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WSTĘP 
 

Lewe skrzydło terroryzmu 

Lewe skrzydło terroryzmu nie należy obecnie do eksponowanego nur-
tu terroryzmu światowego. Jednak, zdaniem autorów tej książki, należy 
dostrzegać jego rolę w historii i rozmach, jaki osiągnął (czy też może osią-
gnąć) terroryzm bądź terror o nastawianiu lewicowym, w czasach i w miej-
scach, gdzie wrażliwość na ludzką niedolę jest pojęciem mało znanym. Na 
tych obszarach egoizm i chciwość stają się dominującymi cechami elit 
rządzących oraz ich administracji, działających w porozumieniu z elitami 
finansowo-przemysłowymi.  

Nie popełniono tu pomyłki, mówiąc „ich administracji”, mimo iż ad-
ministracja winna być pomocniczym narzędziem polityków, działającym 
celowo i planowo na rzecz dobra wspólnego. Nierzadko dzieje się jednak 
inaczej i administracja, przez stosowanie politycznych kluczy podczas 
zmiany władzy, staje się sługą polityki, przestając być służbą na rzecz spo-
łeczeństwa1. Tak powstaje prawdziwa czwarta władza2, bowiem wbrew 
ogólnemu mniemaniu – nie są nią media.  

Co do elit finansowych, to są one w ostatnich latach odpowiedzialne 
za największą w dziejach ludzkości aferę bankową. W największym mo-
carstwie świata „zginęło” nagle ponad 700 miliardów dolarów i wielu 
obywateli musi teraz dołożyć funduszy ze swoich podatków, oczywiście 
z pomocą USA, żeby utrzymać przy życiu banki i niektóre przemysłowe 
koncerny. Wszystko to oczywiście „w trosce” o miejsca pracy dla tych, 
których poziom życia nieodpowiedzialnie – pytanie celowo, czy też przy-

                                                        
1 Por. J. Piwowarski, Etyka w administracji i jej źródła, Apeiron WSBPiI, Kraków 
2011. 
2 Monteskiusz spopularyzował podział sfer funkcjonowania władz państwa na trzy: 
władza ustawodawcza tworząca prawo, władza wykonawcza wprowadzająca to 
prawo w życie oraz władza sądownicza – wydająca wyroki. Por. Monteskiusz, 
O duchu praw, Derewiecki, Warszawa 2002. 
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padkowo? – obniżają podejrzewane o cynizm i chciwość elity finansowe 
oraz działająca w skoordynowany z nimi sposób „ich” – a nie „nasza” – 
administracja.  

W taki oto sposób mogą pojawić się warunki sprzyjające kształtowa-
niu się podłoża, na którym z powodzeniem mogłaby wyrosnąć formacja 
lewacka, próbująca przez akty zbrojne sprzeciwiać się, podobnie jak nie-
gdyś grupy Weatherman Underground Organization, obowiązującemu po-
rządkowi rzeczy. 

To jeden z licznych przykładów, gdy brak wyobraźni, chciwość i brak 
poczucia łączności z organizmem społecznym u tych, co to „wiele mogą”, 
wywołuje w wielu miejscach na świecie poczucie krzywdy i świadomość 
braku realnego wpływu zwykłych obywateli na własne losy. 

Takie elementy są wodą na młyn dla ideologii lewackich, wystarczają-
cym uzasadnieniem ich istnienia, a także, dla niektórych, usankcjonowa-
niem siłowych prób zmiany sytuacji, odczuwanej jako niekorzystna i nie-
sprawiedliwa. 

Problem terroryzmu, w tym terroryzmu lewackiego, który ujawnił się 
z całą mocą w XX wieku, w początkach XXI stulecia nie stracił na aktual-
ności. Główną tezą do niedawna poufnego raportu Departamentu Obrony 
USA, datowanego na 1995 rok, jest stwierdzenie, że najbliższe 15 lat może 
stać się okresem rozwoju superterroryzmu. Autorzy wspomnianego raportu 
prognozują, że ruchy ekstremistyczne będą dysponować całą gamą nowo-
czesnego uzbrojenia – od konwencjonalnego poprzez broń chemiczną, bio-
logiczną, nie wykluczając nawet broni nuklearnej. Akcje terrorystyczne 
będą planowane i dokonywane za pomocą sprzętu komputerowego. Fana-
tyczne ruchy o podłożu religijnym i etnicznym będą generować działania 
mające na celu wymuszenie zmian politycznych w działających strukturach 
społecznych i politycznych. Terroryzm współcześnie uległ zmianom, a na 
jego obraz wpłynęły w istotnym stopniu zmiany układu sił politycznych na 
świecie. Do niedawna bowiem sytuację międzynarodową kształtował 
względnie stabilny układ o charakterze dwubiegunowym. Współcześnie 
weszliśmy w okres tzw. świata podwubiegunowego. 
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Od około końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaczął narastać 
ekstremizm nazywany terroryzmem krajowym i terroryzmem międzynaro-
dowym. Od tego czasu, według amerykańskiego politologa Jamesa Gardne-
ra, można mówić o „epoce ekstremizmu”3. „Epoka ekstremizmu” dla swo-
istej równowagi wygenerowała „lewe skrzydło terroryzmu”, którego repre-
zentatywnymi przedstawicielami były organizacje RAF, Czerwone Bryga-
dy oraz „prawe skrzydło terroryzmu” z takimi neofaszystowskimi grupami, 
jak L’Ordine Nuovo. 

Z. Brzeziński ostrzegał już na początku lat osiemdziesiątych4, iż 
w skali światowej czynniki destabilizacyjne zaczynają przeważać nad ten-
dencją do kooperacji. Nie przypuszczał jeszcze wtedy, że globalny układ 
sił, który przyjęto już właściwie za naturalny porządek rzeczy, rozpadnie 
się w ciągu dekady. Pomimo to twierdził wówczas, iż „groźba, przed którą 
stoi ludzkość, to nie radziecka hegemonia, ale światowa anarchia”5. Słowa 
te nabierają dziś szczególnego, wręcz proroczego znaczenia. 

Wraz ze zwrotami dziejowymi przemijają pewne motywacje, odcho-
dzą też w niebyt pewne nurty i reprezentujące je organizacje. Grunt pod 
nogami utraciły Czerwone Brygady, RAF i inne ugrupowania typu anarchi-
styczno-lewackiego. Ich schyłek rozpoczął się w 1987 roku wraz z wpro-
wadzeniem „pierestrojki”, a został przypieczętowany przez zburzenie muru 
berlińskiego i likwidację NRD. Ekstremizm nie wygasł jednak całkowicie. 

Społeczeństwo międzynarodowe z nadzieją obserwowało rozbiórkę 
muru berlińskiego, będącego złowrogim, namacalnym symbolem osławio-
nej „żelaznej kurtyny”, dzielącej dwa przeciwstawne porządki – światy. 
Wejściu w nowe stulecie – szczególne, bo zarazem otwierające kolejne 
radośnie witane milenium – towarzyszyła powszechna nadzieja, że będzie 
ono wiekiem pokoju. Nadzieja ta okazała się, niestety, płonna. 

Brutalny w każdy aspekcie atak na Światowe Centrum Handlowe 
(WTC) w Nowym Jorku i na Pentagon, którego rezultatem była masakra 
kilku tysięcy osób oraz bardzo poważne nadszarpnięcie prestiżu USA, był 

                                                        
3 Por. J. Gardner, The Age of Extremism, Carol, New York 1997. 
4 Zob. Z. Brzeziński, Cztery lata w Białym Domu, Omnipress, Warszawa 1990.  
5 Ibidem, s. 502 i 504. 
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najbardziej brzemiennym w skutki aktem terrorystycznym w dziejach ludz-
kości, haniebnym dla niej „otwarciem” nowego tysiąclecia. 

Na skutek pamiętnych wydarzeń z dnia 11 września 2001 roku Prezy-
dent USA George W. Bush wypowiedział w imieniu Stanów Zjednoczo-
nych wojnę terroryzmowi. Wkrótce potem wysocy przedstawiciele państw 
członkowskich NATO oświadczyli, że atak na USA jest traktowany jak 
agresja na każdego z członków Sojuszu. Po raz pierwszy został uruchomio-
ny mechanizm art. 5 traktatu waszyngtońskiego, zobowiązujący państwa-
strony paktu NATO-wskiego do solidarnej obrony. 

Dziś jeszcze nie ma pewności, czy wojna z terroryzmem przekształci 
się w trzecią wojnę światową, spodziewać się jednak należy, że może być 
prowadzona na wszystkich niemal kontynentach i zaangażuje się w nią 
wiele państw. Trudno też przewidzieć, jak długo potrwa. Analitycy są 
zgodni, że będą to działania o długotrwałym charakterze. Nasz kraj jest 
także zaangażowany w działania Koalicji Antyterrorystycznej, która pro-
wadzi tę wojnę. Jej rezultat zależy w dużej mierze od solidarności euro-
atlantyckiej. Od sprawności i skuteczności sojuszników zależy, czy rze-
czywiście obecne stulecie zapisze się w historii jako wiek terroryzmu  
i związanego z nim trzeciego światowego konfliktu.  

Terroryzm jest jedną z największych plag współczesnego świata. 
W wielu krajach istnieją grupy, które stosując przemoc przeciwstawiają się 
istniejącemu porządkowi publicznemu. Jedne – nieliczne, inne to niemalże 
profesjonalnie zorganizowane związki taktyczne. Jeszcze inne to z kolei 
całe narody bez ojczyzny. Terroryzm jest zjawiskiem, które do głębi poru-
sza, i to niezależnie od podziałów politycznych występujących na świecie. 
Zajmują się nim uczeni przedstawiciele wielu dziedzin nauki, takich jak 
prawo, kryminalistyka, socjologia, psychologia, psychiatria, politologia 
oraz wielu innych, pomagających zgłębić mechanizmy współczesnego 
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku na świecie. Problemem terroryzmu 
zajmują się dzisiaj wyspecjalizowane agendy rządowe niemal wszystkich 
krajów świata. 

