanym po zamachu terroryści napisa-
li: „30.11.1989 wymierzyliśmy wraz z Komando Wolfgang Beer 
karę śmierci szefowi Deutsche Bank Alfredowi Herrhausenowi, 
jego opancerzonego mercedesa wysadziliśmy bombą, którą sami 
zbudowaliśmy. Przez historię Deutsche Bank ciągnie się ślad krwi 
dwóch wojen światowych i milionowego wyzysku, i w tym ciągłym  
rozwoju Herrhausen stał na szczycie władzy nad niemiecką gospodarką; 
był najpotężniejszym przywódcą gospodarczym Europy”307.  

Zarzucali Deutsche Bank, że przygotowuje ekspansję na kraje Eu-
ropy Wschodniej. Odnoszą się również – po raz pierwszy – do zmian  
w sytuacji politycznej świata. Pamiętać należy, że zamach prze-
prowadzony został już po upadku muru berlińskiego. Terroryści 
wspominają o „zupełnie zmienionej sytuacji międzynarodowej”, 
która wymaga, by na nowo określić „cały proces rewolucyjny”. 
Zapowiadają dyskusję z wszystkimi, którzy chcą skończyć z „im-
perialistycznym zniszczeniem” i odnowić walkę rewolucyjną na 
nowych podstawach. Pisząo „nowej fazie”  i „nowej dynamice” 
procesu rewolucyjnego. 

W połowie roku 1990 aresztowano większość terrorystów tzw. 
„trzeciej generacji”. Ciekawe, że zatrzymania miały miejsce na terenie 
NRD, parę miesięcy przed zjednoczeniem. Aresztowano m.in. Susane 
Albrecht, Inge Viett, Wernera Lotze, Christine Dümlein, Sigrida Ster-
nebecka, Henninga Beera308.

27 lipca 1990 roku RAF uderzyła ponownie – tym razem celem 
zamachu stał się sekretarz stanu w niemieckim (wtedy jeszcze za-

307„Am 30.11.1989 haben wir mit dem Kommando Wolfgang Beer den Chef der 
Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, hingerichtet, mit einer selbstgebauten 
Hohlladungsmine haben wir seinen gepanzerten Mercedes gesprengt. Durch die 
Geschichte der Deutschen Bank zieht sich die Blutspur zweier Weltkriege und 
millionenfacher Ausbeutung, und in dieser Kontinuität regierte Herrhausen an 
der Spitze dieses Machtzentrums der deutschen Wirtschaft; er war der mächtigste 
Wirtschaftsführer in Europa.”,  RAF..., wyd. cyt., s. 391-392, tłum. własne.
308 RAF…, wyd. cyt., s. 385.
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chodnioniemieckim) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Hans Neu-
sel. Zamach nie powiódł się. W  oświadczeniu wydanym 29 lipca 
terroryści piszą, że Neusel jest odpowiedzialny za organizację szczy-
tów antyterrorystycznych, podczas których spotykają się regularnie od 
roku 1987  eksperci ds. terroryzmu309.  

„Neusel jest przykładem – nawet jeśli pośrednio – personalnej 
kontynuacji niemieckiego faszyzmu od Trzeciej Rzeszy do „Wielkich 
Niemiec”, które biorą kierunek na Czwartą Rzeszę”310. Terroryści nie 
odnoszą się dosłownie do procesu zjednoczeniowego Niemiec, ale 
tekst pełen jest zarzutów wobec państwa niemieckiego – o faszyzm, 
imperialistyczną politykę, prowadzenie kontrrewolucji. „RFN i nowe 
elity władzy NRD robiąc krok ku „Wielkim Niemcom” dążą do 
tych samych celów i mają te same imperialne plany co nazistowski 
faszyzm”311  – twierdzą członkowie RAF.

13 lutego komando RAF ostrzelało ambasadę USA w Bonn.  
W oświadczeniu wydanym po zamachu terroryści wyrażają 
solidarność z narodami Bliskiego Wschodu „przeciwko imperia-
listycznemu zniszczeniu i zniewoleniu”312. Domagali się ponadto 
„natychmiastowego zatrzymania ludobójstwa na narodzie irackim” 
– rok 1991 to rok interwencji USA w Iraku. RAF nie zarzuciła starej 
retoryki i manipulacji faktami. Kwestia agresji irackiej na Ku- 
wejt w ogóle nie jest podnoszona przez terrorystów w oświadczeniu 
– kolejny raz świadomie selekcjonują informacje, by udowodnić 
swoje racje. Zdaniem terrorystów wojna iracka jest wykorzystywa-
na przez Turcję i Izrael, które są odpowiedzialne za ludobój-stwo na 
309 Inicjatywa tych konferencji wyszła od Neusela oraz francuskiego ministra 
spraw wewnętrznych – piszą terroryści w oświadczeniu.
310 „Neusel verkörpert – wenn auch indirekt – die personelle Kontinuität des 
deutschen Faschismus vom 3. Reich zum Großdeutschland, das auf das 4. Reich 
zusteuert”, RAF..., wyd. cyt., s. 395, tłum. własne.
311„Die BRD und die neuen Machteliten der DDR verfolgen mit dem Schritt 
zum Großdeutschland dieselben Ziele und imperialen Pläne wie der Nazi-
Faschismus”, tamże, s. 398, tłum. własne.
312 Tamże, s. 401.
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narodach kurdyjskim i palestyńskim. Oświadczenie zawiera odezwę 
Solidarność z palestyńską intifadą i kurdyjską walką wyzwoleńczą!313.  

1 kwietnia 1991 roku RAF dokonała kolejnego zamachu – był to os-
tatni zamach wymierzony w wysokiego funkcjonariusza państwowego, 
jaki przeprowadziła organizacja. Celem ataku stał się szef niemieckiego 
funduszu powierniczego Detlev Karsten Rohwedder. W oświadczeniu 
z 4 kwietnia terroryści pisali: „1.4.1991 wraz z komando Ulrich We-
sel zastrzeliliśmy szefa berlińskiego funduszu powierniczego Detleva 
Karstena Rohweddera. Rohwedder zajmował od 20 lat kluczowe pozy-
cje w polityce i gospodarce”314. 

Terroryści przypominają w oświadczeniu słowa Rohweddera, że 
40 lat socjalizmu wyrządziło na terenie byłej NRD więcej szkód niż  
II wojna światowa. „Tak mówi ktoś, kto postrzega świat przez pryzmat 
wzrostu produkcji i zysków, ktoś, kto nie liczy się z ludzkim życiem”315 
– piszą terroryści. Występują oni zdecydowanie przeciw zjednoczeniu 
Niemiec, używając określeń takich jak „aneksja” (zamiast „zjednocze-
nie”) lub „kolonia” (byłą NRD postrzegają jako kolonię RFN). 

Terroryści definiują także swoje obecne cele: „W ogóle chodzi 
nam o to, żebyśmy mogli przeprowadzać strategiczne ataki, takie jak 
ten na Rohweddera, oraz interweniować z konkretnymi politycznymi 
żądaniami, jak np. w trakcie akcji przeciwko ambasadzie USA”316. 
Wydaje się więc, że RAF nie zapowiada złożenia broni – wręcz przeci-

313 „Solidarität mit der palästinensischen Intifada und dem kurdischen 
Befreiungskampf!“, RAF..., wyd. cyt., s. 403, tłum. własne.
314 „Wir haben am 1.4.1991 mit dem Kommando Ulrich Wessel den Chef der 
Berliner Treuhandanstalt Detlev Karsten Rohwedder erschossen. Rohwedder 
saß seit 20 Jahren in Schlüsselpositionen in Politik und Wirtschaft.”, tamże,  
s. 404, tłum. własne.
315 „So redet einer, der die Welt in Produktivitätssteigerung und Profitraten sieht 
und für den Menschenleben nichts zählen.”, tamże, s. 405, tłum. własne.
316 „Überhaupt geht es uns darum, neben den strategischen Angriffen wie jetzt 
dem gegen Rohwedder, auch in der Lage zu sein, mit konkreten Forderungen 
an aktuelle Auseinandersetzungen zu intervenieren wie beispielsweise mit der 
Aktion gegen die US-Botschaft.”, tamże, s. 408-409, tłum. własne.
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wnie, przedstawia dwie drogi działania, z jednej strony ataki „strate-
giczne” na przedstawicieli establishmentu, a z drugiej strony akcje, 
mające prowadzić do spełnienia konkretnych politycznych żądań. 
Jednakże już w kwietniu roku 1992 organizacja diametralnie zmieniła 
ton swojej retoryki.

Na kwiecień 1992 roku jest datowane oświadczenie RAF, w którym 
po raz pierwszy organizacja zapowiada przejściowe zakończenie es-
kalacji zamachów: „Zdecydowaliśmy się, przejściowo zakończyć 
eskalację z naszej strony. Oznacza to, że, dla obecnie koniecznego 
procesu, zawieszamy ataki na czołowych reprezentantów gospodarki 
i państwa”317. Oświadczenie zatytułowano An alle, die auf der Suche 
nach Wegen sind, wie menschenwürdiges Leben hier und weltweit an 
ganz konkreten Fragen organisiert und durchgesetzt werden kann318 
(Do tych, którzy szukają dróg, jak przeforsować i zorganizować za 
pomocą konkretnych pytań godne życie ludzkie tu i na całym świecie). 

Odezwa zaczyna się od słów: „To jest również nasza sprawa. Istnieją 
tysiące problemów, które leżą jak na dłoni i domagają się rozwiązania, 
które, jeśli się o nie szybko nie zatroszczymy, doprowadzą całą 
ludzkość do katastrofy. Wszystkie one powstały w wyniku kapita-
listycznej zasady, że liczą się tylko zysk i władza, i że ludzie i natura 
są temu podporządkowani”319. Autorzy przyznają, że sytuacja po roku 
1989 zmusza ich do dogłębnych przemyśleń. Są zdania, że upadek ko-
munizmu ma fatalne skutki dla milionów ludzi na całym świecie oraz 
dla walk wyzwoleńczych w różnych regionach świata. Przyznają, że 
317 „Wir haben uns entschieden, daß wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. 
Das heißt, wir werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und 
Staat für den jetzt notwendigen Prozeß einstellen.”, tamże, s. 412, tłum. własne.
318 Tamże, s. 410-414.
319 „Das ist auch unsere Suche. Es gibt Tausende Probleme, die auf dem Tisch 
liegen und nach Lösungen schreien und die, wenn sie nicht bald angepackt und 
gelöst werden, die ganze Menschheit in die Katastrophe führen. Sie alle sind 
entstanden durch das kapitalistische Prinzip, daß nur Profit und Macht zählen 
und die Menschen und die Natur dem untergeordnet sind.”,  tamże, s. 410, tłum. 
własne.
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po roku 1989 RAF stała się politycznie słabsza, że nie przyciąga ludzi, 
nie ma zwolenników320.

Terroryści zrewidowali metody walki przyznając, że zamachy na 
przedstawicieli aparatu władzy w obecnej sytuacji nie przynoszą ocze-
kiwanych rezultatów. Zapowiadają zaprzestanie ataków na osobistości 
świata biznesu i polityki. Jednocześnie odnoszą  się do zapowiedzi 
ministra sprawiedliwości Klausa Kinkela o  możliwości zwolnie-
nia tych więźniów z RAF, którzy najdłużej siedzą w więzieniach. 
Terroryści ostrzegają, że będą się uważnie przyglądać działaniom 
Kinkela. Zapowiadają także, że ich deklaracja o zawieszeniu broni 
ma na celu stworzenie warunków do dyskusji i procesu odbudowy. 
Jednocześnie jednak zapowiadają, że proces będą obserwować z uwa-
gą, i nie pozostawiają wątpliwości, co stanie się, gdy nie będzie on 
przebiegał po ich myśli: „Nawet, jeśli nie jest to w naszym interesie: 
na wojnę odpowiedzieć można tylko wojną”321.

Sytuacja po 1989 roku jest przez RAF dogłębniej analizowana  
w kolejnym oświadczeniu z sierpnia 1992 roku. Analizują w nim 
również historię organizacji. Piszą m.in., że przez 22 lat działalności 
RAF pozostawała relatywnie małą grupą, często bliska była rozpadu 
czy rozbicia przez policję, jednak zawsze znajdowali się ludzie, którzy 
chcieli kontynuować ich walkę. Opisują zmieniającą się sytuację 
polityczną i nowe priorytety i wyzwania, przed jakimi stanęła RAF – 
nowe problemy i  zjawiska, z którymi organizacja chce walczyć, wśród 
nich zniewolenie społeczeństw, bezrobocie, wyścig szczurów, infor-
matyzacja, która ich zdaniem zabiera ludziom tylko miejsca pracy.

Czytając  oświadczenie można odnieść jednak wrażenie, że mimo 
powielanych, znanych już dobrze z wcześniejszych oświadczeń 
haseł o rewolucji, zbrodniczym kapitalizmie, sytuacja bardzo się 
zmieniła, a sama organizacja jest nieprzystosowana do zmieniającej 

320 Tamże.
321„Auch wenn es nicht unser Interesse ist: Krieg kann nur mit Krieg beantwortet 
werden.”, tamże, s.  414, tłum. własne.
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się rzeczywistości i znacznie straciła na sile i determinacji. Tak też 
było w istocie. 27 marca 1993 roku RAF dokonała swojego ostatniego 
zamachu, i  mimo że później wydawała jeszcze oświadczenia podobne 
w treści do tych z roku 1992, to jednak faktycznie przestała istnieć, 
a przynajmniej aktywnie działać. Celem zamachu bombowego, prze-
prowadzonego przez RAF 27 marca 1993 stało się nowo wybudowane 
więzienie w Weiterstadt. Straty wyniosły 100 milionów marek322. 
W  oświadczeniu z 30 marca 1993 roku terroryści pisali, że wysadzi-
li więzienie i tym samym zapobiegli przetrzymywaniu w nim ludzi. 
Ich główne żądanie polityczne odnosiło się do zwolnienia z więzień 
wszystkich członków organizacji. 

W 2012 roku trzy osoby podejrzewane o terroryzm i przynależność 
do RAF (udział w akcjach RAF w latach 90.) były poszukiwane listami 
gończymi – Ernst-Volker Staub, Daniela Klette oraz Burkhard Gar-
weg, członkowie „trzeciej generacji”323.  

4.7. Ostatnie oświadczenie RAF 

W poniedziałek, 20 kwietnia 1998 roku do agencji Reuters wpłynęło 
ostatnie oświadczenie Frakcji Czerwonej Armii. Zaczyna się ono 
słowami:  „Przed blisko 28 laty podczas akcji wyzwoleńczej 14 maja 
1970 powstała RAF. Dziś kończymy ten projekt. Partyzantka miejska 
w formie RAF należy już do historii”324.
322 S. Averesch, 28 Jahre Kampf gegen Stadt und Gesellschaft, w: „Berliner Zeitung“, 
21.04.1998, s. 2.
323 Por.: Depesza Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA): Hintergrund: Noch drei 
RAF-Leute auf der Fahndungsliste, w: „Berliner Zeitung“,  6.7.2012, http://www.
berliner-zeitung.de/newsticker/hintergrund--noch-drei-raf-leute-auf-der-fahn
dungsliste,10917074,16564120.html, strona wywołana 3.03.2014.
324 „Vor fast 28 Jahren am 14. Mai 1970 entstand in einer Befreiungsaktion 
die RAF Heute beenden wir das Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist 
nun Geschichte”. Tekst ostatniej odezwy RAF ukazał się we fragmentach m.in.  
w artykułach: Heute beenden wir das Projekt, w: „Berliner Zeitung”, 21.04.1998, 
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„Jesteśmy dumni z naszej historii. RAF była rewolucyjną próbą 
mniejszości, by przyczynić się do zniszczenia systemu kapitalistycz-
nego – przeciw tendencjom tego społeczeństwa. Cieszymy się, że 
mogliśmy być częścią tej próby. Koniec tego projektu pokazuje, że na 
tej drodze nie mogło nam się powieść. Co nie oznacza, że wypowia-
damy się przeciw konieczności i legitymizacji buntu. RAF była nasza 
decyzją, by stanąć po stronie tych, którzy na całym świecie walczą 
przeciw tyraniom o wolność. Dla nas decyzja ta była słuszna.”325 – 
piszą terroryści dodając, że „RAF powstała z nadziei na wyzwolenie”. 

W oświadczeniu analizują 28 lat działalności Frakcji Czerwonej 
Armii, ale nie wyrażają żalu – wręcz przeciwnie, np. pisząc o Nie-
mieckiej Jesieni kolejny raz porównują RFN do państwa faszys-
towskiego, dziękują także Palestyńczykom, którzy porwali samo-
lot Lufthansy. „Nigdy nie zapomnimy towarzyszek i towarzyszy 
z  Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, którzy na jesieni 1977 
wyrażając międzynarodową solidarność zginęli podejmując próbę 
uwolnienia więźniów politycznych”326. 

s. 2, Rote Armee Fraktion erklärt sich in einem Brief für aufgelöst, w: „Berliner 
Zeitung”, 21.04.1998, s. 1, a także Die RAF löst sich nach 28 Jahren des bewaffneten 
Kampfes gegen den Staat selbst auf, w: „Tageszeitung“, 22.04.1998, s. 13-14, 
w całości dostępny jest w Internecie m.in. na stronie www.rafinfo.de, strona 
wywołana 2.03.2014, tłum. własne. 
325 „Wir stehen zu unserer Geschichte. Die RAF war der revolutionäre Versuch 
einer Minderheit, entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft, zur Umwälzung der 
kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Wir sind froh, Teil dieses Versuchs 
gewesen zu sein.  Das Ende dieses Projekts zeigt, daß wir auf diesem Weg nicht 
durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und 
Legitimation der Revolte. Die RAF ist unsere Entscheidung gewesen, uns auf die 
Seite derer zu stellen, die überall auf der Welt gegen Herrschaft und für Befreiung 
kämpfen. Für uns ist diese Entscheidung richtig gewesen.”, tamże, tłum. własne.
326„Wir werden die GenossInnen der palästinensischen Befreiungsfront PFLP nie 
vergessen, die im Herbst 1977 in internationaler Solidarität beim Versuch, die 
politischen Gefangenen zu befreien, ihr Leben ließen.”, tamże, tłum. własne.
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Członkowie RAF nie zrezygnowali więc z lewackiej retoryki, 
natomiast jednocześnie przyznają, że nie mają możliwości kontynu-
acji działalności w latach 90. Nie znaczy to, że nie podejmowali ta-
kich prób; piszą o zmianie priorytetów i strategii po upadku NRD327 – 
ważne było dla nich, by dostosować walkę do zmieniającej się sytuacji,  
z drugiej strony stwierdzają, że próba aktywizacji działalności RAF  
w latach 90. była zamierzeniem nierealistycznym.