Atak na World Trade Center i Pentagon przesunął granice pojmowania 
pojęć „terroryzm” i „antyterroryzm” do wymiaru słowa „wojna”. Bezpo-
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średnie straty ludzkie i materialne, mimo znacznych rozmiarów, są i tak 
relatywnie niewielkie w porównaniu ze spustoszeniami, jakie zaszły 
w psychice społeczności nie tylko Stanów Zjednoczonych, lecz również 
całego świata. Pojawił się kryzys zaufania społeczeństwa do państwa 
o niespotykanych dotąd rozmiarach, który w przypadku dalszego rozwoju 
może przenieść się w niekontrolowany sposób na arenę międzynarodową, 
doprowadzając do destabilizacji o wymiarze globalnym. Niektórzy autorzy 
twierdzą, że atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 11 września 
2001 roku stał się symbolem nowej epoki po końcu zimnej wojny. Atak ten 
doprowadził też do przełomu w tym kraju i na świecie z porządku pozim-
nowojennego, czego symbolem był upadek muru berlińskiego, do świata 
rzeczywiście globalnego, stanowiącego nierozerwalną całość, boleśnie 
odartego ze złudzeń zwycięskiego liberalizmu6. Czy można było przewi-
dzieć taki bieg zdarzeń? Czy narastanie napięć i płynących z nich zagrożeń 
na linii Stany Zjednoczone – kraje islamskie musiało pociągnąć za sobą tak 
wielką ofiarę? 

Jak zauważył C. Wright Mills, polityka łączy się z walką o władzę, 
a ostatecznym rodzajem władzy jest przemoc. Terroryzm pojawia się tam, 
gdzie usunięto wszystkie bariery dzielące politykę od przemocy w nadziei 
uzyskania dostępu do władzy przez rozwiązania siłowe, pozbawione legal-
ności. Terroryzm zawsze łączy się z dążeniem do władzy – potrzebnej, by 
dominować, stosować przymus, zastraszać, kontrolować i w konsekwencji 
wprowadzić zasadniczą zmianę polityczną. Toteż przemoc lub groźba jej 
zastosowania jest warunkiem sine qua non terrorystów, którzy ufają niezbi-
cie, że tylko siłą mogą doprowadzić do triumfu swojej sprawy i realizacji 
w dalszej perspektywie czasowej oczekiwanych celów politycznych. Planu-
ją więc swoje operacje w taki sposób, by głęboko szokować i zastraszać 
oraz wywierać wrażenie silnych, działać śmiało i brutalnie, dążąc do skie-
rowania na siebie uwagi mediów, a tym samym również opinii publicznej 
i w konsekwencji – rządzących. 

                                                        
6 Por. J. Gierszewski, Security Policy of the USA after the Cold War, [w:] Security 
Forum 2012, Zbornik prispektov z V. Medzinarodnej vedeckej konferencie, t. I, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2012, s. 379–396. 
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Terroryzm należy do asymetrycznych kategorii zagrożeń. Zjawisko to 
ma długą historię, ale do tej pory jest różnie postrzegane i definiowane. 
Ataki terrorystyczne uczyniły problem terroryzmu ważnym także w kon-
tekście przestrzegania praw człowieka. Paradoksem staje się fakt, że dzia-
łania podejmowane przez państwo w imię ochrony podstawowych wartości 
stają się dla tych wartości zagrożeniem7. 

Terroryzm postrzegany jest często jako nieselektywny i bezsensowny. 
To tylko pozory, gdyż w sposób w pełni świadomy i planowy stosuje on 
przemoc, która ma burzyć teraźniejszość, by zbudować nową „lepszą” 
przyszłość. Posługiwanie się ideologią i odnoszenie walki politycznej 
o władzę do kontekstu moralnego miało miejsce zarówno w przypadku 
lewego, jak i prawego bieguna porządku globalnego. Klasyczny dwudzie-
stowieczny terroryzm został jednak wyraźnie zdominowany przez szeroko 
pojętą ideologię lewacką w jej najrozmaitszych odmianach, czasem nawet 
wrogich wobec potężnego „lewego bieguna” światowego dipola, którym do 
niedawna był Związek Radziecki. 

W niniejszym opracowaniu, zgodnie z jego tytułem, skoncentrowano 
się na terroryzmie lewicowym, mając na uwadze funkcję prognostyczną 
teorii, która – zastosowana do omawianych przypadków – pozwala posta-
wić hipotezę, iż tradycja przesłania Michaiła Bakunina i Ernesto Che  
Guevary nadal trwa i ostatnie słowo, sformułowane w jej duchu, nie zostało 
jeszcze wypowiedziane. 

Mówiąc o istnieniu i kontynuowaniu tradycji lewackiego terroryzmu 
należy przypomnieć genezę poglądów o lewackim nachyleniu. Niniejsza 
książka ma na celu przypomnienie wybranych wątków dotyczących za-
awansowanych działań lewackich. 

 

                                                        
7 Por. J. Gierszewski, Terroryzm a międzynarodowe prawo humanitarne, 
[w:] Z problemów bezpieczeństwa. Prawa człowieka, T. Jasudowicz, J. Gier-
szewski, P. Zientkowski (red.), „Zeszyty Naukowe PWSH Pomerania”, 2012, 
s. 217–231. 
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ROZDZIAŁ 1  
 

O niektórych uwarunkowaniach terroryzmu 

1.1. Uwarunkowania historyczne 

Teza, że terroryzm jest nieskuteczny jako narzędzie zmiany politycz-
nej, wydaje się przesadzona. Przykłady Izraela, Cypru i Algierii, Begina 
(częściowo też Arafata), Makariosa i Ah-mada Ben Belli, przywódcy FLN, 
który został pierwszym prezydentem Algierii, dostarczają przekonujących 
dowodów na obalenie powyższej tezy. Prawdą jest, że do ustanowienia 
niepodległości tych krajów doszło w określonym czasie, w kilku przypad-
kach wynikało to z działania innych potężnych sił, nie tylko terroryzmu. 
Równocześnie jednak nie podlega dyskusji fakt, że przynajmniej taktyczne 
„sukcesy” i polityczne zwycięstwa osiągnięte dzięki przemocy przez takie 
ugrupowania, jak Irgun, EOKA i FLN dowodzą, iż terroryzm jednak „skut-
kuje”, mimo nieustannych zaprzeczeń rządów, przeciw którym jest skiero-
wany. Nawet jeśli ów „sukces” nie zawsze kończy się ostatecznym przeję-
ciem władzy, to i tak nie można całkowicie zignorować pewnego „uznania” 
uzyskanego przez organizacje terrorystyczne, do niedawna określane jedy-
nie mianem „bandytów”, także na takim forum, jak ONZ. Nie można nie 
dostrzec ich skuteczności w zwracaniu uwagi na siebie i na idee, o które 
walczą, a które bez ich desperacji mogłyby zostać niezauważone. Nieza-
przeczalny jest idący za tym pewien sukces, którym jest zmuszenie rządów 
do zajęcia się problemami, jakie bez terrorystycznej przemocy mogły zo-
stać przez nie zlekceważone. 

Jednym z kluczy do zrozumienia ewolucji i rozwoju współczesnego 
terroryzmu są kampanie ekstremizmu antykolonialnego. 

To podczas tamtych kampanii po raz pierwszy dostrzeżono walor me-
dialny i konieczność wyreżyserowania aktów przemocy na użytek audyto-
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rium znacznie wykraczającego poza bezpośrednią scenę zmagań. Irgun 
kierował swoje przesłanie do Nowego Jorku i Waszyngtonu, podobnie jak 
do Londynu i Jerozolimy. EOKA również odwoływała się do opinii w No-
wym Jorku i Londynie, w tym samym stopniu, co w Atenach i Nikozji. 
FLN starał się wpłynąć na politykę nie tylko w Algierze, lecz również 
w Nowym Jorku i Paryżu. Zdolność tych grup do zmobilizowania sympatii 
i poparcia poza granicami ich rzeczywistego „teatru działań” stanowiła 
niezwykłą lekcję dla wszystkich ludów żywiących podobne aspiracje, które 
zaczęły dostrzegać w terroryzmie skuteczną metodę podnoszenia lokalnych 
dotychczas konfliktów do rangi problemów międzynarodowych. W ten 
sposób pod koniec lat sześćdziesiątych powstały warunki umożliwiające 
przekształcenie terroryzmu ze zjawiska dotychczas lokalnego w zjawisko 
stanowiące problem bezpieczeństwa o wymiarze międzynarodowym, 
a obecnie nawet globalnym. 

Dwa odrębne, stanowiące swoistą cezurę w ewolucji terroryzmu wy-
darzenia, jakie miały miejsce na początku drugiej wojny światowej, istotnie 
przyczyniły się do jego późniejszego rozwoju. Trudno było chyba przewi-
dzieć, jaki wpływ na powojenne antykolonialne zmagania wywrze upadek 
Singapuru oraz proklamowanie Karty Atlantyckiej. Oba te wydarzenia, 
choć w różny sposób, wpłynęły na ruchy nacjonalistyczne w koloniach, 
ujawniły słabe punkty dotychczas wszechmocnych imperiów i hipokryzję 
wojennych przyrzeczeń wspierania prawa do samostanowienia. 

15 lutego 1942 roku Imperium Brytyjskie poniosło największą klęskę 
w swej historii. Singapur poddał się atakującym Japończykom. Niezależnie 
od niekwestionowanych walorów strategicznych, prawdziwe znaczenie 
Singapuru polegało na tym, że stanowił on sztandarowy symbol zachodniej 
władzy na Dalekim Wschodzie. Jego łatwe zdobycie w lutym 1942 roku 
zadało miażdżący cios brytyjskiemu, a zarazem europejskiemu prestiżowi 
w Azji. Tego wrażenia nie mogło zatrzeć ponowne zajęcie Singapuru przez 
aliantów. „Biały człowiek utracił swoją moc, obalono jego magię. Świa-
domość istnienia jego słabych stron stanowiła pożywkę i zachętę dla roz-
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przestrzenienia się po wojnie azjatyckiego buntu przeciw europejskiej do-
minacji czy obecności”8. 

W ciągu kilku tygodni Japonia podbiła także Holenderskie Indie 
Wschodnie (Indonezję) i Birmę. Hongkong poddał się już w poprzednie 
Boże Narodzenie, a ponad rok wcześniej Japonia narzuciła swe rządy 
w Indochinach Francuskich. Toteż kiedy garnizon amerykański w Corregi-
dor na Filipinach w końcu poddał się w maju 1942 roku, japoński podbój 
Azji Południowo-Wschodniej i spektakularne obalenie w tej części świata 
potęgi brytyjskiej, francuskiej, holenderskiej i amerykańskiej stało się  
faktem. 