Jeden ze swoich głównych błędów dostrzegają w braku zaple-
cza polityczno-organizacyjnego: „Był to błąd strategiczny, że nie 
zbudowaliśmy organizacji polityczno-socjalnej, obok nielegalnej, 
zbrojnej”328. Na końcu oświadczenia RAF dziękuje wszystkim, którzy 
przez te lata ich wspierali i sympatyzowali z nimi i oddaje hołd tym, 
którzy polegli „walcząc o wolność”. Z oświadczenia przebija także ton 
ukrytej groźby, nie jest jasne, czy autorzy zapowiadają, że forma par-
tyzantki miejskiej musi zostać zrewidowana i czy będą szukać nowych 
form dla swojej walki. Oświadczenie kończy się także cytatem z Róży 
Luksemburg „Rewolucja mówi: byłam, jestem, będę”329.

We wtorek, 21 kwietnia 1998 w prasie niemieckiej ukazał się tekst 
oświadczenia w całości lub jego obszerne fragmenty oraz komentarze. 
Tego dnia Urząd ds. Ochrony Konstytucji potwierdził autentyczność 
pisma, ale Bonn wstrzymywało się jeszcze od komentarzy, czekając 
na wynik specjalistycznej analizy – 22 kwietnia  również policyjni 
specjaliści ocenili pismo jako autentyczne. W  komentarzach poli-
tyków 21 kwietnia przeważał sceptycyzm. Rzecznik rządu Haus-
mann powiedział, że pismo musi zostać zbadane. Minister spraw 

327 Terroryści nie piszą o „zjednoczeniu”, określają je  jako „upadek NRD” albo 
„upadek komunizmu” lub „aneksję przez RFN”. 
328 „Es war ein strategischer Fehler, neben der illegalen, bewaffneten keine 
politisch-soziale Organisation aufzubauen.”, www.rafinfo.de, tłum. własne.  
329 „Die Revolution sagt: /ich war /ich bin /ich werde sein”, cyt. za: G. Seibt, Die 
letzten Worte der RAF, w: „Berliner Zeitung“, 21.04.1998, http://www.berliner-
zeitung.de/archiv/die-letzten-worte-der-raf,10810590,9422116.html, strona 
wywołana 3.03.2014, tłum. własne.
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wewnętrznych Manfred Kanther (CDU) dodawał, że nawet jeśli  
upewnimy się, że pismo jest autentyczne, to jeszcze trzeba upewnić 
się, czy to, co jest w nim napisane to prawda330.

Wiceprzewodnicząca Bundestagu Antje Vollmer (Zieloni) wyraziła 
żal, że RAF nie zdecydowała się na ten krok wcześniej, ponieważ na 
takie oświadczenie czekano właściwie od 1989 roku. Deputowany 
SPD Frank Hofmann określił pismo jako „konsekwentne” i dodał, że 
teraz należy pomyśleć o złagodzeniu warunków odbywania kary przez 
terrorystów osadzonych w więzieniach. Burkhard Hirsch z  FDP, który 
w czasie porwania Schleyera był premierem landu Północna Nadrenia-
Westfalia wątpił z kolei w autentyczność listu, dodając, że RAF straciła 
całkowicie swoje znaczenie. Sceptyczny okazał się również polityk 
Partii Zielonych i były adwokat RAF Hans-Christian Ströbele, z kolei 
Otto Schilly (SPD) powiedział, że cała sprawa ma w sobie coś ab-
surdalnego, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, co się rozwiązało331. 

Dlaczego jednak RAF tak formalnie ogłosiła rozwiązanie? Or-
ganizacja od początku lat 90. straciła właściwie znaczenie i powoli 
się rozpadła. Występując jednak z tym oficjalnym oświadczeniem 
RAF pokazała, że znów jest aktywna, że to sami terroryści ogłaszają 
rozwiązanie. Nie państwo, policja czy jakiekolwiek zewnętrzne 
czynniki rozbiły organizację, ale sami jej członkowie decydują się 
na zakończenie działalności. Podobnego zdania jest publicysta Gus-
tav Saibt, który w  artykule Ostatnie słowa RAF332 analizuje pismo  
i dochodzi do wniosku, że opublikowanie tego ostatniego oświadczenia 
jest aktem symbolicznym. List, w  którym RAF podaje do publicznej 
wiadomości samorozwiązanie sprawia wrażenie, że aktywne i decy-
zyjne działanie jest wciąż po stronie RAF, podczas gdy po ostatnim 
zamachu w  roku 1993 organizacja faktycznie przestała istnieć.

330 A. Brandes, Rote Armee Fraktion erklärt sich in einem Brief für aufgelöst,  
w: „Berliner Zeitung”, 21.04.1998, s. 1.
331 Tamże.
332 G. Seibt, Die letzten Worte der RAF, w: „Berliner Zeitung“, 21.04.1998.
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Na przełomie XX i XXI wieku z niemieckich więzień zaczęli 
wychodzić kolejni byli terroryści, ułaskawiani lub zwalniani ze względu 
na stan zdrowia, wśród nich m.in. Helmut Pohl (1998), Adelheid 
Schulz (1998), Rolf Heißler (2001), Rolf Clemens Wagner (2003)333,  
w 2007 roku warunkowo zwolniono również  Brigitte Mohnhaupt 
(jedną z głównych uczestniczek wydarzeń „Niemieckiej Jesieni” 
aresztowaną w 1978 roku)334. 

Z kolei 1 czerwca 2011 roku na wolność wyszła Birgit Hogefeld. 
Sąd landu Hesja zadecydował o jej warunkowym zwolnieniu po 18 
latach odbywania kary. Przypomnijmy, Birgit Hogefeld była „móz-
giem” trzeciej generacji RAF, której terroryści odpowiadali m.in. za 
zabójstwo Karla Beckurtsa, prezesa zarządu firmy Siemens, dyplo-
maty Gerolda von Braunmühla oraz Ernsta Zimmermana, szefa kon-
cernu zbrojeniowego MTU. W 1989 zamordowali Alfreda Herrhause-
na, prezesa Deutsche Bank, a w 1991 szefa Funduszu Powierniczego 
Detleva Rohweddera. Mimo że RAF formalnie samorozwiązanie or-
ganizacji ogłosiła w roku 1998, to właściwie aresztowanie Hogefeld 
przez funkcjonariuszy GSG-9 w czerwcu 1993 roku w  symboliczny 
sposób zakończyło krwawy rozdział lewackiego terroryzmu w  histo-
rii RFN. Jej zwolnienie z więzienia zamknęło kolejny rozdział – była 
bowiem ostatnią osadzoną terrorystką RAF335.  

Na zakończenie tej części książki chciałabym przywołać listę  
ofiar Frakcji Czerwonej Armii. W literaturze przyjmuje się, że to 34 
osoby, które straciły życie w wyniku „walki zbrojnej” prowadzonej 
333 Daty zwolnień terrorystów za artykułem RAF: Was aus Top-Terroristen wurde, 
w: „Spiegel Online”, 12.02.2007, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/
raf-was-aus-top-terroristen-wurde-a-465941.html, strona wywołana 3.03.2014.
334 M. Sontheimer, Frühere „RAF-Regisseurin“: Mohnhaupt kommt nach 24 
Jahren frei, w: „Spiegel Online“, 12.02.2007, http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/fruehere-raf-regisseurin-mohnhaupt-kommt-nach-24-jahren-
frei-a-465782.html, strona wywołana 3.03.2014.
335 Por.: W. Janisch,  Birgit Hogefeld kommt frei, w: „Sueddeutsche.de“ z dn. 
10.06.2011, http://www.sueddeutsche.de/politik/raf-terror-birgit-hogefeld-
kommt-frei-1.1107563, strona wywołana 2.03.2014.
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przez RAF w latach 1970-1998336. Autorka uważa jednak, że do listy 
bezpośrednich ofiar RAF należy również dodać nazwisko kapitana 
Jürgena Schumanna, pilota zabitego w październiku 1977 roku przez 
komando palestyńskie, ale działające pod wspólnym z RAF szyldem.   
I choć przestępstwa miały miejsce czasem kilkadziesiąt lat wstecz, ich 
skutki trwają po dziś dzień – pamiętajmy, że każda z tych śmierci to 
tragedia rodziny i bliskich ofiar.

Norbert Schmid, Herbert Schoner, Hans Eckhardt,  
Paul A. Bloomquist, Clyde R. Bonner, Ronald A. Woodward, 

Charles L. Peck, Andreas Baron von Mirbach, Heinz Hillegaart, 
Fritz Sippel, Siegfried Buback, Wolfgang Göbel, Georg Wurster, 

Jürgen Ponto,   Heinz Marcisz, Reinhold Brändle,  
Helmut Ulmer, Roland Pieler, Arie Krankenburg,  

Jürgen Schumann, Hanns Martin Schleyer,  
Hans-Wilhelm Hansen, Dionysius de Jong, Johannes Goemans, 

Edith Kletzhändler,  Ernst Zimmermann, Edward Pimental, 
Becky Jo Bristol, Frank H. Scarton, Karl-Heinz Beckurts, 

Eckhard Groppler, Gerold von Braunmühl, Alfred Herrhausen, 
Detlev Carsten Rohwedder, Michael Newrzella.

336 Nazwiska ofiar RAF za: A. Siemens, Die Opfer der RAF, w: 1977 und die RAF, 
dodatek do tygodnika „Das Parlament”, 40-41/2007, 1.10.2007, s. 9.
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5. RAF w mediach 

W niniejszej książce wielokrotnie już była mowa o związkach terro-
ryzmu i  mass mediów. Terroryści potrzebują mediów, by wywoływać 
strach na masową skalę i by „przebić się” ze swoimi żądaniami do 
opinii publicznej. W niniejszym rozdziale zostanie podjęta próba 
odpowiedzi na pytanie o społeczną rolę prasy w  kształtowaniu postaw 
społecznych i opinii publicznej wobec tematu terroryzmu.  

5.1. Media – sojusznikiem terrorystów

Czy media można postrzegać jako sojusznika terrorystów? Zdaniem 
autorki odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca – chcąc czy nie 
chcąc, świadomie czy nieświadomie media pomagają terrorystom  
w osiąganiu celu. Terroryści natomiast w  wielu przypadkach w pełni 
świadomie wykorzystują możliwości mass mediów. „Ataki terrorysty-
czne są często starannie wyliczone i zaplanowane tak, by przyciągnąć 
uwagę międzynarodowych mediów elektronicznych i prasy”337 – do tego 
wniosku doszedł badacz zjawiska Brian Michael Jenkins w latach 70.

W tym miejscu chciałabym ponownie przywołać wywiad, jakiego 
udzielił Peter Jürgen Boock, terrorysta RAF, dziennikowi „Berliner 
Zeitung”. Wywiad opublikowany został 18 października 2002 roku – 
w 25. rocznicę Niemieckiej Jesieni. Boock jest autorem książki Die 
Entführung und Ermordung des Hanns-Martin Schleyer. Eine doku-
mentarische Fiktion338. W tym miejscu zacytuję fragmenty wywiadu, 
które wydają się szczególnie istotne:

„(...) Książka nosi podtytuł „Dokumentalna fikcja”. Dlaczego tak 
ostrożnie?  
337 B. M. Jenkins, International Terrorism: A New Mode of Conflict, Londyn 1976,  
s. 50, cyt. za: B.  Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 126. 
338 Uprowadzenie i zabójstwo Hannsa Martina Schleyera. Dokumentalna fikcja, 
tłum. własne.
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Po 25 latach przy żadnym z dialogów nie mogę być pewny, że ten 
powiedział to i to. To byłoby niestosowne (...)

Pisze Pan niewiele o uczuciach. Książka sprawia wrażenie chłodnej.
Gdybym wprowadził dodatkowo poziom refleksji, powstałoby kilku-

tomowe dzieło. Skoncentrowałem się na tym, o czym mówiono.
Można Panu zarzucić, że ponownie sprowadza Pan Schleyera do 

roli obiektu. On nie może opowiedzieć historii ze swojej perspektywy.
Proszę zrozumieć: dotychczas przedstawiano – w każdy możliwy 

sposób – kto kiedy gdzie stał. Kto kiedy kogo zastrzelił. Kto podjął 
jaką decyzję w którym mieszkaniu. Tylko o tym, o czym mówiono, nie 
pisano. Teraz mamy dwie możliwości – albo jedyny, który uczestniczył 
w wydarzeniach, coś powie, albo całość pogrąży się na zawsze 
w  ciemnościach. (...)

Nie czuje Pan potrzeby, by przeprosić?
Robię to wszystkimi moimi czynami. (...) 25 lat po Niemieckiej Jesie-

ni RAF stała się modna, a wokół wydarzeń i symboli pojawia się wręcz 
kult. Mitologizacja takich rzeczy dzieje się sama z siebie. Z prawdzi-
wymi zdarzeniami nie ma wiele wspólnego. Również Robin Hood stał 
się idolem. Kim był naprawdę nie wyjaśniono do dziś. 

Po wydarzeniach z Nowego Jorku i Bali (miejsca wielkich 
zamachów terrorystycznych – przyp. K.M.) temat stał się znów aktu-
alny. Jeśli samemu było się terrorystą, jak ocenia się takie zamachy?

Z dystansem, jak każdy inny człowiek. Ciężko mi zrozumieć korzenie 
religijne tego, co obecnie dzieje się w imię Boga. Wtedy, co prawda, 
przeżyliśmy początki powstania tej religijności. 

Gdzie był Pan 11.9.2001?
We Włoszech, w hotelu. Położyłem się, kiedy przyszła moja żona  

i powiedziała, że wieże się zawaliły. Myślałem, że to tylko Hollywood.
Czy wtedy (w latach działania RAF – przyp. K.M.) było brane pod 

uwagę przeprowadzenie podobnej – tak spektakularnej wizualnie akcji 
terrorystycznej? 

Nie, RAF nie budowała swojego działania na oddziaływaniu wi-
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zualnym, tylko realizowała swoje cele, które były wcześniej jasno 
założone. W przypadku Schleyera było to uwolnienie więźniów. RAF 
nigdy nie miała na celu wyrządzania maksymalnych szkód. Jeśli by tak 
było, trzeba by wysadzić tamę albo zaatakować elektrownię atomową, 
a to nigdy nie było planowane i nie dałoby się pogodzić z polityczny-
mi celami. Mało pożytecznie jest mieć wspaniałe obrazy, ale nikogo 
uwolniongo”339.
339„Das Buch trägt den Untertitel: “Eine dokumentarische Fiktion”. Warum so 
vorsichtig? / Nach 25 Jahren kann ich bei keinem Dialog sagen, das hat der und 
der gesagt. Das verbot sich (...) / Sie schreiben sehr wenig über Gefühle. Das 
Buch wirkt kühl. / Wenn ich meine Ebene der Reflexion auch noch eingeführt 
hätte, dann wäre es ein mehrbändiges Werk geworden. Ich habe mich darauf 
beschränkt zu erzählen, was gesprochen wurde./ Man kann Ihnen vorwerfen, 
dass Sie Schleyer erneut zum Objekt machen. Er kann seine Sicht nicht schildern. 
/ Sehen Sie: Bisher ist dargestellt worden – in jeder erdenklichen Art und 
Weise: Wer wann wo gestanden hat. Wer wann wen erschossen hat. Wer welche 
Entscheidung in welcher Wohnung getroffen hat. Nur über das, was gesprochen 
wurde, darüber gab es nichts. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: entweder einer, 
der daran beteiligt war, sagt etwas, oder es bleibt auf ewig im Dunkeln. (...) / 
Sie haben nicht das Bedürfnis, sich zu entschuldigen? / Das habe ich getan, mit 
allem, was ich geschrieben habe. (...) 25 Jahre nach dem deutschen Herbst erfährt 
die RAF heute fast eine gewisse Hippnes, und um die Ereignisse und Symbole 
entsteht fast ein Kult.  Diese Mystifizierung von solchen Dingen ist etwas, 
was von allein passiert. Mit den realen Begebenheiten und dem, was wirklich 
passiert ist, hat es wenig zu tun. Auch Robin Hood ist zum Idol geworden. Was er 
historisch wirklich war, ist bis heute ungeklärt./ Durch die Ereignisse von New 
York bis Bali ist das Thema wieder aktuell. Wenn man selbst Terrorist war, wie 
betrachtet man die Anschläge?/ Aus der Distanz wie jeder andere Mensch. Die 
religiösen Wurzeln dessen, was jetzt im Namen Gottes geschieht, sind für mich 
schwer nachvollziehbar. Wir haben zwar damals in Ansätzen das Aufkommen 
dieser Religiosität erlebt. / Wo waren Sie am 11. 9. 2001?/ In Italien, in einem 
Hotel. Ich hatte mich hingelegt, da kam meine Frau und sagte, die Türme 
wären eingestürzt. Ich dachte nur, das ist Hollywood./  Gab es damals bei der 
RAF Überlegungen, ähnliche visuell spektakuläre Aktionen durchzuführen?/ 
Nein, die RAF hat ihre Wirkung nicht auf visuelle Wirkung aufgebaut, sondern 
hat Zielsetzungen verfolgt, die klar vorher festgelegt waren. Im Fall Schleyer 
war das die Befreiung der Gefangenen. Die RAF hatte nie die Absicht, einen 
maximalen Schaden anzurichten. Dann hätte man einen Staudamm in die Luft 
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Boock nie sprawia wrażenia człowieka dręczonego wyrzutami 
sumienia – wręcz przeciwnie, zbija kapitał na tragedii, której był 
współsprawcą.  Z jednej strony mówi, że nie jest pewien żadnych dia-
logów, z drugiej – że koncentrował się na tym, co mówiono i sugeruje, 
że jego „wersja” zdarzeń jest prawdziwa. Tymczasem, jak zauważają 
dziennikarze, Schleyer zostaje sprowadzony do roli obiektu i jako 
ofiara nie może się bronić, czy przedstawić swojej wersji wydarzeń. 
Boockowi to nie przeszkadza – nie jest moim celem wartościowanie 
ludzkich postaw – ale sprawia on wrażenie cynika, który z zimną krwią 
wykorzystuje swoją kryminalną przeszłość do zarobienia pieniędzy  
i zyskania rozgłosu. 