Nie tylko Imperium Brytyjskie doznało upokarzającej porażki. Rów-
nież amerykańskie gwarancje zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa swoim 
posiadłościom na Pacyfiku obróciły się w proch. Kompletna niemoc Fran-
cji wobec Japonii, zdobywającej Indochiny, znacznie nadwyrężyła jej im-
perialną pozycję w świadomości Wietnamczyków. Japońskie obietnice 
niepodległości w Indonezji skutecznie zniszczyły tlące się resztki poczucia 
lojalności wobec Holendrów. Japońska polityka przekazywania władzy 
samorządom lokalnym i nadawanie nominalnej niepodległości krajom oku-
powanym obaliły przedwojenne argumenty europejskich mocarstw, że ich 
azjatyccy poddani nie potrafią rządzić się sami. Cios zadany prestiżowi 
rasy białych panów był tym dotkliwszy, że w wielu miejscach tubylcy za-
rządzali internowanymi Europejczykami, przydzielając im często najcięż-
sze służebne prace fizyczne, co miało długofalowe, głębokie konsekwencje. 
Tubylcy, do tej pory uznający białych za niepokonanych, zobaczyli nagle 
swoich europejskich panów w zupełnie innej roli. Nawet gdy szala zwy-
cięstw przechyliła się w końcu na korzyść aliantów, mieszkańcy Azji doj-
rzeli do postanowienia, że już nigdy nie dopuszczą do powrotu imperial-
nych rządów europejskich. 

Nie tylko azjatyccy poddani upadających mocarstw kolonialnych gło-
śno domagali się niepodległości i samostanowienia. Lista upokarzających 

                                                        
8 B. H. Liddell Hart, History of the Second World War, Paragon Books, New York 
1979, s. 233. 
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imperialistów klęsk znalazła oddźwięk także gdzie indziej. Podważano 
teraz mit europejskiej, a właściwie zachodniej wszechmocy. Na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce, Indiach, nad Morzem Śródziemnym ludność odrzu-
ciła perspektywę powrotu do przedwojennego, kolonialnego status quo. 
Dodatkową zachętę stanowiły obietnice niepodległości i prawa do samo-
stanowienia, składane przez aliantów na początku drugiej wojny światowej. 
Zanim jeszcze Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny w 1941 roku, pre-
zydent Franklin D. Roosevelt spotkał się z brytyjskim premierem Winsto-
nem Churchillem na pokładzie statku wojennego u wybrzeży Nowej Fun-
landii, aby sformułować powojenne cele obu krajów. Powstał wtedy 
ośmiopunktowy dokument, znany jako Karta Atlantycka, którego głównym 
celem było, zdaniem jednego z historyków, zaimponowanie opinii publicz-
nej nieprzyjaciela słusznością zachodniej sprawy9. Jednak skutki oddział-
ływania owego dokumentu wykroczyły daleko poza jego wzniosłe de-
klaracje. 

Pierwszy punkt Karty głosił, że obydwa kraje nie dążą w tej wojnie do 
żadnej ekspansji ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym. 
Punkty drugi i trzeci miały się stać dla mocarstw europejskich źródłem 
późniejszych kłopotów. Punkt drugi stwierdzał bowiem jednoznacznie, że 
ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone nie pragną zmian terytorial-
nych, które by nie zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami zain-
teresowanych ludów, punkt trzeci natomiast dodatkowo zobowiązywał 
obydwa kraje do szanowania prawa wszystkich narodów do swobodnego 
wyboru formy rządu, pod jakim chcą żyć10. Te zasady znalazły się w De-
klaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych, uzgodnionej przez Wielką 
Brytanię, Stany Zjednoczone 1 stycznia 1942 roku, a następnie podpisanej 
przez wszystkie rządy krajów znajdujące się w stanie wojny z Niemcami, 
co zmusiło je do respektowania obietnic, których nie zawsze zamierzały 

                                                        
9 Uwagi generała George'a Grivasa, [w:] The Memories of Generał Grivas, 
Ch. Foley (red.), Longmans, London 1964, s. 12; por. D. Thompson, Europe since 
Napoleon, Penguin Harmondsworth, London 1978, s. 778. 
10 W. S. Churchill, Druga wojna światowa, t. 3, ks. 2, Phantom, Gdańsk 1994–
1996, s. 445. 
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dotrzymać. Sytuacja w powojennej Algierii była może najbardziej typowa. 
W 1943 roku, po wylądowaniu aliantów, którzy uwolnili Afrykę Północną 
spod rządów Vichy, delegacja algierskich muzułmanów starała się o au-
diencję u nowo mianowanego komendanta Wolnych Francuzów, generała 
Henri Girauda. Prośba ich dotyczyła jedynie uznania praw i swobód pro-
klamowanych w Karcie Atlantyckiej, której sygnatariuszem był także rząd 
francuski na uchodźstwie. Odpowiedź Girauda była zwięzła. „Nie interesu-
ją mnie reformy” – grzmiał. „Najpierw potrzebuję żołnierzy”11. Algierczy-
cy, podobnie jak przed trzydziestu laty, usłużnie dostarczyli ochotników, 
teraz jednak – wraz ze wszystkimi innymi poddanymi europejskich mo-
carstw – żywili nadzieję, że ich lojalność zostanie nagrodzona po zakoń-
czeniu wojny. Oczekiwania te miały jednak pozostać niespełnione nie tylko 
w Algierii, ale także w co najmniej kilku innych koloniach. Gorycz wywo-
łana niedotrzymaniem obietnic i zawiedzionych nadziei była zarzewiem 
konfliktu. Wobec stale powtarzających się wykrętów kolonialnej admini-
stracji przyszły przywódca antybrytyjskiej partyzantki na Cyprze, generał 
George Grivas, cypryjski Grek, który ongiś walczył u boku aliantów, stracił 
w 1947 roku wszelką nadzieję, iż składane przez Wielką Brytanię podczas 
wojny obietnice o samostanowieniu staną się kiedykolwiek faktem. „Coraz 
częściej – wspominał – wydawało mi się, że tylko rewolucja może wyzwo-
lić moją ojczyznę”12. Algierczycy szybko doszli do podobnego wniosku. 

Oczywiście etniczny terroryzm szukał oparcia w ideologii o zasięgu 
znacznie szerszym, ponadnarodowym. Przypomnę, że o ile przed drugą 
wojną światową w radykalnych ruchach nacjonalistycznych dominowało 
nastawienie prawicowe, o tyle po jej zakończeniu zaczęła przeważać  
ideologia lewicowa. 

Czarnoskóry marksista z Haiti Gérard Pierre-Charles próbował wyja-
śniać wzrost popularności idei lewicowych w nacjonalistycznych ruchach 
krajów zależnych w swej książce Karaiby 2 połowy XX wieku13, pisząc: 

                                                        
11 Za: A. Horne, A Savage War of Peace, Algeria 1954–1962, NYRB Classic, New 
York 2011, s. 42. 
12 Ch. Foley, The memories of General Givas, op. cit., s. 13. 
13 G. Pierre-Charles, Karaiby 2 połowy XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1984. 
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„Racjonalizm stanowi ideologiczny wyraz niezgody na obcą dominację. 
[...] w obecnym świecie i w krajach zależnych nacjonalizm okazuje się 
związany z ideologią wyzwolenia i socjalizmu. [...] w tym geograficznym 
regionie świata ze względu na historyczną przemoc i totalitarny charakter 
ucisku kolonialnego i imperialistycznego nacjonalizm działa jako potężna 
dźwignia, nadaje świadomość i mobilizuje lud przeciw wyzyskowi czło-
wieka przez człowieka”14. Autor tych słów myślał o Karaibach, lecz jego 
konstatacje można z powodzeniem rozszerzyć na inne kraje zależne. 

Podobnie lewicowe nachylenie mają narodowowyzwoleńcze programy 
ETA, obu odłamów IRA, separatystów korsykańskich i bretońskich, orga-
nizacji palestyńskich, ekstremistów tamilskich. 

Warto też zwrócić uwagę na ideologię ruchów wyzwoleńczych w re-
gionie Ameryki Łacińskiej. Działając w krajach pozornie suwerennych, 
a faktycznie uzależnionych od USA, ruchy te wypracowały charaktery-
styczny melanż latynoamerykańskiego nacjonalizmu z marksistowskim 
socjalizmem. Fidel Castro twierdził, że „jego wkład w rewolucję kubańską 
polegał na tym, że dokonał syntezy idei Martiego z marksizmem- 
-leninizmem i konsekwentnie zastosował ją w praktyce”15. Podkreślić trze-
ba, iż nie był to tylko lekko zabarwiony na lewicowo nacjonalizm w rodza-
ju IRA. Tu rewolucja społeczna i suwerenność narodowa wzajemnie splata-
ły się i warunkowały. Programy organizacji typu Tupamaros nierozerwal-
nie łączyły walkę o wyzwolenie narodowe i społeczne. Carlos Marighella 
uważał, że w Brazylii walkę o wyzwolenie narodowe należy prowadzić – tu 
przytoczymy słowa z książki Zbigniewa Kowalewskiego Guerilla latyno-
amerykańska16 – metodami innymi niż tradycyjne: „W środowisku zbrojnej 
lewicy zrodził się pogląd, iż we współczesnej fazie rozwoju światowej 
gospodarki kapitalistycznej oraz zależnego kapitalizmu w Brazylii wyzwo-
lenie narodowe powinno być rozumiane w sposób odmienny od tradycyj-
nego. W sytuacji, gdy w Brazylii burżuazja czy to podporządkowała się 

                                                        
14 Ibidem, s. 65. 
15 Z. Kowalewski, Guerilla latynoamerykańska. Szkice z dziejów rewolucyjnych 
walk partyzanckich, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 35. 
16 Ibidem. 
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obcemu kapitałowi, czy też przede wszystkim stowarzyszyła z nim i uległa 
denacjonalizacji, gdy gospodarka kraju stanowi część składową zintegro-
wanego, międzynarodowego systemu gospodarczego kapitalizmu i gdy 
międzynarodowe przedsiębiorstwa sprawują bezpośrednią kontrolę nad 
procesem produkcji oraz rynkiem [...]. Walka przeciw imperializmowi staje 
się w tych warunkach zarazem walką o obalenie kapitalistycznych stosun-
ków produkcji i przeobraża się w rewolucję socjalistyczną”17. 