Zastanawiająca jest odpowiedź Boocka na pytanie o mitologizację 
RAF. Boock mówi, że mitologizacja dzieje się właściwie sama z siebie 
i nie ma wiele wspólnego z  prawdą historyczną. Tymczasem, moim 
zdaniem, sam Boock w dużym stopniu przyczynia się do niejako 
„pośmiertnej” sławy RAF, publikując artykuły i książki, przyjmując 
zaproszenia do wywiadów i programów telewizyjnych, w których opo-
wiada o RAF i swojej działalności. Ważne, że nie można jego opowieści 
zweryfikować. Nadanie książce podtytułu „dokumentalna fikcja” su- 
geruje, że książka jest w istocie dokumentem – fabularyzowanym do-
kumentem, tymczasem sam Boock w  cytowanym wywiadzie przyzna-
je, że nie całkiem dokładnie pamięta wydarzenia sprzed 25 lat. Trudno 
również uwierzyć w szczerość jego odpowiedzi na pytanie o  medialny 
oddźwięk zamachów przeprowadzanych przez RAF. 

Rzeczywiście RAF nie przeprowadziła żadnego zamachu porówny-
walnego z  tym z 11 września, ale do roku 2004340 trudno byłoby 

sprengen oder ein Atomkraftwerk angreifen müssen. So etwas war nie geplant 
und hätte sich auch mit den politischen Zielen nicht vereinbaren lassen. Es ist 
wenig nützlich, tolle Bilder zu haben, und keiner kommt frei.”, B. Trautwein, Der 
erschossene Sieger, w: „Berliner Zeitung”, 18.10.2002, s. 11, tłum. własne.
340 1 września 2004 roku nastąpiło kolejne apogeum – porównywalne, moim 
zdaniem, z wydarzeniami 11 września – terroryści zaatakowali szkołę  
w Biesłanie, w Północnej Osetii w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, kiedy było  
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jakikolwiek zamach terrorystyczny porównać z zamachem na WTC. 
Terroryści z biegiem lat eskalują przemoc – przeprowadzane zamachy 
stają się coraz krwawsze, ginie coraz więcej ludzi. Lata najaktywniejszej 
działalności RAF to lata 70. Ówczesne metody i  „możliwości” działań 
terrorystycznych były zupełnie inne niż współcześnie. W tym miejscu 
ponownie podkreślam, że RAF należy przy tym do prawdziwych „pio-
nierów” nowoczesnego terroryzmu – porwania, wymuszenia, napady 
na banki, by sfinansować zakup broni, zamachy bombowe na kwatery 
wojskowe, czy wreszcie związki z  bliskowschodnimi terrorystami – 
początek zjawiska, które określiłabym jako globalizację terroryzmu. 

Terroryści RAF od samego początku działalności doceniali rolę 
mediów – świadczą o tym liczne oświadczenia wydawane przez 
organizację po każdym  zamachu, również oświadczenia „pro-
gramowe” nie związane z konkretnymi akcjami lub przesyłanie do 
prasy zdjęć porwanego Schleyera. W tym kontekście warto również 
przypomnieć niezwykle spektakularny medialnie zamach podczas 
Olimpiady w Monachium (przeprowadzony przez palestyńskich terro-
rystów, którzy domagali się m.in. uwolnienia osadzonych w więzieniu 
członków RAF) lub porwanie samolotu Lufthansy. 

Boock twierdzi, że „mało pożytecznie jest mieć wspaniałe obrazy, 
ale nikogo uwolnionego”. Tymczasem w wyniku zamachów przepro- 
wadzonych przez RAF (czy bliskowschodnie organizacje terrorysty-
czne związane z RAF) nie uwolniono nawet jednego członka tejże or-
ganizacji. Natomiast o wszystkich zamachach pisała prasa i  o  wszyst-
kich dowiadywała się opinia publiczna. 

w niej ponad 1000 osób. W wyniku tragicznego finału zamachu zginęło ponad 
300 osób – uczniów, ich nauczycieli i rodziców. W zamachu 11 września 2001 
roku zginęło około 3000  osób – tego dnia na terytorium Stanów Zjednoczonych 
doszło do największego zamachu terrorystycznego w historii. Zamach  
w Biesłanie porównuję z wydarzeniami 11 września, ponieważ terroryści 
przekroczyli kolejną „granicę” – zaatakowali szkołę, a celem zamachu były 
dzieci, z czym nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia.
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W tym miejscu trzeba jednak zaznaczyć, że organizacja Bewegung 
2. Juni, o  której była już mowa, kiedy w lutym 1975 roku porwała 
polityka CDU Petera Lorenza, wymusiła rzeczywiście na rządzie 
zwolnienie pięciu przetrzymywanych w  więzieniach „towarzyszy”. 
Przypadek ten pozostaje precedensowy w historii Niemiec. Co więcej, 
terroryści Bewegung 2. Juni wykorzystali media jako swego rodzaju 
zabezpieczenie układu, jaki zawarli z władzami. Zażądali, by media 
wydrukowały ich oświadczenie i listę żądań, a następnie zachodnio-
niemiecka telewizja musiała transmitować sceny z uwolnienia terro-
rystów, aż do momentu wsiadania do samolotu. Jeden z dyrektorów 
stacji telewizyjnej stwierdził wtedy „na siedemdziesiąt dwie godziny 
straciliśmy kontrolę nad naszym medium”341. Bewegung 2. Juni – or-
ganizacja siostrzana RAF – znacznie lepiej potrafiła więc wykorzystać 
oddziaływanie medialne do wymuszenia spełnienia swoich żądań. 

Prasa nie pomogła RAF bezpośrednio w spełnieniu żądań, czy jed-
nak bez ciągłych informacji niemieckich i światowych mediów ugru-
powanie mogłoby istnieć do 1998 roku? Czy jeśli media nie interesują 
się wydarzeniem, osobą lub organizacją, popada ona w niebyt i za-
pomnienie? Wydaje się, że media „pomogły” Frakcji Czerwonej Armii 
– informowały o zamachach, drukowały oświadczenia, niezależnie 
od publikowanych krytycznych analiz i opinii na temat działalności 
terrorystów. Wydaje się, że obie strony czerpały korzyści z tej sytu-
acji – terroryści dostarczali mediom „temat”, a media go skwapliwie 
podchwytywały. 

Dotyczy to nie tylko RAF, ale jest symptomatyczne dla większości 
relacji między mediami a  terrorystami. Te tematy, które pojawiają się 
w mediach, są także obecne w świadomości społecznej. Media ustalają 
porządek dnia (agenda setting) informacji; wpływają na odbiorców, 
kształtują opinie i postawy społeczne. Co więcej, jeśli nie informują 
o jakimś wydarzeniu – praktycznie nie istnieje ono w świadomości 
społecznej. Kto słyszał o sprawie palestyńskiej czy czeczeńskiej przed 
341 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 129.
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spektakularnymi zamachami terrorystycznymi, których głównym 
celem było i jest właśnie zwrócenie uwagi mediów i utrzymanie tego 
zainteresowania? 

W cytowanej już książce Człowiek – istota społeczna Elliot Aron-
son zwraca uwagę na „widowiskowość” wydarzeń pokazywanych  
w telewizji – „odcinek filmu przedstawiający wielką metropolię 
zalaną falami powodzi ma znacznie większą wartość widowiskową 
niż odcinek poświęcony tamie, którą zbudowano, aby zapobiec takim 
powodziom”342. Obiektywnie tama może być ważniejsza od powodzi, ale 
jest znacznie mniej „widowiskowa”. Aronson podaje też, wydawałoby 
się banalny, przykład meczu piłki nożnej, który będzie częściej poka-
zywany w telewizji niż np. rozgrywki szachowe, ponieważ jest dużo 
bardziej widowiskowy343. Przykłady te tylko pozornie nie są związane 
z tematem niniejszej publikacji. W istocie jednak dotykają sedna pro-
blemu – widowiskowości terroryzmu. 

Widowiskowość zamachów terrorystycznych przyciąga media – 
stąd ataki terrorystyczne są często i chętnie prezentowane w prasie, 
radiu i telewizji. Zwykle wpływ mediów na opinię publiczną jest przy 
tym pośredni – mass media wpływają za pomocą liczby artykułów na 
dany temat czy dobór informacji, co również może stanowić zagrożenie.  
W świadomości społecznej istnieją bowiem tylko te zjawiska, które 
są poruszane w środkach masowego przekazu, jeśli jakiś temat – np. 
terroryzm – jest ponadprzeciętnie reprezentowany może prowadzić do 
zachwiania obiektywnego postrzegania rzeczywistości przez odbior-
ców mediów – np. ich obawy przed kolejnymi zamachami terrorysty-
cznymi są wyolbrzymione w stosunku do realnego lub statystycznego 
zagrożenia344.
342 Tamże, s. 64.
343 Tamże.
344 W 1986 roku prawie 80% Amerykanów odwołało zagraniczne wyjazdy (po  
podłożeniu bomby w  dyskotece w Berlinie Zachodnim i samolocie TWA) – ich 
wyobrażenia o zagrożeniu terroryzmem odbiegały znacznie od rzeczywistego 
ryzyka. Por.: B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 144. 
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Istnieją jednak przykłady bezpośredniego kształtowania wydarzeń  
i opinii przez media w związku z zamachami terrorystycznymi.

Wręcz modelowym przykładem jest reakcja mediów na porwanie 
samolotu linii TWA w roku 1985. Powołuje się na niego kilkakrot-
nie w Obliczach terroryzmu Bruce Hoffman345, a także Elliot Aronson  
w pracy Człowiek – istota społeczna346.

Na pokładzie samolotu było przetrzymywanych 39 Amerykanów, 
kryzys trwał 17 dni. Przez ten czas trzy główne sieci telewizyjne USA 
– ABC, NBC i CBS nadały prawie 500 informacji na ten temat, czy-
li  – jak wyliczył Hoffmann – średnio 28,8 dziennie. Kamery telewi-
zyjne towarzyszyły zakładnikom i terrorystom 24 godziny na dobę. 
Organizowano nawet konferencje prasowe, na których wypowiadali 
się terroryści. Media informowały najczęściej o losie zakładników  
i reakcji ich rodzin, mniej niż połowę czasu poświęcano problemom 
politycznym, np. reakcji rządu USA na zamach. Na miejscu te trzy 
sieci telewizyjne reprezentowało 85 osób347. 

Ponieważ kryzys się przedłużał i właściwie w pewnym momen-
cie nie było żadnych istotnych nowych wydarzeń, o których media 
mogłyby mówić, doszło do sytuacji paradoksalnej – zaczęto analizować 
same media i sposób przekazywania informacji o wydarzeniach  
w Bejrucie. Wyemitowano „szereg dyskusji panelowych z  udziałem 
różnych »mędrców« na temat roli środków masowego przekazu w tej 
sytuacji”348. Najważniejsze jest to, że pod wpływem opinii publicznej, 
poruszonej pokazywanymi przez media apelami rodzin porwanych, ad-
ministracja Reagana nakłoniła rząd Izraela do spełnienia żądań terrory-
stów. Media wywarły więc wpływ na konkretne decyzje polityczne.

Inny przykład negatywnej roli mediów był już w niniejszej pracy 
wspomniany i  dotyczy porwania samolotu Lufthansy w 1977 roku. 
Przypomnijmy, że pilot samolotu został zabity przez porywaczy po 
345 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt.
346 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, wyd. cyt.
347 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. cyt., s. 127.
348 E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, wyd. cyt., s. 68.
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tym, jak dowiedzieli się oni z mediów, że przekazał on z porwane-
go samolotu wiadomość o sytuacji zakładników i liczbie porywa-
czy. Działanie mediów wywołało więc również bezpośrednią reakcję 
– w  bezpośredni sposób przyczyniło się do śmierci pilota Jürgena 
Schumanna.

Można by więc zastanowić się, gdzie przebiega granica – czy me-
dia mają prawo mówić o wszystkim i czym jest w tym kontekście 
etyka dziennikarska. Wolność prasy nie oznacza bowiem braku 
odpowiedzialności dziennikarzy za swoją pracę. 

5.2. Medialny obraz terroryzmu w świetle dziennikarskich 
kodeksów etycznych

W dziennikarskich kodeksach etycznych349 dużą wagę przykłada się 
do odpowiedzialności dziennikarza wobec społeczeństwa. Podkreślany 
jest szczególny charakter tego zawodu i niebezpieczeństwa związane 
z manipulacją.

W maju 2005 roku Rada Europy wezwała do opracowania nowego 
kodeksu dla dziennikarzy, fotoreporterów i wydawców podejmujących 
temat terroryzmu. Rada podkreśliła w rekomendacji Media i terroryzm, 
że mediom nie wolno wspierać terrorystów poprzez potęgowanie stra-
chu wśród opinii publicznej. Autorzy rekomendacji zwracają uwagę na 
fakt, że akty terroru mają na celu wywołanie strachu i chaosu, a roz-
powszechnianie ich zależy w dużej mierze od obrazów i  wiadomości 

349 Kodeksy etyczne przyjęte przez środowiska dziennikarskie oraz redakcje 
w różnych krajach w  swych pryncypiach są podobne. Por.: Wskazówki 
redakcyjne (Editorial Guidelines) BBC,  http://www.bbc.co.uk/guidelines/
editorialguidelines/edguide; Kodeks etyczny Al Jazeery: http://english.aljazeera.
net/News; Dziennikarski kodeks obyczajowy, przyjęty przez Konferencję 
Mediów Polskich: http://sdp2.home.pl/dko.html;  Kodeks przyjęty przez Radę 
Prasową w Niemczech: http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/. 
Podawane odnośniki do stron internetowych wywołane 3.03.2014. 
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publikowanych przez media na temat zamachów terrorystycznych 
oraz związanych z nimi zagrożeń. Wszechobecność mass mediów na 
poziomie globalnym często prowadzi do multiplikacji tych efektów 
bez zachowania proporcji350. Rada zachęca przedstawicieli mediów  
w szczególności do:

• opracowania kodeksu postępowania dla dziennikarzy, foto-
grafów i  redaktorów zajmujących się terroryzmem, aby z jednej  
strony, opinia publiczna była poinformowana, a z drugiej, aby niepotr-
zebnie nie potęgować skutków terroryzmu;

• organizacji szkoleń dla przedstawicieli mediów, mających na celu 
zwiększenie świadomości co do szczególnego charakteru materiałów 
prasowych na temat terroryzmu; 

• współpracy między mediami, na przykład poprzez organizacje 
zrzeszające przedstawicieli prasy, w celu uniknięcia pogoni za sen-
sacyjnymi informacjami i zdjęciami;

• unikania działań leżących w interesie terrorystów poprzez 
potęgowanie poczucia strachu wśród publiczności lub oferowania ter-
rorystom platformy komunikacji i promocji; 

• powstrzymania się od publikacji szokujących zdjęć oraz rozpow-
szechniania zdjęć z zamachów terrorystycznych, które mogą pogwałcić 
prawo do prywatności i godność ofiar, a jednocześnie przyczyniają się 
do multiplikacji efektów terroryzmu poprzez oddziaływanie na opinię 
publiczną; 

• unikanie wyolbrzymiania, potęgowania strachu poprzez infor-
macje i  komentarze oraz powstrzymania się od języka nienawiści351. 

Z drugiej strony, Rada wyraźnie podkreśla, że walka z terroryzmem 
w żadnym wypadku nie może stanowić usprawiedliwienia dla cenzury 
i ograniczania wolności środków masowego komunikowania. Dzien-
nikarze, fotoreporterzy i wydawcy powinni jednak, kierując się etyką, 
350 Media and terrorism. Recommendation 1706, Council of Europe, 20 VI 2005, 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/
AdoptedText/ta05/EREC1706.htm, strona wywołana 3.03.2014.
351 Tamże. 
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samodzielnie zrezygnować z pogoni za sensacją, gdy zajmują się te-
matem terroryzmu. Ciąży na nich bowiem duża odpowiedzialność 
społeczna. 