 

1.2. Pojęcie terroryzmu 

Terroryzm, a właściwie terror, pojawił się na niespotykaną dotąd skalę 
podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wówczas przypisywano mu  
inne znaczenie niż obecnie przyjęte, które wtedy budziło pozytywne sko-
jarzenia. 

Régime de la terreur – system panujący w latach 1793–1794 – przyję-
to dla zaprowadzenia porządku w okresie niepokoju i chaosu, jaki nastąpił 
po wydarzeniach w 1789 roku we Francji. Tę formę rządów niejednokrot-
nie wprowadzano w różnych państwach, gdzie władzę przejęli rewolucjoni-
ści. Choćby znacznie późniejsza leninowska dyktatura proletariatu. 
W przeciwieństwie do współczesnego rozumienia terroryzmu jako rewolu-
cyjnej lub antyrządowej działalności, podejmowanej przez różnego typu 
ugrupowania polityczne, régime de la terreur był skutecznym systemem 
rządzenia stosowanym w porewolucyjnym państwie. 

Powyższy system miał na celu umocnienie władzy nowego rządu 
przez utrzymywanie w strachu kontrrewolucjonistów, wywrotowców 
i dysydentów, których rewolucyjny reżim uważał za „wrogów ludu”. Ko-
mitet Ocalenia Publicznego i Trybunał Rewolucyjny otrzymały uprawnie-
nia do aresztowania, sądzenia i publicznego gilotynowania osób skazanych 
za reakcyjne przestępstwa. 

                                                        
17 Ibidem, s. 59. 
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Terroryzm, a w zasadzie terror państwowy, w tamtym kontekście miał 
wiązać się z ideami cnoty i walki o demokrację. Rewolucyjny przywódca 
Maksymilian Robespierre głęboko wierzył, że cnota jest główną cechą 
ludowego rządu w czasach pokoju, natomiast w okresie rewolucji musiał 
się on wiązać z terrorem, niezbędnym do tego, by demokracja mogła zaist-
nieć i zatriumfować. Odwoływał się do „cnoty, bez której terror jest złem; 
do terroru, bez którego cnota jest bezradna” i głosił, że „terror to jedynie 
sprawiedliwość, szybka, surowa i niezłomna, jest więc emanacją cnoty”18. 

Terror doby rewolucji francuskiej miał dwie cechy wspólne z dzisiej-
szym terroryzmem: 

– był zaplanowany i zorganizowany, 
– celem było stworzenie „nowego i lepszego społeczeństwa”. 

W istocie niejasne i utopijne wyjaśnianie przez Robespierre’a zasadni-
czych celów rewolucji zadziwiająco przypomina swym tonem i treścią 
ideowe manifesty organizacji terrorystycznych. W roku 1794 Robespierre 
oświadczył: „Pragniemy takiego porządku rzeczy [...], gdzie sztuki piękne 
stanowić będą ozdobę wolności, która sama je uszlachetnia, handel stano-
wić będzie źródło zamożności powszechnej, zamiast służyć monstrualnemu 
wzbogacaniu kilku rodzin. Pragniemy w naszym kraju moralności zamiast 
egoizmu, uczciwości, nie pustego »honoru«, zasad zamiast zwykłych przy-
zwyczajeń, obowiązku, a nie tylko czczej przyzwoitości, władzy rozumu 
zamiast tyranii mody, potępienia występku, nie pogardy dla nieszczęśli-
wych [...]”19. Tego typu górnolotny język znalazł kontynuatorów w auto-
rach komunikatów Frakcji Czerwonej Armii oraz Czerwonych Brygad. 

Kiedy régime de la terreur wreszcie pożarł sam siebie, słowa „terrory-
sta” i związany z nim „terroryzm” powiązane zostały z nadużyciem władzy 
i nabrały wyraźnie kryminalnych implikacji20. Terminy te upowszechnił 

                                                        
18 R. R. Palmer, The Age of the Dramatic Revolution, Princeton University, Prince-
ton 1970, s. 51. 
19 Ibidem, s. 66. 
20 W. Laqueur, The Age of Terrorism, Little Brown, Boston 1987, s. 11. 
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Edmund Burke, konserwatysta, polityk, jako pierwszy pisząc: „tysiące tych 
piekielnych psów zwanych terrorystami [...] swobodnie kąsających lud”21. 

Przechodząc do współczesnych prób zdefiniowania zjawiska terrory-
zmu przyjrzyjmy się, jaką trudność ma Conor Gearty ze zdecydowaniem, 
czym jest terroryzm, raz definiując go jako „terroryzowanie niewinnych 
ludzi celem zakomunikowania przesłania politycznego”22, innym zaś razem 
jako „samowolne zabijanie cywili w celach politycznych, i to w sposób 
mający na celu zastraszenie ludności”23; obie stosowane przezeń definicje 
zacierają wszakże różnicę między terrorem państwowym i terroryzmem.  
A. P. Schmid w swej pracy pokusił się o wypracowanie następującej defi-
nicji terroryzmu: „atak sił wywrotowych na niewinne jednostki, mający 
wywołać strach i zabić lub zranić ludzi, a przez to wymusić polityczne 
ustępstwa na osobie niebędącej bezpośrednią ofiarą ataku lub na organiza-
cji, do której nie należą zaatakowani”24. Definicja ta jest wprawdzie precy-
zyjna, ale nazbyt zawęża znaczenie tego terminu, będąc raczej definicją 
strategii pośredniej, często stosowanej przez terrorystów. Przy tak posta-
wionych kryteriach nie można byłoby zabójstwa Anwara Sadata zaklasyfi-
kować jako aktu terrorystycznego. 

Trudno jest przyjąć za Schmidem, że pojedynczy akt terroru jest już 
terroryzmem. Ruch integrystyczny arcybiskupa Marcela Lefebvre’a to 
przecież nie ugrupowanie terrorystyczne, choć z jego szeregów wywodził 
się niedoszły zabójca Jana Pawła II – Ferdynand Krohn, natomiast systema-
tycznie stosująca przemoc ETA ma niewątpliwie charakter terrorystyczny. 

W jakich zatem okolicznościach można dane ugrupowanie uznać za 
terrorystyczne? Według mnie można to uczynić wtedy, gdy terroryzm sta-
nowi jego podstawową metodę działania, czyli systematyczne stosowanie 
terroru służy do osiągnięcia określonych celów. 

                                                        
21 R. R. Palmer, op. cit., s. 126; comp. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Świat 
Książki, Warszawa 1999, s. 14. 
22 C. Gearty, Terroryzm, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 65. 
23 Ibidem, s. 69.  
24 A. P. Schmid, A. J. Jongman, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Au-
thors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, Transaction, New York 2005.  
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Według G. Wardlawa terroryzm to zjawisko, które ma głównie cha-
rakter polityczny, chociaż kryminaliści lub np. szaleńcy mogą stosować 
praktyki „typu terrorystycznego”25. 

Z kolei według P. Wilkinsona terroryzm może mieć charakter: krymi-
nalny, wojenny, psychiczny i polityczny. Współcześnie jednakże będzie 
pojmowany głównie jako terroryzm polityczny26. Decydują o tym intencje 
zamachowców i obrany przez nich dalekosiężny cel działalności. Jeśli mo-
tywy, którymi się kierują, mają charakter społeczno-polityczny, zjawisko 
możemy uznać za terroryzm polityczny. Gdy zaś ataki mają inne cele niż 
polityczne, wtedy nie mamy do czynienia z terroryzmem, lecz powiedzmy 
z bandytyzmem27. 

Terroryzm wyraźnie zmierza do uzyskania zmiany politycznej. Może 
tu chodzić o zmianę ustroju, polityki rządu w sprawie prawnej czy teryto-
rialnej, zmianę rządu, elit politycznych. 

Osobnym zagadnieniem jest odrębne klasyfikowanie terroryzmu reli-
gijnego – poza pojęciem „terroryzm polityczny”. Sądzę, że nie jest to do 
końca uzasadnione. Niemożliwe jest całkowite odseparowanie czynnika 
religijnego od politycznego. Na ogół dwa te składniki mocno wiążą się 
z sobą. Mimo iż terroryści działają z pobudek religijnych, oddzielanie ich 
od motywacji politycznych jest nierealne. Motywacja religijna wymaga 
przecież w tym przypadku realizacji przez określony system prawno- 
-polityczny. Polityczne intencje terroryzmu tego typu są ewidentne, gdyż 
religia pełni tu rolę czynnika legitymizującego porządek polityczny, o który 
walczą bojownicy, a na jej dogmatach ma zostać oparty nowy, „lepszy” ład 
prawny. 

Poza pojęciem „terroryzm” egzystuje jako odrębne pojęcie „terror”. 
Autorzy Leksykonu politologii28 określają go następująco: „sposób działa-

                                                        
25 G. Wardlaw, Political Terrorism. Theory, Tactics, Countermesures, Cambridge 
University, Cambridge 1989, s. 9. 
26 Por. P. Pajorski, Czy czeka nas renesans terroryzmu lewackiego?, „Zeszyt Pro-
blemowy. Praktyka – Nauka – Refleksje”, 2011, nr 3/4, s. 37–38. 
27 P. Wilkinson, Political Terrorism, Macmillan, London 1974, s. 17. 
28 Leksykon politologii, A. Antoszewski, R. Herrut (red.), Alfa 2, Wrocław 1996.  
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nia państwa, określona praktyka polityczna oparta na wykorzystaniu przez 
aparat państwowy różnorodnych form i metod stosowana przemocy łącznie 
z fizyczną eliminacją przeciwnika, której celem jest szerzenie grozy czy też 
strachu wśród członków społeczeństwa i wywołanie w efekcie psychozy 
niepewności i zagubienia. Wydaje się jednak, iż cele te pozostają instru-
mentalnymi wobec innego – zasadniczego, a mianowicie utrzymania się 
przy władzy grupy stosującej terror. Terror stosują m.in. państwa totalitarne 
jako część strategii zastraszania, likwidacji oporu oraz zmuszenia społe-
czeństwa do bezwzględnego posłuszeństwa”29. 

Należy zatem pamiętać, że terroryzm tym istotnie różni się od terroru, 
że jest niezgodną z prawem, planowaną metodą działania, opierającą się na 
przemocy, uzasadnianej przez jej zwolenników przyczynami o charakterze 
społeczno-politycznym. Ponieważ ataki terrorystyczne są sprzeczne zarów-
no z prawem wewnętrznym obecnego państwa, jak i z prawem międzyna-
rodowym, ekstremiści działają w głębokiej konspiracji, ryzykując konfron-
tację ze znacznie potężniejszym od nich państwowym aparatem bezpie-
czeństwa. Terroryzm stanowi zatem zjawisko odrębne od terroru. 

Słowa „terroryzm” po raz pierwszy wyraźnie użyto w znaczeniu 
współczesnym podczas Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prawa Karnego w Brukseli w 1930 roku, gdzie przyjęto tekst dotyczący 
terroryzmu, a składający się z pięciu artykułów. W polskiej Akademii 
Obrony Narodowej terroryzm jest definiowany następująco: „terroryzm to 
forma przemocy polegająca na przemyślanej akcji wymuszenia bądź za-
straszenia rządów lub określonych grup społecznych w celach politycz-
nych, ekonomicznych lub innych”30. 

Według Encyklopedii popularnej PWN terroryzm to: „działalność 
zwykle małych ekstremistycznych ugrupowań, które za pomocą zabójstw, 
zagrożeń śmiercią, mordów politycznych, porywania zakładników, upro-
wadzeń samolotów i innych podobnych środków potępianych przez spo-
łeczność międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii publicznej na wy-

                                                        
29 Ibidem, s. 409. 
30 Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, W. Łepkowski (red.), 
AON, Warszawa 2002, s. 109. 
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suwane przez siebie hasła, bądź też wymusić na rządach państw, w których 
działają określone ustępstwa lub świadczenia na swoją korzyść (np. zwol-
nienie więzionych terrorystów, okup)”31. 

Wybitny polski ekspert prawa karnego Tadeusz Hanausek, uważał, że 
terroryzm to: „zaplanowana, zorganizowana i zazwyczaj uzasadniona ide-
ologicznie, a w każdym bądź razie posiadająca polityczne podłoże moty-
wacyjne, działalność osób lub grup mająca na celu wymuszenie od władz 
państwowych, społeczeństwa lub poszczególnych osób określonych świad-
czeń, zachowań czy postaw, a realizowana w przestępczych formach obli-
czonych na wywołanie szerokiego, maksymalnie zastraszającego rozgłosu 
w opinii publicznej oraz z reguły polegająca na zastosowaniu środków 
fizycznych, które naruszają dobra osób postronnych, tj. takich, które nie 
dały wyrazu swemu negatywnemu nastawieniu do aktu terrorystycznego, 
jego celu lub uzasadnienia, ani nawet do określonej ideologii czy zapatry-
wań”32. 

Podobne definicje terroryzmu spotkać można w literaturze amerykań-
skiej i zachodnioeuropejskiej. Słownik oksfordzki definiuje terroryzm jako: 
„metodę walki politycznej polegającej na selektywnym lub kompleksowym 
stosowaniu przemocy wobec przeciwników, obecną w ideologii i praktyce 
radykalnych ruchów politycznych i społecznych (zarówno lewicowych, jak 
i prawicowych), w przeciwieństwie do terroru, czyli pozaprawnej przemo-
cy aparatu państwowego wobec grup lub jednostek (zwanego także terrory-
zmem państwowym), jest bronią opozycji, stosowaną zwykle przez wyspe-
cjalizowane bojówki związane z partiami i ruchami politycznymi. Celem 
ich działania jest destabilizacja władzy, zastraszenie osób ją piastujących 
oraz podporządkowanych im organów33. 

FBI wprowadziło bardziej otwartą definicję terroryzmu: „bezprawne 
użycie siły lub przemocy przeciwko osobom bądź własności w celu zastra-

                                                        
31 Encyklopedia popularna PWN, R. Łąkowski (red.), PWN, Warszawa 2012, 
s. 864. 
32 Ibidem, s. 865. 
33 Mały oksfordzki słownik historii świata – XX w., Świat Książki, Warszawa 1996, 
s. 592. 
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szenia lub wymuszenia dokonanego na rządzie, ludności cywilnej lub ja-
kiejkolwiek jej części, z zamiarem osiągnięcia celów politycznych lub spo-
łecznych”34. 

Przytoczone tu definicje zawierają takie zasadnicze elementy, jak pla-
nowa, zorganizowana przemoc, akty wywołujące strach, wymuszanie okre-
ślonego postępowania, skutki psychologiczne i cele polityczne. 

W przebadanych 109 znanych definicjach pojęcia „terroryzm” jako 
najczęściej występujące jego atrybuty zostały odnotowane: przemoc i siła – 
częstotliwość występowania (83,5%); motyw polityczny (65%); strach, 
podkreślenie terroru (51%); groźba (47%); psychologiczne skutki i przewi-
dywane reakcje (41,5%), istnienie rozbieżności między celem i ofiarą – 
cele pośrednie (37,5%), działanie planowane, celowe, systematyczne 
(32%)35. 

Czemu tak trudno jest znaleźć rozsądną jednoznaczną definicję terro-
ryzmu? Czy przyczyna leży w burzliwym rozwoju tego zjawiska na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesięciu albo nawet kilku lat, a może wynika to 
z różnych punktów widzenia, uzależnionych od światopoglądu i interesu 
politycznego. 

Pragnę tu podkreślić, że trudności definicyjne nie są wyłącznie pro-
blemem teoretycznym. W związku z koniecznością podpisania wspólnego 
porozumienia i ustalenia jednoznacznego postępowania w walce z terrory-
zmem organizacje międzynarodowe i pozarządowe próbują od dłuższego 
czasu wypracować wspólną definicję zadowalającą wszystkie strony. 
Wbrew pozorom nie jest to łatwe, a bardzo często ustalenia rozbijają się 
o trudność, jaką jest punkt odniesienia, ponieważ to, co dla jednych jest 
„terroryzmem”, dla innych jest „walką o wolność”, ten, kto dla jednych jest 
„terrorystą”, dla innych „bojownikiem o wolność”. Niejednokrotnie takie 
państwa, jak były Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, wspomagały 
grupy bojowników na terenach, o które zabiegały lub chciały, aby tamtej-
sze przyszłe rządy były podatne na ich wpływy. 

                                                        
34 http://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005  
(dostęp: 25.06.2012). 
35 A. P. Schmid, A. J. Jongman, op. cit., s. 5. 
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Od 1937 roku Liga Narodów próbowała określić definicję, która 
wstępnie przygotowana zawierała m.in. taką treść: „działanie obliczane na 
stworzenie stanu terroru w umysłach poszczególnych osób albo grupy 
osób, albo wprowadzenie terroru publicznego”36. 

Chcąc przeciąć definicyjny węzeł gordyjski, znawca terroryzmu 
Schmid sugerował praktyczną interpretację działań terrorystycznych. 
W 1992 roku w sprawozdaniu dla Organizacji Narodów Zjednoczonych 
wskazał, że dobrym punktem wyjścia mogłaby być definicja „zbrodni wo-
jennej”. Jeżeli bowiem definicja, zgodnie z którą zbrodnia wojenna to atak 
na ludność cywilną i zabijanie więźniów, zostanie rozszerzona na czas po-
koju, to w takim wypadku czyny terrorystyczne można by wprost definio-
wać jako zbrodnie wojenne czasu pokoju. 

Kontrowersje wokół prób zdefiniowania tego zjawiska związane są 
także z coraz większą przepaścią finansową i technologiczną pomiędzy 
krajami grupy G7 i Rosją z jednej, a państwami Trzeciego Świata, głównie 
Afryki oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu, z drugiej strony. Żadne  
z państw biednych i rozwijających się nie jest w stanie oficjalnie przystąpić 
do konfliktu zbrojnego z mocarstwami, które na ich autonomicznym terenie 
prowadzą własne interesy lub chroniąc interesy międzynarodowych kon-
cernów nie liczą się z interesem danego kraju-gospodarza. W takiej sytuacji 
jedyną metodą walki pozostaje nieoficjalne wspieranie grup terrorystycz-
nych, których działalność jest ściśle powiązana z interesem narodowym, 
etnicznym lub np. religijnym.  

                                                        
36 Oficjalna strona internetowa Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie http://www. 
unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php (dostęp: 26.02.2012). 
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BLOK KONTROLNY. MODUŁ PROBLEMOWY 

1. Omów pojęcie ekstremizmu antykolonialnego. 
2. Co to jest terror etniczny? 
3. Zdefiniuj zjawisko terroryzmu. 
4. Zdefiniuj pojęcie terroru. 
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ROZDZIAŁ 2  
 

Z historii terroryzmu  

2.1. Sylwetki wybranych protoplastów terroryzmu lewackiego 

Idea usprawiedliwionego zabójstwa złego władcy swoją „dojrzałą” 
formę przybrała dopiero w wieku XVIII, w okresie rewolucji francuskiej. 
Wypada tutaj wymienić przede wszystkim François Babeufa (1760–1797), 
francuskiego działacza rewolucyjnego i myśliciela, jednego z twórców 
socjalizmu utopijnego. Stworzył on koncepcję społeczno-polityczną zwaną 
b a b u w i z m e m , zgodnie z którą podstawą systemu ekonomicznego pań-
stwa winna być wspólnota dóbr i komunistyczna organizacja produkcji. Był 
założycielem tajnego Sprzysiężenia Równych (w 1796 roku), które zmie-
rzało do oddania władzy w ręce ludu i stopniowego wprowadzania ustroju 
komunistycznego. Babeuf został aresztowany i skazany na śmierć. W cza-
sie procesu wygłosił słynne zdanie, które stało się później punktem wyjścia 
licznych teorii legalności i moralności przemocy w walce o słuszną sprawę: 
„Przeciwko tyranii wszystkie środki są dozwolone”37. 

Babuwizm nie uzyskał większego poparcia społecznego i zaczął się 
staczać w kierunku terroryzmu, który nie potrzebuje szerszego wsparcia. 