Rekomendacja Rady Europy z 2005 roku dotyka podstawowego 
– w moim przekonaniu – problemu: mimo wielu szczytnych założeń 
i postulatów zapisanych w  niezliczonych kodeksach etyki dzien-
nikarskiej na całym świecie dziennikarze po prostu tych zasad nie 
przestrzegają. Goniąc za sensacją, walcząc o widza czy czytelnika, 
zdają się zapominać o olbrzymim wpływie, jaki mają na odbiorców. 

Dostrzegam w tym kontekście trzy główne problemy współczesnego 
dziennikarstwa: pierwszy to właśnie walka – często bezpardonowa – 
o odbiorców; drugi to generalne obniżenie poziomu etyki dziennikar-
skiej i wrażliwości na przemoc: dzienniki telewizyjne pełne są obra-
zów znacznie brutalniejszych od niejednego horroru, emitowanych 
często bezrefleksyjnie; trzeci to prozaiczny brak wiedzy, w tym his-
torycznej, i wynikające z niego powierzchowne traktowanie tematów, 
bez pogłębionej analizy i refleksji, co z kolei może prowadzić do 
wypaczeń. 

Taki obraz mediów jest oczywiście uogólnieniem. Wielu dzienni-
karzy to znakomici fachowcy, dysponujący ponadprzeciętną wiedzą  
i inteligencją, świadomi społecznej roli mediów. Nie zmienia to faktu, 
że obserwując publikacje audiowizualne i prasowe na temat terrory-
zmu, można odnieść wrażenie, że media często same nakręcają spiralę 
zainteresowania terroryzmem – który jest tematem modnym i świetnie 
się sprzedaje. 

Niejako na usprawiedliwienie mediów należy zauważyć, że terro-
ryzm nie jest tematem łatwym, stąd pewnie wynika część uproszczeń 
i prezentowany w mediach sposób podejścia do tematu. Już samo 
zdefiniowanie tego zjawiska stanowi problem

Niemniej jednak dziennikarstwo jest rodzajem służby publicznej. 
Media pełnią rolę pośrednika pomiędzy decydentami a odbiorcami, 
„przekazują politykę” i ustalają informacyjny porządek dnia, tym 
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samym kształtują opinie i postawy społeczne. Pamiętajmy także, że 
ponadprzeciętna reprezentacja tematu może prowadzić do zachwia-
nia obiektywnego postrzegania rzeczywistości. Co więcej, jeśli me-
dia nie informują o jakimś wydarzeniu, praktycznie nie istnieje ono 
w świadomości społecznej. Dziennikarze zajmujący się terroryzmem 
powinni mieć świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności;  
w tym kontekście podstawowa zasada przyświecająca mediom po-
winna brzmieć: primum non nocere.

5.3. Medialna mitologizacja RAF

W przywoływanym na początku rozdziału wywiadzie z Peterem 
Boockiem poruszono kwestię mitologizacji RAF. Czy media możemy 
postrzegać jako odpowiedzialne za ten proces? W niniejszym pod- 
rozdziale, na podstawie analizy wybranych artykułów prasowych, zo-
stanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście możemy 
mówić o mitologizacji i jaki jest społeczny odbiór działalności Frakcji 
Czerwonej Armii; a także jak dalece prasa wpływa na kształtowanie 
opinii na temat RAF. W poprzedniej części pokazano, w jaki sposób 
środki masowego przekazu mogą wpływać na kształtowanie opi-
nii społecznej, wykazano na przykładach, że informując o terroryz-
mie media mogą doprowadzić do patologizacji postrzegania zjawiska  
w społeczeństwie. 

W latach 90. RAF praktycznie zaprzestała działalności, formalnie 
ogłosiła rozwiązanie w roku 1998. Po ostatnim zamachu przeprowa-
dzonym przez organizację w 1993 roku w Weiterstadt, temat RAF 
gościł na łamach prasy głównie przy okazji kolejnych etapów pro-
cesów sądowych jej członków oraz w materiałach dziennikarskich 
publikowanych w rocznicę wydarzeń Niemieckiej Jesieni. Parado-
ksalnie po 11 września 2001 roku Frakcja Czerwonej Armii zaczęła 
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cieszyć się coraz większą uwagą i... popularnością. Wydaje się wręcz, 
że nastała moda na RAF.  

W roku 1998, kiedy RAF ogłosiła rozwiązanie, wydarzenie to zostało 
wprawdzie odnotowane przez dzienniki, ale nie spowodowało fali pu-
blikacji. RAF ogłosiła rozwiązanie 20 kwietnia 1998 roku. 21 kwietnia 
w „FAZ” znalazła się tylko jedna publikacja, w której wystąpiła naz-
wa Frakcja Czerwonej Armii, w „Berliner Zeitung” – 4. 22 kwietnia  
– w „FAZ” – 4 publikacje, w „Berliner Zeitung” – 5. 23 kwietnia „Ber-
liner Zeitung” w ogóle nie pisało o tym temacie, w „FAZ” ukazała się 
jedna publikacja352.

Publikacje na temat RAF w „FAZ” oraz „Berliner Zeitung”  
w dn. 21-23.04.1998353 
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Od roku 1994 do 11.09.2001 roku w „Berliner Zeitung” nazwa 
Frakcja Czerwonej Armii pojawiła się w 85 publikacjach, we „Frank-
furter Allgemeine Zeitung” – w 404 publikacjach.  Od 11.09.2001 do 

352 Estymacja własna na podstawie analizy ilościowej przeprowadzonej  
w internetowych archiwach obu dzienników. 
353 Opr.  własne.
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31.12.2013 nazwa pojawiła się odpowiednio w „Berliner Zeitung”  
w 133 publikacjach, we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w 434 pu-
blikacjach354. 

Średnia roczna liczba publikacji spada, dlaczego więc mówi się  
o modzie na RAF czy o mitologizacji RAF? Dlatego, że działalność 
terrorystyczna tej organizacji zaczęła być prezentowana w zupełnie 
nowy sposób i nie chodziło tu bynajmniej o  artykuły prasowe pu-
blikowane w dziennikach opiniotwórczych. 

W 2001 roku agencja Maegde und Knechte wprowadziła do 
sprzedaży bieliznę, na której widniało logo RAF oraz hasła „Prada 
Meinhof”, „Terror”, „German Angst”. Młodzieżowy magazyn „Tussi 
Deluxe” opublikował w 2001 roku sesję fotograficzną, gdzie modele  
i modelki byli stylizowani na terrorystów z RAF. W magazynie „Max” 
ukazały się podobne zdjęcia355 – z modelami stylizowanymi na terro-
rystów w  późnych latach 70. Zdjęcie martwego Andreasa Baadera, 
leżącego w kałuży krwi po popełnieniu samobójstwa można zobaczyć 
nie tylko w archiwach, ale również na koszulkach – w różnych wersjach 
kolorystycznych, w stylu obrazów Andy’ego Warhola, a logo RAF na 
bieliźnie, koszulkach, spodniach, butach, czapkach, plecakach. Jak 
w 2002 roku podawał dziennik „Berliner Zeitung”, wyprodukowano 
nawet prezerwatywy z emblematem RAF356.

„Ponieważ niemiecki terroryzm przestał w zbiorowej świadomości 
być czymś, co boli, RAF wraca jako logo – jako niejasny szyfr, symbol 
dla heroicznych czynów, śmierci i znaczenia”357 – pisał w 2002 roku, 
354 Estymacja własna na podstawie analizy ilościowej przeprowadzonej przez 
autorkę w cyfrowych archiwach obu dzienników.
355 H. Liebs, Die Söhne Stammheims, w: „Süddeutsche Zeitung“, 17.05.2002, 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/jahre-deutscher-herbst-die-soehne-
stammheims-1.238892, strona wywołana 3.03.2014.
356 P. Krienke, Prada Meinhof, w: „Berliner Zeitung“, 28.10.2002, s. 27.
357 „Weil der bundesdeutsche Terrorismus im kollektiven Bewusstsein aufhörte, 
etwas zu sein, was wehtut, kehrt die RAF als Logo wieder – als vage Chiffre 
für heroische Gesten, Tod und Bedeutung.”, S.  Reinecke, Das RAF-Gespenst, w: 
„Tageszeitung”, 05.09.2002, s. 5, tłum. własne.
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analizując fenomen popularności symboliki RAF, Stefan Reinecke  
w dzienniku „Tageszeitung”358.

Ubiór jest jednym ze sposobów komunikowania, sposobem su-
gestywnym, mogącym służyć do nadawania i odczytywania komu-
nikatów o statusie społecznym i  materialnym, przekonaniach, re-
ligii  czy poglądach politycznych. Przekaz przesyłany za pomocą 
stroju może być intencjonalny (zamierzony) lub nieintencjonalny 
(niezamierzony)359. Czy ubranie z symbolem przedstawiającym kara-
bin maszynowy i czerwoną gwiazdą jest komunikatem intencjonal-
nym, czy nie? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – zależy 
bowiem od osoby, która nosi ubranie. Wyobraźmy sobie typowego 
niemieckiego nastolatka w T-Shircie z logo RAF.  Osoba starsza 
dysponująca odpowiednią wiedzą historyczną może uznać takiego 
nastolatka za osobę o radykalnych  lewicowych poglądach, tym-
czasem nastolatek może nie mieć żadnej wiedzy o działalności RAF,  
a koszulkę nosić jedynie dlatego, że akurat jest popularna. Symbol 
RAF staje się właściwie nowym wzorem, modnym w danym sezonie360. 

Trzy lata po rozwiązaniu RAF stała się symbolem popkultury. „Od 
roku 2001 każdy, komu podoba się logo RAF może sobie kupić T-shirt  
z pięcioramiennym emblematem terroru lub nadrukiem »Prada  
Meinhof« – i w ten sposób ubrać swój własny image w kilka 
nowych przesłań, np. »bunt«, »prowokacja«, a przede wszystkim 
»autentyczność«. Mieliśmy w końcu do czynienia z prawdziwymi 
zmarłymi”361 – ironizował w 2002 publicysta „Tageszeitung”, zwracając 
358 „Tageszeitung” jest lewicującym dziennikiem opinii.
359 W. Głodowski,  Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, 
Warszawa 1999, s. 189-194.
360 Z drugiej strony czym innym będzie logo RAF na plecaku studenta filozofii 
Uniwersytetu Humboldta, który naprawę identyfikuje się z poglądami 
głoszonymi przez Frakcję Czerwonej Armii.  
361 „Seit 2001 kann, wer auf das Label RAF steht, T-Shirts mit dem fünfzackigen 
Terroremblem oder dem Aufdruck Prada Meinhof kaufen - und damit sein Ich-
Image mit ein paar Botschaften versehen. Rebellion zum Beispiel, Provokation 
und vor allem Authentizität. Es gab ja echte Tote.”, S. Reinecke, Das RAF-
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uwagę na fakt, że ludzie, którzy noszą takie stroje, nie myślą o historii, 
o ofiarach zamachów dokonywanych przez RAF.

Wydaje się, że Niemcy – zwłaszcza młodzież – postrzegają terro-
rystów jako swego rodzaju  rewolwerowców na Dzikim Zachodzie 
– romantycznych bohaterów, którzy wkroczyli na drogę konfliktu  
z prawem, ale w gruncie rzeczy są prawi i  sprawiedliwi. Porównanie 
do Robin Hooda, jakiego użył Book wydaje się w tym kontekście 
dość trafne. Robin Hood, jakiego znamy z książek i filmów walczył 
o  „sprawiedliwość i równość społeczną” – właściwie w ujęciu komu-
nistycznym – okradał bogatych, by dawać biednym, czyli na własną 
rękę wymierzał sprawiedliwość. Osoby „obnoszące się” z symbolami 
Frakcji Czerwonej Armii z  pewnością nie porównują Baadera, Mein-
hof czy Ensslin do Osamy bin Ladena, a  raczej właśnie Robin Ho-
oda, Jessie’go Jamesa, Bonnie i Clyde’a czy nowych „antybohaterów” 
filmowych w rodzaju pary z głośnego filmu Urodzeni mordercy362. 

Odbiorcy „terrorystycznych gadżetów” nie zastanawiają się nad 
prawdą historyczną, a do kreowania takiego wizerunku terrorystów 
RAF przyczyniają się także media, w szczególności magazyny bul-
warowe, a także literatura popularna. Przykładem może być powieść, 
właściwie romans, Rosenfest Leandera Scholza363, który ukazał się  
w roku 2001. W powieści tej, która została ostro skrytykowana na łamach 
opiniotwórczej prasy niemieckiej są opisane początki działalności RAF 
– autor koncentruje się na romansie pomiędzy Andreasem Baaderem  
a Gudrun Ensslin. Książka była krytykowana nie tylko za fałszowanie 
prawdy historycznej, ale i za mizerny styl, niezamierzony komizm  
i powierzchowność przedstawienia i postaci, i  wydarzeń. 

Gespenst, w: „Tageszeitung”, 05.09.2002, s. 5, tłum. własne.
362 Film Olivera Stone’a z 1994 roku, opowiadający o parze młodych ludzi, 
którzy podróżują po USA i  dokonują serii brutalnych morderstw. Film wzbudził 
wiele kontrowersji; oskarżano go o  manipulowanie młodzieżą i zachęcanie do 
stosowania przemocy.
363 L. Scholz, Rosenfest, Monachium 2003.
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Historię sprowadzono do romansu, który zaczyna się w 1968 
roku od  podłożenia przez Baadera i Ensslin ładunku wybuchowego 
w domu towarowym we Frankfurcie.  Państwo odpowiada, zdaniem 
książkowego Baadera, za wszelkie zło, nawet za  „strach, że nie znaj-
dzie się kobiety czy mężczyzny”364. Publicysta „Berliner Zeitung” 
nie pozostawił na powieści i autorze suchej nitki, jednego ze zdań  
z książki użył jako tytułu swojej krytyki Gudrun, teraz musi przemówić 
spluwa – takie słowa w  powieści wypowiada Baader. Jest on przed-
stawiony jako macho, twardy facet, który jednak w głębi duszy tęskni 
za miłością i otwiera swe serce dla Gudrun. 

Sposób przedstawienia pary budzi skojarzenia z Bonnie i Clyde’m. 
„Leander Scholz przyszedł na świat rok po podpaleniach domów 
towarowych. Chciałoby się przeczytać coś młodego autora, który 
opowiedziałby historię starszych, nie kierując się jej własną stylizacją, 
zamiast ją fałszować i wpychać w jeszcze starszy szablon romantyzmu 
i okrucieństwa”365 – pisze publicysta „Berliner Zeitung”, a po lekturze 
powieści trudno się z nim nie zgodzić. Rosenfest to po prostu bardzo 
zła książka, w  dodatku stanowi kolejny przykład naginania (żeby nie 
powiedzieć fałszowania) historii RAF do swoich potrzeb. Z jednej  
strony wykorzystuje modę na RAF, z drugiej – przyczynia się do utrzy-
mania tej mody,  opartej na czystej konfabulacji i starannej selekcji 
informacji dotyczących członków ugrupowania.

Również  na łamach innych gazet krytykowano Scholza. W „Ta-
geszeitung” Volker Weidermann napisał, że w Rosenfest Andreas 
Ba-ader to Jaś, a Gudrun Ensslin – Małgosia366, a bajka ta nie ma nic 

364 H. Jähner, Gudrun, jetzt muss die Knarre sprechen, w: ,,Berliner Zeitung”, 
23.03.2001, s. L01.
365„Leander Scholz kam ein Jahr nach dem Kaufhausbrand auf die Welt. Wie gern 
hätte man einen jungen Autor gelesen, der die Geschichte der Alten gegen ihre 
Selbststilisierung erzählt, statt sie verklärend in das noch ältere Muster von 
Romantik und Grausamkeit zu stopfen“,  tamże, tłum. własne.
366 V. Weidermann, Sie kämpften. Wir wissen nich warum, w: „Tageszeitung”, 
15.02.2001, s. 13.
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wspólnego z rzeczywistością. Krytykę zatytułował Walczyli. Nie mamy 
pojęcia o co. 

Rzeczywiście po lekturze Rosenfest czytelnik nie wie, po co i dla-
czego książkowi Baader i Ensslin walczyli, ale – o ile nie dysponuje 
wiedzą historyczną i  nazwiska Baader i Ensslin nic mu nie mówią –  
z pewnością sympatyzuje z parą romantycznych bohaterów. 

W 25. rocznicę Niemieckiej Jesieni na ekrany niemieckich kin 
wszedł film Baader. Film otrzymał podczas festiwalu Berlinale 
nagrodę Alfreda Bauera. Jest to obraz o Frakcji Czerwonej Armii, jej 
historii i ludziach, którzy ją tworzyli. Z  historyczną prawdą ma jed-
nak niewiele wspólnego. W niemieckiej prasie pojawiały się wobec 
filmu zarzuty fałszowania historii. Zdaniem reżysera, Christophera 
Rotha, jest to film, który w ograniczonym zakresie opowiada ów- 
czes-ne wydarzenia. Nie jest filmem dokumentalnym, fikcja jest więc  
usprawiedliwiona367. Z drugiej strony, jak zauważa dziennikarz „Berli-
ner Zeitung” Claus Löser, na początku filmu wmontowano archiwalne 
ujęcia wojny wietnamskiej, wizyty szacha Iranu w Berlinie i zamachu 
na Rudiego Dutchkego. Taka technika może sugerować wierność his-
torycznym wydarzeniom. Baadera (w tej roli Frank Giering) zobaczyć 
można w filmie w futrzanym płaszczu, z papierosem w kąciku ust. 
Reżyser tak określił Baadera: „Wyglądał bardziej cool niż inni, słuchał 
właściwej muzyki, jeździł szybkimi samochodami”368. 

Baader przedstawiony został jako buntownik i idealista, który chce 
walczyć z  otaczającym światem, modnie się ubiera, słucha nowo- 
czesnej muzyki, pali papierosy i skręty, jeździ szybkimi samochodami 
– jednym słowem cool.

Akcja filmu zaczyna się w roku 1972, kiedy Baader wraz z kolega-
mi w piwnicy we Frankfurcie, otoczeni przez policję mają przed sobą 
367 C. Löser, Wettbewerb. Andy Baader Superstar, w: „Berliner Zeitung”, 
16.02.2002, s. 10.
368 „Er sah cooler als die anderen aus, hörte die richtige Musik und fuhr die 
schnelleren Autos”, A.  Schäfer, Man trägt jetzt wieder Heldentod, w: „Berliner 
Zeitung”, 18.02.2002, s. 12, tłum. własne.



157

alternatywę – poddać się albo zginąć. Następnie reżyser przenosi wi-
dza do roku 1967 i niejako „wyjaśnia sytuację”, pokazując wydarzenia, 
które doprowadziły do powstania RAF, akcje przeprowadzane przez  
terrorystów, relacje międzyludzkie, rozwój działalności organizacji aż 
do 1972 roku, kiedy filmowy Baader ginie w ogniu policyjnych kul. 
Jest przedstawiony niemal jak męczennik. Z takim bohaterem łatwo 
identyfikować się młodym widzom (film jest dozwolony w Niemczech 
od lat 12).

 Obraz wzbudził liczne kontrowersje, krytykowano go za fałszowanie 
historii, nie najlepszą grę aktorską, wytykano słabości scenariusza. Te 
dwa ostatnie czynniki paradoksalnie pojawiły się w jednej z recen-
zji jako mocne strony filmu – „Nikt nie ma ochoty identyfikować się  
z takim terrorystą, a zatem nie może być mowy o moralnym dylema-
cie” – napisał Ulrich Seidler w jednej z (licznych) recenzji filmu, jakie 
ukazały się po jego premierze na łamach „Berliner Zeitung”369. Seidler 
podkreślał, że film opowiada tak naprawdę o tęsknocie za ideałami370. 
Z kolei Katja Nicodemus na łamach „Die Zeit” ironicznie porównała 
filmowego Baadera i jego kompanów do prezenterów dzisiejszej 
MTV371.  

Baader staje się w tym filmie czymś w rodzaju ikony popkultury. 
Podobnego zdania jest Bernd Haasis w krytyce Eine vertane Chance: 
Lüge vom deutschen Desperado372. Już sam tytuł jest wymowny – Chy-
biona szansa: kłamstwo o niemieckim Desperado. Tytuł nawiązuje do 
filmu Desperado Roberta Rodrigeza z 1995 roku, w  którym grany przez 
369 U. Seidler, Das Überzeugnis, w: „Berliner Zeitung”, 16.10.2002, s. 12.
370 Tamże.
371 K. Nicodemus, Der schickste Untote der RAF, w: „Die Zeit”, nr 43/2002, za: 
http://www.zeit.de/2002/43/Der_schickste_Untote_der_RAF_Siehe_auch, 
strona wywołana 3.03.2014.
372 B. Haasis, Eine vertane Chance: Die Lüge vom deutschen Desperado, w: 
„Stuttgarter Nachrichten”, 17.10.2002, http://content.stuttgarter-nachrichten.
de/stn/page/357862_0_9223_filmkritik-der-stuttgarter-nachrichten-eine-
vertane-chance-die-luege-vom-deutschen-desperado.html, strona  wywołana 
3.03.2014.



158

Antonio Banderasa tajemniczy muzyk El Mariachi powraca do małego 
meksykańskiego miasteczka, by pomścić śmierć ukochanej. „Roth  
z tematu na tragedię zrobił farsę, postawił swoją wolność artystyczną 
ponad odpowiedzialność przy wykorzystaniu tematu historycznego”373 
– pisze Haasis i podkreśla, że Baader i  jego towarzysze zostali przed-
stawieni niczym rewolwerowcy na Dzikim Zachodzie, a finałowa sce-
na ich śmierci przypomina śmierć Butcha  Cassidy i Sundance Kida374.

W obronę film wziął na łamach tygodnika „Die Welt” Hans Georg 
Rodek375, który zwraca uwagę, że Baader nie jest filmem polity-
cznym i nie ma takich aspiracji. Filmowy Andreas Baader „nie jest 
intelektualistą, tylko drobnym przestępcą, któremu łatwiej przychodzi 
kradzież samochodu w sześć sekund niż przełożenie teorii marksizmu 
na sytuację w Republice Federalnej Niemiec”376. 

Baader jest typem macho. Scena, w której najbardziej przypomina 
samego siebie, ukazuje Baadera w towarzystwie młodej sympatyczki. 
„»Ty jesteś Baader?« pyta dziewczyna. »Tak, jestem Baader« odpo- 
wiada on i patrzy na nią wyluzowany (dosłownie „cool” – przyp. 
K.M.). Na to ona odpowiada »Wow!«, a jej oczy błyszczą tak, jak nas-
tolatce, która właśnie przed chwilą spotkała Robbiego Williamsa”377. 
Rodek zwraca uwagę na fakt, że jest to część prawdy o RAF – część 
zwykle pomijana. 

373 „Roth hat aus dem Stoff für eine Tragödie eine Farce inszeniert, er hat seine 
künstlerische Freiheit über die Verantwortung im Umgang mit Geschichte 
gestellt.“, tamże, tłum. własne.
374 Tamże.
375 H. G. Rodek, Du bist der Baader, stimmt’s?, w: „Die Welt”, 16.10.2002, www.
welt.de.
376 „Er ist kein Intellektueller, der sich in die Gewalt verirrt, sondern ein 
Kleinkrimineller, dem es leichter fällt, ein Auto in sechs Sekunden zu knacken, 
als Marx auf die Bundesrepublik anzuwenden”, tamże, tłum. własne.
377 „Du bist der Baader, stimmt‘s?, fragt sie. Ich bin der Baader, bestätigt er und 
blickt cool drein. Worauf sie ein Wow! hinhaucht und glänzende Augen kriegt, 
wie ein Teen, dem gerade der wahrhaftige Robbie Williams begegnet ist.”, tamże, 
tłum. własne.
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Nie przekonują mnie osobiście argumenty publicysty „Die Welt”. 
Rozumiem fascynację wyjętymi spod prawa buntownikami, ale nie 
jest to film o fikcyjnej postaci, reżyser opiera się na faktycznych i bar- 
dzo dramatycznych wydarzeniach powojennej historii RFN, wykorzys-
tuje nawet nazwisko terrorysty w tytule po to, by – moim zdaniem 
– przyciągnąć widzów do kina. Film tak dalece odbiega od prawdy 
historycznej, że mógłby mieć zupełnie inny tytuł, bohaterowie mogli-
by nosić zupełnie inne imiona, a reżyser nie udawać, że przedstawia 
historię.

Filmem, który jest zupełnym przeciwieństwem Baadera, aczkol-
wiek także wykorzystuje modę na RAF i „Ruch 68” są Anarchiści (nie-
miecki tytuł Was tun, wenn’s brennt?) w reżyserii Gregora Schnitzlera. 
Film został wyprodukowany w 2001 roku, a  wszedł na ekrany ni-
emieckich kin w styczniu 2002. To typowy rozrywkowy film, właściwie 
komediowy, bez większych ambicji, a jednak w porównaniu z Baaderem 
wypada zadziwiająco świeżo i prawdziwie. Film opowiada o sześciu 
byłych anarchistach, we wczesnych latach 80. działających w Berlinie 
jako „Grupa 36”.  Poznajemy ich w filmie po latach, kiedy większość 
z nich ma prestiżowe, dobrze płatne stanowiska i stała się częścią es-
tablishmentu. Jednak przeszłość przypomina o sobie w najmniej ocze-
kiwany sposób – po latach eksploduje bomba, którą kiedyś podłożyli, 
a policja zaczyna poszukiwania sprawców. Film powstał na fali zain-
teresowania latami 70., wczesnymi 80. i działalnością lewicowych 
czy anarchizujących grup. W przeciwieństwie do Rotha, Schniztler 
nie udaje, że film jest oparty na faktach historycznych. Natomiast oba 
filmy przyczyniły się z pewnością do popularyzacji mody na skrajną 
lewicowość.  

W niemieckiej kinematografii podejmującej temat RAF na 
szczególną – zdaniem autorki – uwagę zasługuje film „Der Baader-
Meinhof Komplex” z 2008 roku. Reżyser, Uli Edel, podkreślał publi-
cznie, że mitologizacja RAF już się dawno dokonała, jego film ma jej 
natomiast przeciwdziałać. Scenariusz powstał na bazie książki o tym 
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samym tytule autorstwa Stefana Austa, dziennikarza, byłego redaktora 
naczelnego tygodnika „Der Spiegel”, a także jednego ze świadków his-
torii, który w 1970 roku pomógł w uwolnieniu córek Ulrike Meinhof 
uprowadzonych przez terrorystów RAF na Sycylię i przekazania dziew-
czynek pod opiekę ich ojca Klausa-Rainera Röhla378. Reżyser filmu miał 
wyraźną ambicję wiernego przedstawienia historii, bez gloryfikacji ter-
rorystów, przedstawiając również perspektywę ofiar terroryzmu379. 

Również w muzyce można odnaleźć przykłady mitologizacji 
Frakcji Czerwonej Armii. W 2001 roku muzyk Jan Delay (związany  
z popularnym w Niemczech w latach 90. hip-hopowym zespołem  Ab-
solute Beginner) wydał utwór reggae Söhne Stammheims (pol. Sy-now-
ie Stammheim). Oto fragmenty tekstu:

„Teraz ludzie walczą tylko o psy i benzynę/ podążają za Jürgenem  
i Zlatko a nie za Baader i Ensslin/ ci, którzy administrują głodem, 
biedą i chorobami, dla nich nastały bezproblemowe czasy/ nawet odro-
bina ładunku wybuchowego im nie przeszkodzi/ w ich działaniach. 
(...) Wreszcie nie ma terrorystów i panuje porządek i  spokój i pokój, 
i można jeździć bezpiecznie swoim mercedesem, bez obaw, że zaraz 
eksploduje”380.  

Delay krytykując społeczeństwo, wyśpiewuje hymn pochwalny na 
cześć RAF. Wspomniani w piosence Jürgen i Zlatko to bohaterowie 
378 J. Ditfurth, Ulrike Meinhof. Die Biografie, Berlin 2007, s. 290-291. 
379 W marcu 2009 roku z okazji polskiej premiery filmu Uli Edel gościł w Warszawie 
i wziął udział w  panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyła również autorka 
niniejszej książki. Przywołane w  akapicie twierdzenia są obserwacjami autorki 
oraz wnioskami z jej rozmowy z reżyserem. 
380 „Nun kämpfen die Menschen nur noch für Hunde und Benzin / folgen Jürgen 
und Zlatko und nicht mehr Baader und Ensslin / die, die Hunger und Armut 
und Krankheit verwalten, für sie herrschen sorglose Zeiten / da kein bisschen 
Sprengstoff sie daran hindert / ihre Geschäfte zu betreiben (...) Endlich sind 
die Terroristen weg, und es herrscht Ordnung und Ruhe und Frieden, und man 
kann wieder sicher Mercedes fahrn, ohne dass die Dinger immer explodieren”, 
tłum. własne. Fragmenty tekstu pochodzą z artykułów Eintopf à la Jamaica 
opublikowanym w „Die Zeit” nr 16/2001 oraz Zu wenig Höllenkälte w: „Die Zeit” 
nr 9/2004, www.zeit.de.
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pierwszej niemieckiej edycji programu typu reality show Big Brother. 
Symbolizują w tym tekście komercjalizację życia i niski poziom intele-
ktualny. Ale wg Delaya to właśnie oni są nowymi idolami i  zastąpili 
„wzorce” takie jak Baader i Ensslin. Nie ma tych, którzy mogli się 
przeciwstawić systemowi, decydentom, rozstrzygającym o „biedzie  
i głodzie”. Teraz władza pozostaje bezkarna – taka jest wymowa tek-
stu. Można zastanowić się, w jakim wieku jest piosenkarz, tekst jest 
tak radykalny, że można by pomyśleć, że sam był zaangażowany  
w latach 60. i 70. przynajmniej w protesty studenckie. Tymczasem jest 
to młody człowiek, który na pewno nie był uczestnikiem ówczesnych 
wydarzeń. W  jednym z wywiadów artysta powiedział, że tworzy Karl-
May-Reggae. „Ten także pisał o Dzikim Zachodzie, ale nigdy tam nie 
był”381.  Problem w tym, że jego teksty nie są przygodową powieścią, 
ale zawierają polityczny przekaz, który trafia do młodzieży. 

W innym wywiadzie Delay mówił, że interesuje się od dawna 
historią RAF, czytał książkę Baader-Meinhof Komplex382, podziwia 
jej egzystencjalny i  międzynarodowy wymiar, ale zauważył, że jego 
rówieśnicy, w tym koledzy z grupy Absolute Beginnner, nie podzielają 
jego opinii383. W krytyce opublikowanej w  „Berliner Zeitung” został 
przyrównany do autorów magazynu „Tussi Delux” – może miał szczere 
intencje, ale tak jak oni wykorzystuje modę na RAF, nie zastanawiając 
się nad szerszym kontekstem społecznym i historycznym.

Innym przykładem wykorzystania tej mody  jest punkrockowy 
zespół Wizo. Oto fragment tekstu utworu „R.A.F.” wydanego na płycie 
zawierającej utwory różnych wykonawców w USA – wersja oryginal-
na jest nieco bardziej wulgarna niż poniższe tłumaczenie:

„Kiedy byliśmy mali, wiele nie wiedzieliśmy, ale chętnie bawiliśmy 
się w RAF i  policję. Ja nigdy nie chciałem być policjantem, bo gliniarze 
381 „Der hat auch über den Wilden Westen geschrieben und war nie da.”, H. In’t 
Velt, Eintopf à la Jamaica, „Die Zeit” nr 16/2001, http://www.zeit.de/2001/16/
Eintopf_O%CC%88_la_Jamaica, strona wywołana 3.03.2014, tłum. własne.
382 S. Aust, Baader-Meinhof Komplex, Monachium 1998.
383 U. Kriest, Alles is vergiftet, Alter, w: „Berliner Zeitung”, 26.04.2001, s. 15.
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to zwykli śmieciarze. O  wiele chętniej byłem terrorystą i wysadzałem 
wszystko w powietrze. I na ławce szkolnej wydrapałem gwiazdę RAF, 
a wtedy nasz tłusty dyrektor mało nie pękł ze złości. Frakcjo Czer-
wonej Armii – byliście zajebistą grupą, Frakcjo Czerwonej Armii – 
z  wami się działo, Frakcjo Czerwonej Armii – ja zawsze uważałem 
was za najlepszych. Niestety byłem jeszcze za mały, żeby już do was 
należeć, ale moje serce już wtedy biło dla Frakcji Czerwonej Armii” 384.

To jedynie dwa przykłady unaoczniające, że tęsknota za „rewolu-
cyjnymi czasami” znajduje wyraz w muzyce popularnej. Łączy się ona 
zresztą z wizerunkiem terrorystów z filmu Baader – słuchając tych  
utworów odnosi się wrażenie, że ich autorzy chcieliby być tak samo cool 
jak filmowy Baader – z prawdą historyczną nie mający wiele wspólnego.  

„Prada Meinhof” – hasło nawiązujące do luksusowego domu mody 
i  kojarzącego się z nim przepychu, dobrego smaku i stylu oraz do 
lewackiego terroryzmu – bardzo trafnie oddaje prawdziwy wymiar 
mody na RAF i mitologizacji jej działalności. „Prada Meinhof” sym-
bolizuje również z jednej strony kapitalizm, z  drugiej – wojujący 
komunizm. Terroryści z RAF walczyli z kapitalizmem, tymczasem 
pośmiertnie stali się niejako jego zakładnikami.  Mitologizacja RAF, 
o  której mowa w mediach jest zjawiskiem sztucznym, pozbawionym 
kontekstu ideologicznego, wykreowanym w dużej mierze przez grupę 
dziennikarzy prasy bulwarowej, pisarzy, muzyków i biznesmenów, 
chcących sprzedać „towar”, jakim stały się symbole związane z RAF. 

384 „Als wir noch klenine scheisser warren,/ da wussten wir nicht viel,/ doch 
wir haben schon gern r.a.f./ und polizei gespielt./ ich wollte nie ein bulle sein,/ 
denn bullen sind nurdreck!/ ich war viel lieber terrorist/ und bombte alles 
weg./ und hab ich in die schulbank einen raf-stern reingekratzt,/ ist unser fettes 
rektorschewin vor wut dann fast geplatzt./ rote armee franktion-ihr wart ein 
geiler haufen,/ rote armee franktion-mit euch ist was gelaufen,/ rote armee 
franktion-ich fand euch immer spitze,/ leider war ich noch zu klein,/ um bereits 
bei euch dabei zu sein,/ doch mein herz schlug damals schon fuer die rote armee 
fraktion.”, tłum. własne. Tekst cytowany za stroną internetową: http://www.
metrolyrics.com/raf-lyrics-wizo.html, strona wywołana 3.03.2014.
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Zakończenie

Orędownicy „mody na RAF” wydają się postrzegać działalność 
tej organizacji w  innych kategoriach niż działalność współczesnych 
ugrupowań terrorystycznych. Można zastanowić się, czy w ogóle,  
a jeśli tak, to w jaki sposób Niemiecka Jesień łączy się z zamachami  
z 11 września (jako symbolem dla współczesnego terroryzmu islamistów). 