Podobny los spotkał idee najważniejszego przedstawiciela odrodzone-
go babuwizmu: Louisa Augusta Blanqui’ego (1805–1881), który także 
propagował całkowitą równość własności. Do realizacji tego celu można, 
według niego, używać przemocy. Utworzył on tajne Stowarzyszenie Pór 
Roku, które w maju 1839 roku podjęło nieudaną próbę zbrojnego powsta-
nia przeciwko monarchii38. W swoich pismach przedstawiał tezy, iż ruch 
komunistyczny może odnieść sukces bez względu na panujące warunki 

                                                        
37 Por. K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, SPAR, Warszawa 1995, s. 9. 
38 Ibidem. 
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ekonomiczne i socjalne. Stworzony przez niego system, znany pod nazwą 
b l a n k i z m u  zakładał, iż do zmiany ustroju może doprowadzić dobrze 
zorganizowana działalność spiskowa, bez konieczności mobilizowania 
mas. Blanqui nie doceniał siły proletariatu i działalności rewolucyjnej, da-
jąc pierwszeństwo stopniowej ewolucji, od kapitalizmu do komunizmu, 
w sferze ekonomii. W podobnym duchu wyrażali się także lewaccy radyka-
łowie, jednak stawiali bardziej na radykalną awangardę społeczeństwa niż 
na masy ludu.  

Ten utopijny komunista, który połowę swojego 76-letniego życia spę-
dził za kratami, stał się dla wielu rewolucjonistów symbolem walki o spra-
wiedliwość społeczną. Blankizm i jego założenia odegrały znaczącą rolę 
m.in. w okresie Komuny Paryskiej w 1871 roku. Do poglądów tego rewo-
lucjonisty odwoływały się także niektóre grupy lewicowych terrorystów już 
w XX wieku. 

Pisząc o Francji końca XVIII wieku, tj. okresu panowania krwawego 
terroru Maksymiliana Robespierre’a (1758–1794), można wskazać, że była 
to forma sprawowania władzy o charakterze rewolucyjnym w nowo po-
wstałym państwie. Terror rewolucyjny Robespierre’a był działalnością 
celową, zorganizowaną i systematyczną. Powodem, dla którego wdrażano 
brutalne metody działania, takie jak gilotynowanie osób skazanych za 
„zdradzieckie” przestępstwa, była chęć całkowitego zastraszenia przeciw-
ników politycznych rewolucji i społeczeństwa. W ten sposób można było 
utorować drogę do wprowadzenia nowego system politycznego. Robespier-
re wierzył bowiem, że cnota jest główną cechą ludowego rządu w czasach 
pokoju, natomiast w okresie rewolucji musi się wiązać z terrorem, by de-
mokracja mogła zatriumfować39. Robespierre’a i jego najbliższych zwolen-
ników spotkał ten sam los, co 40 tysięcy innych osób, ofiar rewolucji – 
zostali ścięci na gilotynie dnia 28 lipca 1794 roku. 

Niepodległościowa motywacja terroryzmu, ściśle splatająca się z ter-
roryzmem „rewolucyjnym” i republikańsko-demokratycznym, dominowała 
w trzech pierwszych ćwierćwieczach XIX wieku. 

                                                        
39 Ibidem. 
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Italia stanowi wręcz modelowy przykład XIX-wiecznego terroryzmu  
o narodowo-rewolucyjnej orientacji. To Włosi najczęściej sięgali po szty-
let, krócicę czy bombę. Jeszcze w dobie rewolucji francuskiej zainspirowa-
ni jej przykładem republikanie, do których należał m.in. Carlo Botta40, za-
wiązali w Turynie spisek, planując zabicie w 1794 roku króla Karola Ema-
nuela IV. Francuska hegemonia nie zachwyciła włoskich jakobinów, roz-
czarowanych polityką napoleońską, którzy znowu zeszli do podziemia. 

Z kolei Neapol jest kolebką najpoważniejszego ruchu ówczesnych 
konspiracji – karbonaryzmu41. Celem karbonariuszy była zarówno walka 
niepodległościowa, to znaczy wyzwolenie Włoch spod panowania francu-
skiego, a potem austriackiego, jak i wprowadzenie systemu społecznego 
i politycznego, opartego na ogólnie sformułowanych zasadach równości 
i sprawiedliwości. Punktem wspólnym karbonaryzmu i terroryzmu były 
stosowane w tych działaniach metody. Do stosowanych przez obie te siły 
sposobów walki należało zarówno szerzenie strachu i paniki wśród wro-
gów, jak i podpalanie domów z mieszkającymi w nich rodzinami oraz do-
konywanie skrytobójczych morderstw. 

Z karbonaryzmem związany był m.in. towarzysz Babeufa ze Sprzysię-
żenia Równych – Philippe Buonarroti (1761–1837), postać wręcz symbo-
liczna dla XIX-wiecznych spisków rewolucyjnych, autor teorii legalności 
i moralności przemocy, głoszący zasadę: „żaden środek nie jest przestęp-
czy, jeżeli służy świętemu celowi”42. Jego praca, zatytułowana Babeuf 
i spisek na rzecz równości43, nazywana często biblią rewolucjonistów, nie 
była wprawdzie wykładnią klasycznego terroryzmu, tzn. walki samotnych 

                                                        
40 Ibidem. 
41 Karbonaryzm – węglarstwo; tajny ruch polityczny przeciwko absolutyzmowi, 
rozwijający się w Europie w I połowie XIX wieku. Nazwa pochodzi z języka wło-
skiego, od wypalaczy węgla drzewnego, u których najczęściej ukrywali się zbie-
gowie polityczni. Karbonaryzm najsilniej swoją działalność zaznaczył we Wło-
szech, gdzie powstał i był główną siłą rewolucji w latach 1820–1821 oraz 1831. 
Por. Encyklopedia PWN w trzech tomach, B. Kaczorowski (red.), t. 2, PWN, War-
szawa 2006, s. 115. 
42 P. Buonarroti, Buonarroti’s History of Babeuf’s Conspiracy for Equality, Nabu, 
London 2011. 
43 Ibidem. 
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bojowników o dobro większości, lecz odnosiła się raczej do zbrojnego po-
wstania ludu. Postulowała również absolutną obojętność wobec ofiar, 
w tym też tych niewinnych, ponoszonych w imię słusznej sprawy. Najważ-
niejszym elementem czyniącym z książki Philippe’a Buonarrotiego teore-
tyczną podstawę terroryzmu jest zawarte w niej stwierdzenie, iż rewolucja 
nie musi być dziełem mas, wystarczy kilku zdecydowanych na wszystko 
rewolucjonistów44. 

Kolejny krok w kierunku stworzenia prawdziwego terroryzmu poli-
tycznego uczynił żyjący w latach 1808–1871 niemiecki komunista Wilhelm 
Weitling. Jego wkład polegał na sformułowaniu pewnej ciekawej reguły, 
którą ilustruje schemat: 

REWOLUCJONISTA + KRYMINALISTA = TERRORYSTA45 
Równanie to miało z kolei posłużyć jako wykładnia do sformułowania 

celu, który zawierał się w zdaniu w krótkim marzeniu: stworzeniu króle-
stwa niebieskiego na ziemi przez rozpętanie grozy piekła46. Znaczenia tego 
równania i zacytowanego celu nie można przecenić, gdyż właśnie na nich 
opiera się działalność wszystkich terrorystów współczesnej Europy. W taki 
oto sposób ten niemiecki krawiec awansował do grona postaci, które przy-
czyniły się w szczególny sposób do rozwoju teoretycznych podstaw stoso-
wania bezwzględnej przemocy w walce politycznej. Przemyślenia Weitlin-
ga mogą się również przyczynić do zakończenia trwającego od lat sporu na 
temat najlepszej definicji terroryzmu. Dla wielu historyków i politologów 
zjawisko to jest tak złożone, iż sformułowanie jego precyzyjnej definicji 
uważają wręcz za niemożliwe. 

Weitling bardzo ostro atakował również takie pojęcia, jak państwo, 
własność, prawo, ojczyzna, małżeństwo oraz wszelkie interpretacje religij-
nych nakazów, domagał się całkowitego zniszczenia istniejącego, a oparte-
go na tradycyjnych wzorcach porządku. 

                                                        
44 Ibidem. 
45 Por. W. Weitling, Gwarancje harmonii i wolności, Książka i Wiedza, Warszawa 
1968. 
46 Ibidem. 
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Do podobnych wniosków doszedł także inny niemiecki radykał – Karl 
Heinzen47. Jego teoria, wyłożona w artykułach prasowych, przede wszyst-
kim w piśmie „Die Evolution”, wychodziła z założenia o słuszności zabój-
stwa tyrana. Jej trzon to twierdzenie, iż w polityce morderstwo nie jest 
czynem nagannym48. A skoro tak, to znikają wszelkie granice: mordować 
można wszędzie i wszystkich, pod warunkiem jednak, iż występuje się 
w obronie słusznej sprawy. 

Karl Heinzen był autorem pierwszej doktryny współczesnego terrory-
zmu. Jej główne tezy zakładały: 
1. Pomimo iż zabójstwo jest przestępstwem, dopuszczalne jest jako śro-

dek działania w sferze politycznej.  
2. Chociaż siły postępu są silniejsze od sił reakcyjnych, wątpliwe jest, aby 

zwycięstwo tych pierwszych nastąpiło automatycznie. Niezbędne staje 
się więc uruchomienie i przyspieszenie tego procesu przy użyciu szty-
letu, trucizny lub bomby. 

3. Przewagę sił reakcyjnych pod względem liczby żołnierzy, broni i jako-
ści wyszkolenia można zrównoważyć za pomocą broni masowej zagła-
dy stosowanych przez pojedynczych rewolucjonistów (stąd zaintereso-
wanie Heinzena gazami bojowymi). 

4. Zwycięstwo rewolucji możliwe jest tylko przy stosowaniu okrutnych 
i bezwzględnych metod („sztuka zabijania musi zyskać na znacze-
niu”49). 

5. Rewolucjoniści muszą zająć się poszukiwaniem skuteczniejszych me-
tod zabijania: bomb o większej sile rażenia, skuteczniejszej trucizny, 
która może zabić setki ludzi, gazów kładących pokotem tysiące prze-
ciwników. W celu szybszego wprowadzania tych środków do praktyki 
Heinzen zaproponował nawet rozpisanie konkursu z nagrodami na naj-
lepsze bronie masowej zagłady50. 

                                                        
47 Karl Heinzen (1809–1880) – niemiecko-amerykański rewolucjonista i publicysta. 
48 Por. K. Heinzen, Der Mord, „Die Evolution”, 1989, Nr 9. 
49 C. Wittke, Against the Current: The Life of Karl Heinzen (1809–1880), Univer-
sity of Chicago, Chicago 1945, s. 25. 
50 W. Laqueur, A History of Terrorism, Little Brown, New York 1977, s. 21. 



33 

Idea połączenia rewolucyjnej świadomości z kryminalnymi umiejętno-
ściami znalazła swoje odbicie także w Rosji. Jej zwolennikiem był m.in. 
Michaił Aleksandrowicz Bakunin51, żyjący w latach 1814–1876. 

Według Bakunina idealnym rewolucjonistą jest przestępca, ponieważ 
jego działaniom nie towarzyszą żadne wątpliwości, nawet natury moralnej. 
Rabuś w historii Rosji występował często w roli bohatera, zbawiciela ludu, 
a przede wszystkim był wrogiem państwa, i to jednym z największych. 
Prawdziwa rewolucja – zdaniem Bakunina – może zakończyć się sukcesem 
tylko wówczas, gdy połączą się w niej dwie siły: chłopi z rozbójnikami52. 

Rozwój kapitalizmu zaowocował też żywiołowym oporem, przyjmu-
jącym postać terroru ekonomicznego. Najbardziej znanym jego przejawem 
był ruch niszczycieli maszyn – luddyzm. Nazwa ta pochodziła od nazwiska 
legendarnego przywódcy robotników angielskich, niszczących urządzenia 
fabryczne – Neda Luddy’ego. Angielscy proletariusze pierwszego pokole-
nia za swą niedolę obwiniali przede wszystkim maszyny i dlatego pod ko-
niec 1811 roku ich gniewny protest przybrał postać fali sabotaży. Najbar-
dziej było to widoczne w Nottingham. Mimo iż parlament uchwalił w roku 
1813 ustawę, która wprowadzała drakońskie represje przeciw luddystom, 
wyznaczając karę śmierci za każde uszkodzenie maszyny, ruch ten odra-
dzał się jeszcze w roku 1816 i 1826 oraz w latach czterdziestych. 

W roku 1870 rosyjski spiskowiec Siergiej Nieczajew (1847–1882) 
przekazał Bakuninowi słynny dokument zatytułowany Katechizm rewolu-
cjonisty53, w którym wymienił cechy, jakie winny charakteryzować praw-
dziwego rewolucjonistę. Zdaniem Siergieja Nieczajewa rewolucjonista, aby 
mógł zasługiwać na to miano, musi wyrzec się prywatnych zainteresowań, 
własności, osobistych związków, a nawet nazwiska. W sferze emocji 
i uczuć „dekalog” ów nakazywał zniszczyć w sobie uczucia miłości, przy-

                                                        
51 Michaił Aleksandrowicz Bakunin (1814–1876) – rosyjski myśliciel i rewolu-
cjonista, który dzisiaj uważany jest za jednego z ojców anarchizmu kolektywi-
stycznego. 
52 Por. M. Bakunin, The Philosophical Basis of his Anarchism, by Paul McLaugh-
lin, Algora, New York 2002. 
53 Katechizm rewolucyjny, [w:] Dzieła, K. Marks, F. Engels, t. 18, Książka i Wie-
dza, Warszawa 1969, s. 467–474.  
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jaźni, wdzięczności i strachu. W życiu społecznym rewolucjonista winien 
ignorować wszelkie prawa i konwencje społeczne oraz pogardzać opinią 
publiczną. 

W tych zasadach zawierały się także nakazy, aby w każdym momencie 
działacz był przygotowany na tortury i śmierć, umiał całego siebie, całe 
swoje życie poświęcić jednej sprawie – sprawie zwycięstwa rewolucji54. 

W Katechizmie… przedstawiono także cechy charakterystyczne za-
równo dla wrogów rewolucji, jak i dla jej sprzymierzeńców. Według zapre-
zentowanych tam zasad najgroźniejszymi przeciwnikami słusznej sprawy 
rewolucji są ludzie inteligentni i energiczni, których trzeba natychmiast 
zlikwidować, gdyż są zagrożeniem dla rewolucyjnych organizacji. Podkre-
ślono także konieczność niszczenia instytucji państwowych, struktur spo-
łecznych, kultury, nauki, moralności55. 

Siergiej Nieczajew nie miał jednak okazji do szerszego rozwinięcia 
swej działalności na rzecz ruchu rewolucyjnego. Utworzona przez niego 
w 1869 roku organizacja Narodnaja Rasprawa, czyli Zemsta Ludu, będąca 
pierwszą rosyjską organizacją terrorystyczną, zdążyła tylko zamordować 
rzekomego „zdrajcę” Iwana Iwanowa, po czym Nieczajew trafił do wię-
zienia. 

Na przełomie lat 1861 i 1862 z inicjatywy Aleksandra Hercena i Niko-
łaja Płatonowicza Ogariowa powstała w Rosji kolejna tajna organizacja 
rewolucyjna Ziemla i Wola, w tłumaczeniu Ziemia i Wolność.  

Na zjeździe rewolucjonistów w Woroneżu w czerwcu 1879 roku zwo-
lennicy terroru ujednolicili swoje stanowisko, a już we wrześniu tegoż roku 
utworzyli nową, niewielką organizację Narodna Wola, czyli Wolność Lu-
du. Na jej czele, obok starych narodników, do których należy zaliczyć 
Aleksandra Michajłowa, Andrieja Żelabowa i Sofię Pierowską, stanęli no-
wi bojownicy: Mikołaj Morozow, Gienadij Romanienko, Wiera Figner, 

                                                        
54 Ibidem, s. 467–484. 
55 Ibidem. 
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Lew Tichomirow, Mikołaj Kibalczyc, Aleksander Kwiatkowski i Michał 
Frolenko56. 

Według przywódców Narodnej Woli57 wyobcowanie i apatia rosyj-
skich mas nie pozwalały na wykorzystanie innych możliwości oprócz śmia-
łych i gwałtownych aktów przemocy. Stąd strategia ich działania zakładała, 
iż polityczne morderstwo, mimo że jest przede wszystkim aktem zemsty, to 
stanowi również jedną z najlepszych metod propagandowych. Uznawano 
także, iż działalność terrorystyczna ma na celu głównie podważenie fascy-
nacji ludu potęgą władzy, nieustające demonstrowanie możliwości walki 
przeciw rządowi. W tych doktrynach podnoszono konieczność wzbudzenia 
rewolucyjnego ducha w narodzie i wiary w powodzenie sprawy. Przedkła-
dano, że terroryzm jest nie tylko humanitarny, lecz także moralny, gdyż 
w otwartych walkach mas z reżimowymi armiami ginie więcej niewinnych 
niż w akcjach terrorystycznych58. 

Jednym z głównych ideologów francuskiego syndykalizmu był filozof, 
socjolog i działacz polityczny Georges Sorel59 (1847–1922). Na podstawie 
obserwacji ruchu związkowego stworzył on własną interpretację ideologii 
syndykalistycznej, której podstawowym założeniem był pogląd, iż związki 
zawodowe odegrają decydującą rolę w walce proletariatu z burżuazją. Po-
glądy Sorela nie dają się jednak ściśle zamknąć w ramach jednego kierunku 
politycznego. Stąd też określano go jako marksistę, rewizjonistę, syndyka-
listę, nacjonalistę i faszystę. 

We Francji anarchizm przybrał organizacyjne formy rewolucyjnego 
syndykalizmu. Główną zasadą tego ruchu była organizacja robotników nie 

                                                        
56 Początkowa grupa Ziemla i Wola rozszerzyła się o Siergieja Michajłowicza 
Krawczyńskiego, Mikołaja Aleksandrowicza Morozowa, Zofię Lwowną Pierow-
ską, Lwa Aleksandrowicza Tichomirowa oraz Mikołaja Siergiejewicza Tiutczewa. 
Razem z nimi organizacja liczyła około 200 członków. Jako podstawę działalności 
przyjęto zasadę centralizmu, dyscypliny, wzajemnej kontroli i konspiracji.  
57 Por. L. Baumgarten, Marzyciele i carobójcy, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.  
58 Ibidem. 
59 Georges Sorel był jednym z najwybitniejszych intelektualistów zaliczanych do 
rewolucyjnego syndykalizmu oraz najbardziej reprezentatywnym ideologiem tego 
paradygmatu. Por. M. Waldenberg., Prekursorzy Nowej Lewicy. Studia z myśli 
społecznej XIX i XX w., Kraków–Wrocław 1985, s. 130. 



36 

według zawodów, ale według gałęzi przemysłowych, co powiększało ich 
wpływy i znaczenie. Rewolucyjny syndykalizm dążył do uspołecznienia 
środków produkcji, ale nie na korzyść „wszystkich” (czyli w rezultacie 
aparatu państwowego), ale na korzyść robotników, którzy sami powinni 
zarządzać fabrykami60. 

Georges Sorel dokonał także rozróżnienia między władzą i przemocą. 
O ile władza sprawowana jest przez mniejszość w celu utrzymania panują-
cego porządku społecznego, o tyle przemoc dąży do złamania tego porząd-
ku, nie proponując żadnej wizji nowego. Źródłem przemocy jest gniew 
proletariatu, a nie kalkulacja czy konkretne planowanie. Przemoc umożli-
wia umacnianie wewnętrznych więzi wspólnoty, odnowę, pomaga też wy-
odrębnić taką grupę, izolując ją od wpływów zewnętrznych, a tym samym 
ułatwia odróżnienie wroga od przyjaciela. Jako praktyczną metodę walki 
Sorel zaleca organizowanie małych grup złączonych silnym poczuciem 
wspólnoty, w których każdy gotowy jest poświęcić się za innych61. 