Od Niemieckiej Jesieni do 11 września385 to tytuł wydanej  
w 2002 roku książki Olivera Tolmeina, w której analizuje on wpływ 
działalności RAF na zamachy dokonywane współcześnie przez ra-
dykalnych islamistów. Tolmein koncentruje się na motywach ideolo-
gicznych, głównie antyimperializmie i antyamerykanizmie RAF, by 
wykazać bezpośredni związek lewackich terrorystów z zamachami 
terrorystycznymi dokonywanymi współcześnie przez Al-Kaidę w imię 
„świętej wojny” z Zachodem. 

Z Tolmeinem polemizuje na łamach „Süddeutsche Zeitung” Sonja 
Zekri386. Jej zdaniem „naiwny antyamerykanizm RAF” mógłby wywołać 
aplauz Al-Kaidy, ale wszystkie inne podobieństwa i kontakty RAF  
w krajach arabskich pokazują tylko i  wyłącznie, że wybrany przez 
Tolmeina tytuł jest „niedorzeczny”. Zdaniem Zekri, od Niemieckiej 
Jesieni nie prowadzi żadna droga do 11 września. Nie zgadzam się  
z tą opinią publicystki „Süddeutsche Zeitung”, aczkolwiek nie sposób 
odmówić jej w jednym  racji – argumenty przedstawiane przez  
Tolmeina nie zawsze są przekonywujące.

Antyimperializm członków RAF, którego Tolmein używa jako ko-
ronnego  argumentu, jest w moim przekonaniu istotny, ale jest tylko 
jednym z wielu czynników, które świadczą o podobieństwach między 
terrorystami. Pisałam już o  wykorzystywaniu mediów przez obie 
grupy terrorystyczne w podobny (i  skuteczny) sposób. 
385 O. Tolmein, Vom Deutschen Herbst bis zum 11. September, Hamburg 2002.
386 S. Zekri, Der kalte Schmerz, w: „Süddeutsche Zeitung”, 17.05.2002, http://www.
sueddeutsche.de/kultur/jahre-deutscher-herbst-der-kalte-schmerz-1.424670, 
strona wywołana 3.03.2014.
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Podobieństwa dostrzegam także w sposobie działania – zamachy 
przeprowadzane przez RAF były oczywiście o wiele mniej spektaku-
larne, ale metody i formy przećwiczone przez niemieckich terrorystów 
zostały niejako rozwinięte przez islamskich ekstremistów. Przykładem 
mogą być porwania – terroryści na Bliskim Wschodzie porywają 
zagranicznych turystów, dziennikarzy, a następnie potęgują swoje 
groźby i żądania zdjęciami i filmami, na których są ukazane ofiary. 
Przywołuje to skojarzenia z dramatycznymi zdjęciami uprowadzonego 
przez RAF Hannsa Martina Schleyera. Także rola mediów w strategii 
RAF wyznaczyła kierunek działania dla późniejszych ugrupowań ter-
rorystycznych. 

Co również istotne, sama struktura operacyjna Frakcji Czerwonej 
Armii była do pewnego stopnia „pionierska”. RAF stanowiła szyld dla 
grup (komando) dość luźno ze sobą powiązanych, co z kolei jest chara-
kterystyczne dla sieciowej struktury współczesnych organizacji terro-
rystycznych, z Al-Kaidą na czele. Mówiąc potocznie, Al-Kaida jest 
formą „franszyzy” dla islamskich ekstremistów w różnych rejonach 
świata. 

Prawdą jest z drugiej strony, że współczesne zamachy terrorysty-
czne często mają na celu spowodowanie śmierci jak największej 
liczby osób – a w latach 70. dominowała metoda porwań znanych 
ludzi, reprezentujących biznes lub politykę. Natomiast już wówczas 
podkładano ładunki wybuchowe, a fakt, że w przypadku działalności 
RAF nie pociągnęły za sobą dużej liczby ofiar jest kwestią przypadku. 

Obserwujemy ewolucję terroryzmu, który towarzyszy rozwojowi 
techniki oraz dostępnych terrorystom metod i mediów. Działalność 
RAF i innych grup terrorystycznych tamtego okresu jest niejako wzor-
cem dla terrorystów działających współcześnie, co potwierdza związek 
pomiędzy kolejnymi „etapami” działalności terrorystycznej od końca 
lat 60. do początku XXI wieku.

Wspominałam także o globalizacji terroryzmu – zjawisko 
zapoczątkowane przez członków RAF, którzy przecież utrzymywali kon-
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takty nie tylko z  bliskowschodnimi terrorystami, ale również organiza-
cjami terrorystycznymi z  Francji czy Włoch. Al-Kaida z kolei posiada 
sieć biur na całym świecie387, udziela pomocy innym organizacjom terro-
rys-tycznym, zajmuje się szkoleniem terrorystów z  innych organizacji388. 

Były minister sprawiedliwości RFN Hans Jochen Vogel jest z kolei 
zdania, że nie można porównywać dzisiejszego terroru z tym, z jakim 
mieliśmy do czynienia w latach 70. i 80. w Niemczech. Jako argu-
ment podaje właśnie globalizację, wykazując, że dopiero współcześni 
islamiści działają globalnie, na całym świecie, a RAF dokonywała 
zamachów tylko na terenie Niemiec389. Nie do końca się z tym 
zgadzam – RAF utrzymywała związki z terrorystami z innych krajów, 
a np. wydarzenia w Mogadiszu mogą świadczyć o tym, że już wtedy 
zaczynała się globalizacja terroryzmu.

W tym miejscu warto również zauważyć, że w latach 70. i 80. 
czynnikiem ułatwiającym (a może nawet w ogóle umożliwiającym) 
tę międzynarodową współpracę była – zdaniem autorki – pomoc ze 
strony służb bloku komunistycznego. Nie tylko ze strony Stasi, co 
zostało już dokładnie zbadane i udowodnione przez Pełnomocnika 
Federalnego ds. Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD 
(Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik – BstU)390, ale  
i służb innych państw, w tym przypuszczalnie PRL391.

387 Trzej terroryści Al Kaidy, którzy brali udział w zamachach z 11 września, 
wśród nich jeden z  przywódców Mohammed Atta, mieszkali przez lata  
w Hamburgu. Por.: T. Levine, Ist Deutschland sicherer geworden?, w: „Berliner 
Zeitung”,  03.08.2002, s. 5.
388 K. Jałoszyński, Terroryzm fundamentalistów..., wyd. cyt., s. 61.
389 Por.: H.-J. Vogel, Die Gefahr ist heute um ein Vielfaches größer, w: Essays zur 
Sicherheitsdebatte, https://www.tagesschau.de/inland/meldung230170.html, 
3.03.2014.
390 T.Wunschik, Magdeburg statt Mosambique, Köthen statt Kap Verden. Die RAF-
Aussteiger in der DDR, w: K. Biesenbach (wyd.), Zur Vorstellung des Terrors: Die 
RAF-Ausstellung, Göttingen 2005, s. 236-240.
391 Takie tezy postawiono m.in. w książce Tragarze śmierci W. Gadowskiego i P. 



166

Argumentów przemawiających za tezą o związkach RAF z 11 września 
(który jest oczywiście tylko symbolem dla terroryzmu radykalnych is-
lamistów) jest więc więcej, niż tylko odrzucenie zachodniego stylu życia 
i negacja kapitalizmu w wydaniu amerykańskim, chociaż oczywiście 
również ten argument jest istotny. Lewackie ugrupowania terrorystyczne, 
podobnie islamistyczne, jako głównego wroga postrzegały i postrzegają 
Stany Zjednoczone. Sonja Zekri określiła ten anty-amerykanizm w wyda-
niu RAF jako „naiwny”. Nie zgadzam się z publicystką „Süddeutsche Zei-
tung”. Był on bowiem jedną z podstaw ideologicznych działalności RAF – 
działalności, która prowadziła do dokonywania prawdziwych zamachów 
terrorystycznych. Tak samo prawdziwych, jak zamachy z 11 września.  
I wydaje się, że Zekri, podobnie jak osoby noszące T-shirty z emblema-
tem RAF dzieli zamachy terrorystyczne i ofiary zamachów na lepsze  
i gorsze. Tymczasem fakt, że zamach z  11  września był najkrwawszym  
w dotychczasowej historii nie oznacza, że zamachy dokonywane przez RAF  
w latach 70. nagle można oceniać w innym, bardziej przychylnym świetle,  
lub wręcz je usprawiedliwiać.  

Czy zamachy z 11 września przyczyniły się do zmian w społecznym 
odbiorze działalności RAF? Czy, ponieważ akcje RAF nie były tak 
krwawe jak te, dokonane przez Al Kaidę, na łamach prasy dokonuje 
się podział organizacji terrorystycznych na lepsze i gorsze? Świadczyć  
o tym może właśnie artykuł Sonji Zekri, opinia ministra Vogla, wypo-
wiedzi Petera Jürgena Boocka oraz fakt, że w ogóle były terrorysta 
Boock wypowiada się jako ekspert na temat terroryzmu w mediach  
i wydaje książkę o  swojej przestępczej działalności. Jeśli tak jest, to 
zamachy z 11 września przyczyniły się pośrednio do usprawiedliwie-
nia działalności RAF i jej mitologizacji – skoro sama organizacja RAF 
nie była „aż tak straszna”, to i koszulka z jej emblematem nie powinna 
wywoływać oburzenia. 
Wojciechowskiego z  2010 roku, jednak nie przedstawiono w niej dowodów, 
publikacja nie spełnia również kryteriów obiektywizmu naukowego. Autorka 
niniejszej książki prowadzi obecnie badania mające na celu zweryfikowanie tej 
hipotezy. 
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Tymczasem bezpośrednie porównywanie RAF i Al-Kaidy wyłącznie 
pod względem „widowiskowości zamachów” lub liczby ofiar  
(i w konsekwencji usprawiedliwianie albo bagatelizowanie działalności 
tej pierwszej) jest nadużyciem. Bez zrozumienia historii rozwoju ter-
roryzmu i występujących w nim prawidłowości, nie jest możliwe ani 
rozliczenie z Niemiecką Jesienią, ani zrozumienie współczesnych, 
tragicznych wydarzeń, ani efektywna walka z terroryzmem.  
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Kalendarium wydarzeń związanych z historią RAF

2 czerwca 1967 
Wizyta szacha Iranu w Berlinie, podczas demonstracji przeciw tej 

wizycie zostaje zastrzelony student Benno Ohnesorg.

2 kwietnia 1968 
Podpalenia w domach handlowych Schneider i Kaufhof. Pod-

palacze, wśród nich Gudrun Ensslin i Andreas Baader protestują w ten 
sposób przeciw wojnie w  Wietnamie (w szczególności użyciu napal-
mu przez wojsko USA).

3 kwietnia 1968 
Podpalacze zostają aresztowani.

14 października 1968 
Rozpoczęcie procesu przeciw podpalaczom, na ławie oskarżonych 

zasiadają Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Thorwald Proll, Horst 
Söhnlein. 

31 października 1968 
Podpalacze zostają skazani na 3 lata więzienia.
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listopad 1969
Wyrok, po odrzuconej apelacji uprawomocnia się. Andreas Baader 

i Gudrun Ensslin uciekają do Włoch.

4 kwietnia 1970 
Andreas Baader zostaje aresztowany.

14 maja 1970 
Andreas Baader ucieka z więzienia, dzięki pomocy Ulrike Meinhof 

oraz Gudrun Ensslin.

Czerwiec-sierpień 1970 
Szkolenie w obozie palestyńskich terrorystów w Jordanii.

29 września 1970 
Napad na trzy banki jednocześnie, zrabowano 200 000  marek.

8 października 1970 
Aresztowanie Ingrid Schubert, Horsta Mahlera, Brigitte Asdonk, 

Irene Görgens.

1 lutego 1971 
Prace zaczyna Komisja Specjalna ds. Walki z Terroryzmem.

6 maja 1971 
Aresztowanie Astrid Proll.

15 lipca 1971 
Akcja policji w północnych Niemczech, zastrzelona zostaje Petra 

Schelm.

1 września 1971
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Horst Herold zostaje przewodniczącym Federalnego Urzędu Policji 
i rewolucjonizuje metody śledcze.

4 grudnia 1971 
Akcja policji w Berlinie, Georg von Rauch zostaje zastrzelony.

22 grudnia 1971 
Napad na bank, morderstwo policjanta; zrabowano 135 000 marek.

21 lutego 1972 
Napad na bank, zrabowano 285 000 marek.

2 marca 1972 
Zastrzelony zostaje Thomas Weisbecker.

11 maja 1972 
Zamach na V Korpus Armii USA we Frankfurcie nad Menem,  

13 rannych, jedna ofiara śmiertelna.

12 maja 1972 
Zamach bombowy na urząd policji w Augsburgu, pięć osób ran-

nych; podłożenie bomby w samochodzie przed siedzibą urzędu policji 
w Monachium – straty materialne.

15 maja 1972 
Podłożenie bomby w samochodzie sędziego federalnego, jego żona 

zostaje ciężko ranna.

19 maja 1972 
Zamach bombowy na siedzibę wydawnictwa Axel Springer, 17 ran-

nych.
24 maja 1972 
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Podłożenie bomb w samochodach przed europejską kwaterą główną 
wojsk USA w Heidelbergu, trzech zabitych, pięciu rannych.

31 maja 1972 
Największa akcja policyjna przeciwko terrorystom w historii RFN.

1 czerwca 1972 
Aresztowanie Andreasa Baadera, Holgera Meinsa, Jana Carla 

Raspego.

7 czerwca 1972 
Aresztowanie Gudrun Ensslin.

9 czerwca 1972 
Aresztowanie Brigitte Mohnhaupt i Bernharda Brauna.

15 czerwca 1972 
Aresztowanie Ulrike Meinhof. 

7 lipca 1972 
Aresztowanie Klausa Jünschkego i Irmgardy Möller.

9 maja 1976
Samobójstwo Ulrike Meinhof.

7 kwietnia 1977 
Zamach na Prokuratora Generalnego Siegfrieda Bubacka.

28 kwietnia 1977 
Zakończenie procesu. Dożywocie dla Andreasa Baadera, Gudrun 

Ensslin, Jana Carla Raspego.
30 lipca 1977 
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Jürgen Ponto zostaje zamordowany.

5 września 1977 
Uprowadzenie Hannsa Martina Schleyera.

13 października 1977 
Porwanie samolotu Lufthansy Landshut.

16 października 1977 
Pilot samolotu zostaje zastrzelony.

18 października 1977
Operacja uwolnienia więźniów przeprowadzona przez GSG9.

18 października 1977 
Samobójstwo w więzieniu w Stammheim popełnili Andreas Baader, 

Jan Carl Raspe, Gudrun Ensslin.

19 października 1977 
Hanns Martin Schleyer zostaje zastrzelony.

25 czerwca 1979 
Zamach na generała Alexandra Haiga.

15 września 1981 
Próba zamachu na generała Frederika Kroessena.

listopad 1982 
Aresztowania: Brigitte Mohnhaupt, Adelheit Schulz, Christian Klar.

lipiec 1983 
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Aresztowania: Helmut Pohl, Christa Eckes, Stefan Frey, Ingrid Ja-
kobsmeier, Barbara Ernst, Ernst-Volker Staub. 

18 grudnia 1984 
Próba zamachu bombowego na szkołę NATO w Oberammergau.

15 stycznia 1985  
Wspólne oświadczenie RAF i Action Directe.

25 stycznia 1985 
Zamach na generała René Audrana (Action Directe).

1 lutego 1985 
Zamach na Ernsta Zimmermana, szefa koncernu zbrojeniowego 

MTU.

8 sierpnia 1985 
Atak na bazę wojskową we Frankfurcie. Zamordowanie żołnierza 

Edwarda Pimentala.

9 lipca 1986 
Zamach na prezesa zarządu Siemensa Karla Heinza Beckurtsa.

10 października 1986 
Zamach na Gerolda von Braunmühla, wysokiego urzędnika MSZ 

RFN.

17 listopada 1986 
Zamach na prezesa koncernu Renault Georges’a Besse’a (Action 

Directe, Paryż). 

20 września 1988 
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Próba zamachu na Sekretarza Stanu Hansa Tietmeyera.

30 listopada 1989 
Zamordowanie Alfreda Herrhausena, prezesa zarządu Deutsche 

Bank.

27 lipca 1990 
Próba zamachu na sekretarza stanu Hansa Neusela.

13 lutego 1991 
Ostrzał Ambasady USA w Bonn.

1 kwietnia 1991 
Zabójstwo Detleva Karstena Rohweddera, szefa Funduszu Powier-

niczego.

10 kwietnia 1992 
Oświadczenie RAF o czasowym zaprzestaniu eskalacji działań 

zbrojnych.

27 marca 1993 
Zamach bombowy na więzienie w Weiterstadt.

20 kwietnia 1998 
RAF ogłasza rozwiązanie.

Powyższe kalendarium opracowano jako podsumowanie na 
podstawie źródeł cytowanych w niniejszej książce.

 



175

Bibliografia

Niniejsza publikacja oparta jest na wynikach badań 
opublikowanych przez autorkę w 2006 roku w książce 
Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i  literatura  
a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec w latach 
1968-1998.

Publikacje zwarte i artykuły

68. Une histoire collective, Philippe Artières, Michelle Zancarini-
Fournel (red.), Paryż 2008.

Aleksandrowicz, Tomasz: Rok 1968 – początek terroryzmu?  
W: Rocznik polsko-niemiecki 2010, nr 18, Warszawa 2010.

Aronson, Elliot: Człowiek – istota społeczna. Warszawa 2000.
Aronson, Elliot, Pratkanis, Anthony: Wiek propagandy. Warszawa 

2005.
Aust, Stefan: Baader-Meinhof Komplex. München 2010.
Berg, Klaus: Rundfunk und Presse in Deutschland. Mainz 1976.
Berlin. Die Hauptstadt, Werner Süß, Ralf Rytlewski (wyd.), Bonn 

1999.
Błuszkowski, Jan: Struktura społeczna. Warszawa 1996.
Boock, Peter Jürgen: Die Entführung und Ermordung des Hanns-

Martin Schleyer. Eine dokumentarische Fiktion. Frankfurt am 
Main 2002. 

Boock, Peter Jürgen: Der Abgang. Göttingen 1988.
Böll, Heinrich: Die verlorene Ehre der Katharina Blum, München 2003.
Brockhaus Enzyklopädie. Mannheim 1991.
Cenker, Ewa: Public relations. Poznań 2000.
Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski, Robert 

Borkowski (red.), Oświęcim 2008.
Ditfurth, Jutta: Ulrike Meinhof. Die Biografie. Berlin 2007.



176

Encyklopedia terroryzmu. Warszawa 2004.
Extremismus – Gewalt – Terrorismus, Ulrich Zwiener, Klaus M. 

Kodalle, Wolfgang Frindte (wyd.), Jena 2003. 
Extremismus im demokratischen Rechtsstaat, Manfred Funke 

(wyd.), Bonn 1978.
Gadowski, Witold, Wojciechowski, Przemysław: Tragarze śmierci. 

Polskie związki ze światowym terroryzmem. Warszawa 2010.
Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik 

Deutschland 1945-1989. Monachium 1991.
Gearty, Connor: Terroryzm. Warszawa 1998.
Głodowski, Włodzimierz: Bez słowa. Komunikacyjne funkcje 

zachowań niewerbalnych. Warszawa 1999.
Goban-Klas, Tomasz: Media i komunikowanie masowe. Teorie  

i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 
1999.

Goban-Klas, Tomasz: Media i terroryści. Kraków 2009.
Görtemaker, Manfred: Beginn der deutschen Einigung. W: Infor-

mationen zur Politischen Bildung, Zeszyt 250, Bonn  2009.
Grotowicz, Victor: Terroryzm w Europie Zachodniej. Warszawa-

Wrocław 2000.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1997. 
Hauser, Dorothea: Baader und Herold. Beschreibung eines Kampfes. 

Berlin 1997.
Hertle, Hans-Hermann: Chronik des Mauerfalls. Die dramatischen 

Ereignisse um den 9. November 1989. Berlin 1996.
Hoeps, Thomas: Arbeit am Widerspruch. „Terrorismus” in deutschen 

Romanen und Erzählungen (1937-1992). Dresden 2001.
Hoffman, Bruce: Oblicza terroryzmu. Warszawa 1999.
Hoffman, Bruce: Der unerklärte Krieg. Terrorismus, ein Erbe der 

Französischen Revolution. W: Vom Umgang mit dem Schrecken, 
Ekkehart Mittelberg (wyd.), Berlin 2002.

Holzweissig, Günther: Massenmedien in der DDR. W: Medien-
geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Wilke (wyd.), 
Bonn 1999.



177

Informationen zur politischen Bildung, Zeszyt 258, Bonn 1998.
Informationen zur politischen Bildung, Zeszyt 268, Bonn 2004.
Jakubowska, Urszula: Ekstremizm polityczny. W: Psychologia 

polityczna, Krystyna Skarżyńska (red.), Poznań 1999.
Jałoszyński, Kuba: Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie  

i wyposażenie. Warszawa 2001. 
Jałoszyński, Kuba: Terroryzm antyizraelski. Warszawa 2001.
Jałoszyński, Kuba: Terroryzm fundamentalistów islamskich. 

Warszawa  2001.
Jałoszyński, Kuba: Współczesny wymiar terroryzmu. Warszawa 

2008.
Jałoszyński, Kuba: Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach 

Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Warszawa 
2001.

Jarren, Otfried: Medien, Mediensystem und politische Öffentlichkeit 
im Wandel.  w: Politikvermittlung in der Mediengesellschaft, 
Ulrich Sarcinelli (wyd.), Bonn 1998.

Jenkins, Brian Michael: International Terrorism: A New Mode of 
Conflict. Londyn 1976.

Kaase, Max: Demokratisches System und die Mediatisierung der 
Politik.  W: Politikvermittlung in der Mediengesellschaft, Ulrich 
Sarcinelli (wyd.), Bonn 1998. 

Kapuściński, Ryszard: Autoportret reportera. Kraków 2003.
Kepplinger, Hans Martin: Publizistische Konflikte. W: Medien-

geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Wilke (wyd.), 
Bonn 1999.

Kochański,  Stanisław: Brygady antyterrorystyczne. Warszawa 
1992.

Kopaliński, Władysław: Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1989.
Koszyk, Kurt: Presse unter alliierter Besatzung. W: Mediengeschichte 

der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Wilke (wyd.), Bonn 
1999.

Kraushaar, Wolfgang: Denkmodelle der 68er Bewegung. W: „Aus 
Politik und Geschichte”, nr 22-23, 25/24 maja 2001.



178

Kukułka, Józef: Historia współczesna stosunków międzynarodowych. 
Warszawa 1997.

Kwećka, Roman, Gryga, Marek: Siły specjalne w kontekście współ-
czesnych zagrożeń. Warszawa 2002.

Lehmann, Hans: Deutschland Chronik, 1945 bis 2000. Bonn 2000.
Maletzke, Gerhard: Psychologie der Massenkommunikation. 

Hamburg 1963.
Mały słownik stosunków międzynarodowych. Warszawa 1997.
Maniszewska, Katarzyna: Atak terrorystyczny podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Monachium. W: Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka 
(red.), Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 
2012, Warszawa 2011. 

Maniszewska, Katarzyna: Der deutsche Zeitungsmarkt und seine 
Entwicklung nach dem II Weltkrieg. W: „Orbis Linguarum”, vol. 
XXV, Wrocław 2004.

Maniszewska, Katarzyna: Primum non nocere. Medialny obraz 
terroryzmu w świetle dziennikarskich kodeksów etycznych. W: 
Krzysztof Liedel, Stanisław Mocek (red.), Terroryzm w me-
dialnym obrazie świata, Warszawa 2010. 

Maniszewska, Katarzyna: Radykalizacja środowisk politycznych 
a zagrożenie terroryzmem. W: Piotr Bogdalski, Zdzisław 
Nowakowski, Kazimierz Rajchel (red.), Ocena poziomu zagrożenia 
terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Pol-
sce, Warszawa 2012 

Maniszewska, Katarzyna: Rote Armee Fraktion – die Vorgeschichte. 
W: „Studia Niemcoznawcze”,  vol. XXVIII, Warszawa 2004. 

Maniszewska, Katarzyna: Sympathy for the… Baader. Regarding the 
media coverage of the Red Army Fraction. W: Tomasz Płudowski 
(red.), Terrorism, Media, Society, Toruń, 2006. 

Maniszewska, Katarzyna: Terroryzm a media. Środki masowego 
przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej 
Niemiec w latach 1968-1998, Wrocław 2006.

Marighella, Carlos: Manual do guerrilheiro urbano (ang. Mini 
Manual of Urban Guerilla). 1969.



179

Medienethik – die Frage der Verantwortung, Rüdiger Funiok, Udo F. 
Schmälzle, Christoph H. Werth  (wyd.), Bonn 1999. 

Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Wilke 
(wyd.), Bonn 1999.  

Meissner, Lucjan: Prasa w systemie politycznym RFN. Warszawa 
1974.

Ministerium für Staatssicherheit, Dienstanweisung 4/66 z dn. 
15.05.1966.

Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu 
antyterrorystycznego w Polsce, Piotr Bogdalski, Zdzisław 
Nowakowski,  Kazimierz Rajchel (red.), Warszawa 2012. 

Od blokad ulicznych do World Trade Center, Roman Bäcker (red.), 
Toruń 2002.

Papier, Hans-Jürgen, Möller, Johannes: Presse- und Rundfunkrecht. 
W: Jürgen Wilke (wyd.), Mediengeschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 1999.

Politikvermittlung und Demokratie in der Mediengesellschaft, Ulrich 
Sarcinelli (wyd.), Bonn 1998.  

Peters, Butz: Tödlicher Irrtum. Die Geschichte der RAF. Berlin 2004.
Plassa, Rebecca: Der Beitrag der Bürger auf dem Weg zur Einheit. 

Bundeszentrale für politische Bildung 2010.
Prokop, Siegfried: Studenten im Aufbruch. Zur studentischen 

Opposition in der BRD. Berlin (NRD) 1974.
Pronobis, Witold: Polska i świat w XX wieku. Warszawa 1991. 
Pszczółkowski, Tomasz, Filipiak, Teodor: Doktryna i praktyka socjalizacji 

politycznej w RFN. W: „Edukacja Polityczna”, nr 4-5, 1984. 
Pszczółkowski, Tomasz: Źródła i ideologia terroryzmu w RFN.  

W: „Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde”, t. II/
III, Warszawa 1983. 

Publizistische Grundsätze (Pressekodex). Bonn 2001.
Rabert, Bernhard: Terrorismus in Deutschland. Zum Faschis-

musvorwurf der deutschen Linksterroristen. Bonn 1991.
Reinders, Ralf, Fritzsch, Ronald: Die Bewegung 2. Juni. Gespräche 

über Haschrebellen, Lorenzentführung, Knast. Berlin 1995.



180

Ribbe, Wolfgang, Schmädeke, Jürgen: Kleine Berlin Geschichte. 
Berlin 1994.

Röhl, Bettina: Zabawa w komunizm. Ulrike Meinhof, Klaus Reiner Röhl 
i prawdziwe korzenie nowej lewicy 1958-1968. Warszawa 2007.

Röhl, Bettina: Die RAF und die Bundesrepublik. W: 1977 und die RAF, 
dodatek do tygodnika „Das Parlament” z dn. 1.10.2007.

Rumjanzewa, Marina: Die Wurzeln des modernen Terrorismus.  
W: Vom Umgang mit dem Schrecken, Ekkehart Mittelberg (wyd.), 
Berlin 2002. 

Sarcinelli, Ulrich: Politikvermittlung und Demokratie: Zum Wandel 
der politischen Kommunikationsstruktur. W: Politikvermittlung 
in der Mediengesellschaft, Ulrich Sarcinelli (wyd.), Bonn 1998. 

Saxer, Ulrich: Mediengesellschaft: Verständnisse und Missver-
ständnisse, w: Politikvermittlung in der Mediengesellschaft, 
Ulrich Sarcinelli (wyd.), Bonn 1998.

Schauplatz Schule und Jugendtreff, Militante Linksextremisten 
rekrutieren Nachwuchs, Berlin 1999.

Schenk, Michael: Mediennutzung und Medienwirkung als sozialer 
Prozess.  W: Politikvermittlung in der Mediengesellschaft, Ulrich 
Sarcinelli (wyd.), Bonn 1998.

Schneider, Beate: Massenmedien im Prozeß der deutschen 
Vereinigung. W: Mediengeschichte der Bundesrepublik Deu- 
tschland, Jürgen Wilke (wyd.), Bonn 1999.

Scholz, Leander: Rosenfest. München 2003.
Schopenhauer, Artur: Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. 

Kraków 1983. 
Schulz, Rüdiger, Nutzung von Zeitungen und Zeitschriften.  

W: Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen 
Wilke (wyd.), Bonn 1999.

Schütz, Walter, Entwicklung der Tagespresse. W: Mediengeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Wilke (wyd.), Bonn 1999.

Sem-Sandberg, Steve: Teresa. Wołowiec 2009.
Siemens, Anne: Die Opfer der RAF. W: 1977 und die RAF, dodatek do 

tygodnika „Das Parlament“ z dn. 1.10.2007.



181

Sösemann, Bernd: Die 68er Bewegung und die Massenmedien.  
W: Mediengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Jürgen 
Wilke (wyd.), Bonn 1999.

Steinmetz, Rüdiger: Initiativen und Durchsetzung privat-
kommeriellen Rundfunks. W: Mediengeschichte der Bundes-
republik Deutschland, Jürgen Wilke (wyd.), Bonn 1999.

Süß, Werner, Rytlewski, Ralf: Berlin. Die Hauptstadt. Bonn 1999.
Terrorismus. Untersuchungen zur Strategie und Struktur revo-

lutionärer Gewaltpolitik, Manfred Funke (wyd.), Bonn 1978.
Terroryzm. Anatomia zjawiska, Krzysztof Liedel (red.), Warszawa 

2006.
Terroryzm w medialnym obrazie świata, Krzysztof Liedel, Stanisław 

Mocek (red.), Warszawa 2010. 
Tetelowska, Irena: Szkice prasoznawcze. Kraków 1972.
Tolmein, Oliver: Vom Deutschen Herbst bis zum 11. September. 

Hamburg 2002.
Tolmein, Oliver: RAF – Das war für uns Befreiung. Ein Gespräch mit 

Irmgard Möller über bewaffneten Kampf, Knast und die Linke. 
Hamburg 1997.

Trinius, Stephan: Die Namen der Toten. W: Geschichte der RAF, 
Bundeszentrale für politische Bildung 2007.

Vom Umgang mit dem Schrecken. Literarische Texte und Materialien 
zum Terrorismus, Ekkehart Mittelberg (wyd.), Berlin 2002.

Wesel, Uwe: Der Prozeß von Stammheim. W: Geschichte der RAF, 
Bundeszentrale für politische Bildung 2007.

Wilke, Jürgen: Leitmedien und ihre Zielgruppenorgane. W: Medien-
geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Jürgen Wilke (wyd.), 
Bonn 1999.  

Wilke, Jürgen: Politikvermittlung durch Printmedien. W: Politik-
vermittlung in der Mediengesellschaft, Ulrich Sarcinelli (wyd.), 
Bonn 1998.

Winkler, Willi: Die Geschichte der RAF. Hamburg 2010.
„wir haben mehr fragen als antworten” RAF diskussionen 1992-

1994. Berlin 1995.



182

Wisniewski, Stefan: Wir waren so unheimlich konsequent.... Berlin 
1997.

Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Brunon Hołyst, Kuba Jałoszyński, 
Arkadiusz Letkiewicz (wyd.), Szczytno 2009. 

Wolle, Stefan: Die versäumte Revolte: Die DDR und das Jahr 1968.  
W: „Das Parlament”, nr  22-33/25-31.05.2001.

Wunschik, Tobias: Baader-Meinhof international?. W: 1977 und die 
RAF, dodatek do tygodnika „Das Parlament“ z dn. 1.10.2007.

Wunschik, Tobias: Baader Meinhofs Kinder: Die zweite Generation 
der RAF. Opladen 1997.

Wunschik, Tobias: Magdeburg statt Mosambique, Köthen statt Kap 
Verden. Die RAF-Aussteiger in der DDR. W: Klaus Biesenbach 
(wyd.), Zur Vorstellung des Terrors: Die RAF-Ausstellung, 
Göttingen 2005.

Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi. 
Aspekty prawne i organizacyjne, Kuba Jałoszyński (red.), 
Warszawa 2010.

Zehn Jahre vereint, Claudia Wapulski (red.), Berlin 2000.

Źródła prawa i dokumenty

Country Reports on Terrorism 2012, Departament Stanu USA 
2012. 

Decyzja ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2002 r. 
w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW).

Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. 
zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie 
zwalczania terroryzmu.

Dziennik Ustaw nr 5, poz. 24, 7 luty 1984 z późniejszymi 
zmianami.

Konstytucja NRD. Warszawa 1975.  
Media and terrorism,  Recommendation 1706, Council of Europe, 



183

20.06.2005.
Ministerium für Staatssicherheit, Dienstanweisung 4/66 z dn. 

15.05.1966.
Prawo prasowe z dn. 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24).
Verfassungsschutzbericht 1998, Bonn-Berlin 1999.
Verfassungsschutzbericht 1999, Bonn-Berlin 2000.
Verfassungsschutzbericht 2000, Bonn-Berlin 2001.
Verfassungsschutzbericht 2001, Bonn-Berlin 2002.
Verfassungsschutzbericht 2002, Bonn-Berlin 2003.
Verfassungsschutzbericht 2003, Bonn-Berlin 2004.
Verfassungsschutzbericht 2010, Berlin 2011.
Verfassungsschutzbericht 2011, Berlin 2012.
Verfassungsschutzbericht 2012, Berlin 2013.

Materiały źródłowe

Oświadczenia RAF, pisma programowe organizacji i dokumenty  
z lat 1970-1998 w: Rote Armee Fraktion. Texte und Materialien zur 
Geschichte der RAF, Berlin 1997 (chyba, że zaznaczone inaczej).

Wykaz materiałów źródłowych:

•	 Die Rote Armee aufbauen, Erklärung zur Befreiung Andreas 
Baaders vom 5.6.1970.

•	 Das Konzept Stadtguerilla, April 1971.
•	 Über den bewaffneten Kampf in Westeuropa, Mai 1971.
•	 Dem Volk dienen. Stadtguerilla und Klassenkampf, April 

1972.
•	 Anschlag auf das Hauptquartier der US-Army in 

Frankfurt/M., Erklärung vom 14.5.1972.
•	 Anschläge in Augsburg und München, Erklärung vom 

16.5.1972.
•	 Anschlag auf den BGH-Richter Buddenberg in Karlsruhe, 



184

Erklärung vom 20.5.1972.
•	 Sprengstoffanschlag auf das Springer-Hochhaus in 

Hamburg, Erklärung vom 20.5.1972.
•	 Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US-Armee in 

Europa in Heidelberg, Erklärung vom 25.5.1972.
•	 Tonbandprotokoll von dem Teach-In der Roten-Hilfe 

Frankfurt/M., Erklärung vom 31.5.1972.
•	 Die Aktion des Schwarzen September in München. Zur 

Strategie des antiimperialistischen Kampfes, November 
1972.

•	 Hungerstreik-Erklärung vom 8.5.1973. 
•	 Provisorisches Kampfprogramm für den Kampf um die 

politischen Rechte der gefangenen Arbeiter, September 
1974.

•	 Hungerstreik-Erklärung vom 13.9.1974. 
•	 Brief der RAF an die Gefangenen aus der RAF vom 2.2.1975.
•	 Besetzung der Deutschen Botschaft in Stockholm, Erklärung 

vom 24.4.1975.
•	 Erklärung zum Bombenanschlag im Hamburger 

Hauptbahnhof  Stammheim, 23.9.1975.
•	 Auszüge aus der „Erklärung zur Sache”, Die Gefangenen aus 

der RAF Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof 
und Jan-Carl Raspe am 13.1.1976.

•	 Hungerstreik-Erklärung vom 29.3.1977. 
•	 Erschießung des Generalbundesanwalt Buback, Erklärung 

vom 7.4.1977.
•	 Erklärung zum Abbruch des Hungerstreiks vom 30.4.1977. 
•	 Erschießung von Jürgen Ponto und Anschlag auf die 

Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, Erklärung vom 14.8.1977.
•	 Erklärung zum Hungerstreikabbruch.  
•	 Die Schleyer-Entführung, Erklärungen vom 5.9.1977-

19.10.1977.
•	 Hungerstreik-Erklärung vom 20.4.1979. 
•	 Sprengstoffanschlag auf den Oberbefehlshaber der NATO-



185

General Alexander Haig, Erklärung zum 25.6.1979.
•	 Erklärung zum Abbruch des Hungerstreiks vom 26.6.1979. 
•	 Zum Tod von Juliane Plambeck und Wolfgang Beer, 

Erklärung vom 26.7.1980.
•	 Hungerstreik-Erklärung vom 6.2.1981. 
•	 Bombenanschlag auf das Hauptquartier der US Air-Force in 

Europa in Ramstein, Erklärung vom 31.8.1981.
•	 Anschlag auf den Oberkommandierenden der US-Army 

General Kroesen in Heidelberg, Erklärung vom 15.9.1981.
•	 Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front, Mai 

1982.
•	 Erklärung zu ’77 Von Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt, 

4.12.1984.
•	 Hungerstreik-Erklärung vom Dezember 1984.  
•	 Sprengstoffanschlag auf die NATO Shape-School in 

Oberammergau, Erklärung vom 20.12.1984.
•	 „Für die Einheit der Revolutionäre in Westeuropa”, 

gemeinsame Erklärung von RAF und Action Directe, styczeń 
1985.

•	 Erschießung von Ernst Zimmermann, Erklärung vom 
1.2.1985. 

•	 „An die gefangenen Revolutionäre”, Brief der RAF an die 
Hungerstreikenden vom 2.2.1985.

•	 Anschlag auf die Rhein-Main-Air-Base, Erklärung vom 
8.8.1985.

•	 Zur Aktion gegen die Rhein-Main-Air-Base und die 
Erschießung von Edward Pimental, Erklärung vom 
25.8.1985.

•	 An die, die mit uns kämpfen, styczeń 1986.
•	 Die revolutionäre Front aufbauen, 1986.
•	 Anschlag auf Karl Heinz Beckurts, Erklärung vom 9.7.1986.
•	 Erschießung von Gerold von Braunmühl, Erklärung vom 

10.10.1986.
•	 Anschlag auf Staatssekretär Hans Tietmeyer, Erklärung 



186

vom 20.9. und 21.9.1988.
•	 Hungerstreik-Erklärung vom 1.2.1989.
•	 Anschlag auf Alfred Herrhausen, Erklärung vom 2.12.1989.
•	 RAF zu Kiechle, Erklärung vom 26.4.1990.
•	 Anschlag auf Hans Neusel, Erklärung vom 29.7.1990.
•	 RAF zur Hafenstrasse, Erklärung vom 24.9.1990.
•	 Schüsse auf die Bonner US-Botschaft , Erklärung vom 

13.2.1991.
•	 Erschießung von Detlev Karsten Rohwedder, Erklärung 

vom 4.4.1991.
•	 „An alle, die auf der Suche nach Wegen sind, wie 

menschenwürdiges Leben hier und weltweit an ganz 
konkreten Fragen organisiert und durchgesetzt werden 
kann”, kwiecień 1992.

•	 Erklärung zum Weltwirtschaftsgipfel in München, czerwiec 1992.
•	 „Wir wollen eine offene Diskussion unter allen, die hier um 

Veränderung kämpfen”, sierpień 1992.
•	 Anschlag auf den Knast Weiterstadt, Erklärung vom 

30.3.1993.
•	 Zum Tod von Wolfgang Grams, Erklärung vom 6.7.1993.
•	 Antwort auf die Spaltungserklärung vom 28.10.93,  

Erklärung vom 2.11.1993.
•	 Zu Steinmetz, Aprilerklärung 1992 und „soziale 

Gegenmacht”, Erklärung vom 6.3.1994.
•	 Hungerstreik-Erklärung vom 27.7.1994.  
•	 Erklärung vom 29.11.1996. 
•	 Erklärung vom 9.12.1996.
•	 Erklärung vom 20.04.1998, za: www.rafinfo.de.

Artykuły prasowe

10 Jahre deutsche Einheit. W: „Süddeutsche Zeitung”, 3.10.2000,  
s. 6-7.



187

18. März 1990: Erste freie Volkskammerwahl, Materiał Bundes-
zentrale für Politische Bildung z dn. 17.03.2010, www.bpb.de.

40 Jahre GSG 9: Friedrich lobt die Spezialeinheit. W „Berliner 
Morgenspost“, 18.09.2012, www.morgenpost.de

Andrade, Claudia: Companheira de Carlos Marighella recebe 
indenização do governo. W: „Últimas Notícias“, 7.03.2008,  
http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/03/07/ult23u1413.
jhtm. 

Averesch, Sigrid: 28 Jahre Kampf gegen Stadt und Gesellschaft.  
W: „Berliner Zeitung”, 21.04.1998, s. 2.

Beyerlein, Andrea:  Rechte Gefahr bleibt riesengroß. W: „Berliner 
Zeitung”, 28.03.1998, s. 22.

Bommarius, Christian: Fortschritte der Mumienforschung.  
W: „Berliner Zeitung”, 29.11.1997, s. M6. 

Baier, Lothar: Wie Macht wirkt. W: „Die Zeit”, 24.04.1981, www.
fcdelius.de. 

Bauer, Michael: Zerstörte Klischees. W: „Neue Zürcher Zeitung”, 
06.02.1988, www.fcdelius.de.

Brandes, Ada: Rote Armee Fraktion erklärt sich in einem Brief für 
aufgelöst. W: „Berliner Zeitung”, 21.04.1998, s. 1.

Ehlert, Stefan: Nette junge Leute in Paris. W: „Berliner Zeitung”, 
22.06.1999, s. 22.

Esch, Christian: RAF-Austellungsmacher schreiben Opferfamilien. 
W: „Berliner Zeitung”, 25.07.2003, s. 9.

Finger, Evelyn: Zu wenig Höllenkält. W: „Die Zeit” nr 9/2004, www.
zeit.de.

Fritz, Detlef: Gewalt Tipps aus dem Internet: Waffen an geeigneten 
Stellen deponieren.   W: „Berliner Kurier”, 29.04.2003, s. 8.

Förster, Andreas: Militante Tierschützer überfallen sächsiche 
Fleischwarenfirma.             W: „Berliner Zeitung”, 28.12.2002, s. 6.

Förster, Andreas: Terroristin Souhaila Andrawes überlebte den 
GSG9-Einsatz von Mogadischu 1977 – seit gestern steht sie wegen 
Mordes vor einem Hamburger Gericht.  W: „Berliner Zeitung”, 
30.04.1996, s. 3.



188

Geissler, Cornelia: Heute – Tokio, Morgen – Wien. W: „Berliner 
Zeitung”, 21.03.1995,            s. 26.

GSG 9 der Bundespolizei feiert runden Geburtstag, 17.09.2012, 
www.bundespolizei.de. 

Haasis, Bernd: Eine vertane Chance: Die Lüge vom deutschen 
Desperado. W: „Stuttgarter Nachrichten”, 17.10.2002, www.
stuttgarter-nachrichten.de.

Harms, Wolfgang: Der Terroristenjäger. W: „Stern”, 17.10.2003, 
www.stern.de. 

Heute beenden wir das Projekt. W: „Berliner Zeitung”, 21.04.1998, s. 2.
Hildebrant, Antje: Witwe des „Landshut“-Piloten will nicht hassen. 

W: „Die Welt“, 25.11.2008,  www.welt.de. 
Hintergrund: Noch drei RAF-Leute auf der Fahndungsliste.  

W: „Berliner Zeitung“,  6.7.2012, www.berlinerzeitung.de.
In, Holger: Eintopf à la Jamaica. W: „Die Zeit” nr 16/2001, www.

zeit.de. 
In der Hitze von New York. W: „Die Welt”, 26.08.2000, www.welt.de.
Janisch, Wolfgang:  Birgit Hogefeld kommt frei. W: „Sueddeutsche.

de“ z dn. 10.06.2011. 
Jähner, Harald: Gudrun, jetzt muss die Knarre sprechen. W: „Berliner 

Zeitung”, 23.03.2001, s. L01.
Kaiser, Andreas: Zahl der Neonazis steigt weiter. W: „Berliner 

Zeitung”,  23.09.1994, s. 18.
Kellerhoff, Sven Felix: Der Albtraum der „Landshut“- Entführung. 

W: „Die Welt“, 13.10.07, www.welt.de.
Krause, Tilman: Es war alles ganz anders. W: „Die Welt”, 20.01.2001, 

www.welt.de.
Krienke, Patrick: Prada Meinhof. W: „Berliner Zeitung”, 28.10.2002, s. 27.
Kriest, Ulrich: Alles is vergiftet, Alter. W: „Berliner Zeitung“, 

26.04.2001, s. 15.
Krupp, Kerstin: Mehr rechtsextremistische Straftaten als je zuvor. 

W: „Berliner Zeitung”, 08.02.2001, s. 1.
Liebs, Holger: Die Söhne Stammheims. W: „Süddeutsche Zeitung”, 

17.10.2002, www.sueddeutschezeitung.de.



189

Löser, Claus: Wettbewerb. Andy Baader Superstar. W: „Berliner 
Zeitung”, 16.02.2002, s. 10.

Löser, Claus: Es war wieder Zeit für ein unverständliches Manifest. 
W: „Berliner Zeitung”, 30.08.2002, s. 10.

Levine, Tom: Ist Deutschland sicherer geworden?. W: „Berliner 
Zeitung”,  03.08.2002, s. 05.

Nicodemus, Katja: Der schickste Untote der RAF. W: „Die Zeit”, nr 
43/2002, www.zeit.de.

Nicht reden gleich schiessen. W: „Frankfurter Rundschau”, 
12.02.1971, www.frankfurter-rundschau.de.

Nungesser, Michael: Innen-Schau der RAF. W: „Berliner Zeitung”, 
02.07.1999, s. 20.

Peters, Butz: Der Terror von Stockholm. W: „Die Welt”, 25.04.2005, 
www.welt.de.

Preuss, Sebastian: Soll und Haben des Alltäglichen. W: „Berliner 
Zeitung”, 06.08.2001,             s. 12.

Preuss, Sebastian: RAF Ausstellung verzichtet auf Bundesmittel.  
W: „Berliner Zeitung”, 13.01.2004, s. 9.

Preissler, Ingo: Rechte prägen zunehmend den Alltag im Osten.  
W: „Berliner Zeitung”, 03.03.1998, s. 5. 

Preissler, Ingo: Studie: Rechtsextremismus breitet sich im Osten aus. 
W: „Berliner Zeitung”, 03.03.1998, s. 1.

Petzold, Jürgen: 50 Jahre BILD-Zeitung. W: „Rhein Zeitung”, 
21.06.2002, www.rhein-zeitung.de. 

RAF Ausstellung ab Ende Januar. W: „Tageszeitung”, 13.12.2004,  
s. 21.

Die RAF löst sich nach 28 Jahren des bewaffneten Kampfes gegen den 
Staat selbst auf.   W: „Tageszeitung”, 22.04.1998, s. 13-14.

Rechtsextreme Organisationen haben Zulauf. W: „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung”, 26.03.1999, s. 10.

Reinecke, Stefan: Das RAF-Gespenst. W: „Tageszeitung”, 05.09.2002, 
s. 5. 

Die Renner. W: „Berliner Kurier”, 13.09.2001, s. 29.
Richter, Christine: RAF. W: „Berliner Zeitung”, 29.08.2003, s. 16.



190

Rote Armee Fraktion  erklärt sich in einem Brief für aufgelöst. W: 
„Berliner Zeitung”, 21.04.1998, s. 1.

Rodek, Hanns-Georg: Du bist der Baader, stimmt’s?. W: „Die Welt”, 
16.10.2002, www.welt.de.

Rote Armee Fraktion. Texte und Materialien zur Geschichte der RAF. 
Berlin 1997.

Schmedding, Nina: Mitleiden können. W: „Berliner Zeitung”, 
26.05.2003, s. 12.

Schäfer, Andreas: Man trägt jetzt wieder gern Heldentod.  
W: „Berliner Zeitung”, 18.02.2002, s. 12.

Seidler, Ulrich: Das Überzeugnis. W: „Berliner Zeitung”, 16.10.2002, 
s. 12.

Seibt, Gustav: Die letzten Worte der RAF. W: „Berliner Zeitung”, 
21.04.1998, s. 4.

Sontheimer, Michael: Frühere „RAF-Regisseurin“: Mohnhaupt 
kommt nach 24 Jahren frei. W: „Spiegel Online“, 12.02.2007, 
www.spiegel.de.

Thomsen, Jan, Szymanski, Mike: Der neue Rechtsextremismus ist ein 
Ost-West-Produkt. W: „Berliner Zeitung”, 20.01.2001, s. 29.

Tokarnia, Mariana: Governo oficializa anistia política de Carlos 
Marighella. W: „Agência Brasil“, 9.11.2012.

Trautwein, Björn: Der erschossene Sieger. W: „Berliner Zeitung”, 
18.10.2002, s. 11. 

Uwer, Helmut: Ostpolitik ist nötig. W: „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, 6.12.2000, www.faz.de.

Vogel, Hans Jochen: Die Gefahr ist heute um ein Vielfaches größer. 
W: „Essays zur Sicherheitsdebatte”, Tagesschau z dn. 3.03.2014.

Vormweg, Heinrich: Mit den Augen eines Terroropfers.  
W: „Süddeutsche Zeitung”, 07.10.1987, www.fcdelius.de.

Was aus Top-Terroristen wurde. W: „Spiegel Online”, 12.02.2007, 
www.spiegel.de.

Weidermann, Volker: Sie kämpften. Wir wissen nicht warum.  
W: „Tageszeitung”, 15.02.2001,  s. 13.

Wolle, Stefan: Die versäumte Revolte: Die DDR und das Jahr 1968.  



191

W: „Das Parlament”, nr 22-33/25-31.05.2001, s. 38.
Zekri, Sonja: Der kalte Schmerz. W: „Süddeutsche Zeitung”, 

17.10.2002, www.sueddeutschezeitung.de.

Zasoby internetowe

•	 http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.
coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/EREC1706.htm

•	 http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/
edguide

•	 http://www.berliner-morgenpost.de 
•	 http://www.berlinerzeitung.de 
•	 http://www.berlinonline.de/berliner-kurier
•	 http://www.bild.de
•	 http://www.bpb.de
•	 http://www.boell.de
•	 http://www.bstu.bund.de
•	 http://www.bundesgrenzschutz.de
•	 http://www.bundespolizei.de
•	 http://www.bundespresseamt.de
•	 http://www.bundesregierung.de
•	 http://www.hdg.de/lemo/html/dokumente/

DieDeutscheEinheit_aufrufFuerUnserLand/index.html
•	 http://english.aljazeera.net/News
•	 http://eur-lex.europa.eu
•	 http://www.europa.eu
•	 http://www.faz.de
•	 http://www.fbi.gov 
•	 http://www.frankfurter-rundschau.de
•	 http://www.gsg9.de
•	 http://www.metrolyrics.com/raf-lyrics-wizo.html
•	 http:/www.morgenpost.de



192

•	 http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex
•	 http://www.rafinfo.de 
•	 http://www.research.umbc.edu/~lindenme/hist102/

draft.htm 
•	 http://www.rhein-zeitung.de
•	 http://sdp2.home.pl/dko.html
•	 http://www.spiegel.de
•	 http://www.state.gov 
•	 http://www.stern.de
•	 http://www.stuttgarter-zeitung.de 
•	 http://www.sueddeutsche.de
•	 http://www.tagesschau.de
•	 http://www.taz.de
•	 http://www.time.com
•	 http://www.welt.de
•	 http://www.verfassungsschutz.de 
•	 http://www.zeit.de