Stało się to dla rewolucjonistów impulsem do przejścia od propagandy 
słowa do propagandy czynu. Ewolucji tej dokonali anarchiści, a jednym 
z pierwszych jej autorów był włoski ekstremista republikański Carlo 
Piscante (1818–1857), działacz risorgimento62, który zrzekł się swoich 
praw do tytułu księcia San Giovanni i zginął w 1857 roku podczas skazanej 
na niepowodzenie rewolty przeciwko Burbonom63. 

                                                        
60 Syndykalizm − powstały w XIX wieku kierunek w ruchu robotniczym, który 
zakładał prymat celów ekonomicznych nad politycznymi w walce proletariatu 
o swoje prawa. Zasadniczym narzędziem tej walki miały być związki zawodowe, 
a nie partie polityczne. W jego obrębie wyróżnić można dwa nurty: reformistyczny 
oraz rewolucyjny. Por. B. Russell, Drogi do wolności. Socjalizm, anarchizm, syn-
dykalizm, Warszawa 1935, s. 75. 
61 P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, MUZA, Warszawa 2007, s. 402. 
62 Zjednoczenie Włoch (wł. il Risorgimento) – zapoczątkowany w 1859 roku 
i stanowiący kilkunastoletni okres w historii Italii, proces jednoczenia państw Pół-
wyspu Apenińskiego pod władzą Królestwa Sardynii. 
63 Rządy Ludwika Filipa I Burbona wywoływały sprzeciw średniej i drobnej bur-
żuazji; kryzys gospodarczy 1846–1847 doprowadził do wrzenia wśród robotników 
i drobnomieszczaństwa, wreszcie do wybuchu rewolucji lutowej 1848; zamieszki 
w Paryżu 22–23 lutego obaliły rząd Guizota i spowodowały abdykację Ludwika 
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„Propaganda idei to mrzonka” – pisał Piscante. „Idee rodzą się z czy-
nów, nie odwrotnie, ludzie nie staną się wolni, kiedy będą wykształceni, ale 
będą wykształceni, kiedy staną się wolni”. W „Bulletin de la Fédération 
Jurassienne”64, jednym z anarchistycznych pism, we Włoszech w roku 1876 
stwierdził: „Powstanie, które czynem podkreśla socjalistyczne zasady, jest 
najbardziej skuteczną formą propagandy, a także jedyną, która nie oszuku-
jąc i nie deprawując mas, przenika do najgłębszych warstw społecznych 
i włącza żywotne siły do walki Międzynarodówki”65. 

Jednym z głównych ideologów i przywódców międzynarodowego 
anarchizmu był rosyjski geograf i działacz polityczny książę Piotr Kropo-
tkin (1842–1921)66. On także opowiadał się za uzupełnieniem tradycyjnej 
propagandy rewolucyjnego działania takimi narzędziami, jak „nóż, karabin, 
dynamit”67. Propaganda czynu jest rodzajem samonapędzającego się me-
chanizmu: jedna akcja pociąga za sobą następną, powiększa w ten sposób 
liczbę sympatyków i aktywnych rewolucjonistów. Kropotkin, który sprze-
ciwiał się „terrorowi bezsensownemu”, był jednak zdania, iż walkę rewolu-
cyjną trzeba prowadzić drastycznymi metodami, które są dużo bardziej 
skuteczne niż metody cywilizowane. 

Szczególne miejsce w historii teoretycznych podstaw terroryzmu zaj-
muje niemiecki dziennikarz Johann Most68 (1846–1906). Swoją polityczną 
karierę zaczął jako socjalista i był nawet członkiem Reichstagu. Jego po-
glądy szybko zaczęły jednak ewoluować w bardzo radykalnym kierunku. 
Był to między innymi powód jego ucieczki najpierw z Rzeszy Bismarcka, 
a potem z Anglii. O zmianie politycznych zapatrywań świadczą tytuły wy-

                                                                                                                                
Filipa I na rzecz wnuka, Filipa, hrabiego Paryża; powołany 24 II Rząd Tymczaso-
wy proklamował II Republikę Francuską. 
64 Por. K. Karolczak, op. cit. 
65 Por. Ibidem. 
66 Piotr Kropotkin (1842–1921) – rosyjski uczony i rewolucjonista, z racji arysto-
kratycznego pochodzenia i znaczenia dla ruchu anarchistycznego przełomu wie-
ków zwany anarchistycznym księciem. 
67 Por. P. Kropotkin, Wybór tekstów, Red Rat anarchizm, Zielona Góra 2004. 
68 Johann Most (1846–1906) – niemiecko-amerykański polityk, redaktor gazety oraz 
mówca. Przypisuje mu się popularyzację idei propagandy czynu. 
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dawanych przez niego gazet. Najpierw była to „Wolność – organ socjalde-
mokracji”. Potem, już po wyrzuceniu z partii, „Wolność – organ rewolu-
cyjnych socjalistów”, a w końcu „Wolność – międzynarodowy organ anar-
chistów niemieckojęzycznych”. 

Johann Most znacznie przyczynił się do popularyzacji i rozwoju tej 
ideologii. Odrzucał taktykę europejskich partii socjalistycznych, według 
których wraz ze wzrostem świadomości mas robotniczych dojdzie do po-
wstania silnej partii, a system kapitalistyczny sam upadnie pod naciskiem 
wewnętrznych sprzeczności. Jego zdaniem, w każdym kraju uciśniony 
naród jest w pełni dojrzały do rewolucji, lecz nie ma odwagi jej przeprowa-
dzić. Stąd też niezbędni są zawodowcy, którzy mają „rozniecić ogień rewo-
lucji”. Według Johanna Mosta absurdem jest czekanie, aż nieuświadomione 
i bojaźliwe masy zgnębionych i zastraszonych ludzi same zechcą zmian na 
tyle, by ruszyć do ataku. Jeśli chce się osiągnąć cel rewolucyjny, nie można 
mieć wątpliwości odnoszących się do doboru środków: każdy środek nada-
je się do tego celu pod warunkiem, że jest skuteczny. To, że środki te są 
czasami bardzo brutalne, nie jest winą rewolucjonistów, lecz zwalczanego 
przez nich systemu. Barbarzyństwo stosowanych metod wynika z barba-
rzyństwa systemu. 

Największy wkład Mosta w rozwój terroryzmu polegał na praktycz-
nych poradach. Przez jakiś czas pracował w fabryce amunicji, gdzie poznał 
„cudowną moc” dynamitu. Zachwycony tym materiałem, zaczął konstru-
ować różne ładunki wybuchowe. W ten sposób wynalazł i wykonał bombę, 
którą można było umieścić w przesyłce listowej.  

Twórcy marksizmu niewiele wnieśli do rozwoju ideologicznych pod-
staw terroryzmu. Karol Marks (1818–1883)69 i Fryderyk Engels (1820–
1895)70 przeciwstawiali się z reguły tego typu metodom, gdyż twierdzili, iż 

                                                        
69 Karol Marks (1833–1883) – filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca 
marksizmu, współzałożyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników 
(Pierwszej Międzynarodówki). Por. J. Stiepanowa, K. Marks. Szkic biograficzny, 
Progress, Moskwa 1977. 
70 Fryderyk Engels (1820–1895) – niemiecki filozof i socjolog. Był jednym 
z głównych ideologów komunizmu, a także jednym z organizatorów i przywódców 
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motorem rewolucji nie są spiski, lecz walka klas. Negacja terroryzmu przez 
twórców marksizmu odgrywała szczególną rolę w potyczkach z Bakuni-
nem, największym konkurentem Marksa i Engelsa w Pierwszej Międzyna-
rodówce. Spór ten był początkiem rozłamu w szeregach radykalnej lewicy, 
aktualnego niemal po dziś dzień, mianowicie między skrzydłem radykal-
nym (do którego zaliczyć należy na przykład ruchy studenckie z 1968 roku 
czy organizację Nowa Lewica) i konserwatywnym, grupującym zwolenni-
ków marksizmu-leninizmu. 

Odrzucanie przez marksistów metod terrorystycznych nie było jednak 
całkowite. Marks i Engels dopuszczali terroryzm jako jedną z wielu metod 
umożliwiających osiągnięcie rewolucyjnych celów. Engels na przykład 
z sympatią komentował terrorystyczne zamachy Irlandczyków walczących 
z Brytyjczykami.  

Także Włodzimierz Lenin71 (1870–1924) uważał terroryzm za metodę, 
która może przynieść korzyści. Dla niego, podobnie jak dla Marksa, meto-
da ta była jedną z wielu, środkiem pomocniczym, co właśnie różniło go od 
anarchistów, którzy w terroryzmie widzieli jedyną słuszną metodę rozwią-
zania problemów społecznych.  

Stosunek Lenina do terroryzmu miał charakter taktyczny, a nie moral-
ny. W jednym z artykułów zamieszonych w piśmie „Iskra” Włodzimierz 
Lenin stwierdził, iż terroryzmu nie wolno całkowicie odrzucać, ponieważ 
stanowi on jedną z przydatnych w określonych stadiach walki o prawa pro-
letariatu wojskowych taktyk, której zastosowanie może nawet okazać się 
koniecznością. 

 

                                                                                                                                
I i II Międzynarodówki. Por. T. Hunt, Marx's General: The Revolutionary Life of 
Friedrich Engels, Metropolitan Books, New York 2009.  
71 Wladimir Iljicz Uljanow, pseudonim rewolucyjny Lenin (1870–1924) – rosyj-
ski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierw-
szy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. 
Teoretyk ideologii komunizmu. Por. D. Volkogonov, Lenin: A New Biography, 
Free Press, New York 1994. 
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2.2. Ideologiczne źródła terroryzmu nowolewicowego 

Nowolewicowy terroryzm inspirowany był głównie przez pięć doktryn 
i ruchów społeczno-politycznych, tj. przez marksizm, maoizm, trockizm, 
guevaryzm i anarchizm. 

M a r k s i z m  – to system poglądów filozoficznych, ekonomicznych 
i polityczno-społecznych, który pojawił się w połowie XIX wieku i był 
dziełem Karola Marksa i Fryderyka Engelsa72. Celem marksizmu jest zbu-
dowanie „społeczeństwa bezklasowego”. Zgodnie z rewolucyjną teorią 
marksizmu zasadnicze zmiany istniejącego systemu można wprowadzić 
tylko przez obalenie politycznej władzy klas rządzących przez proletariat. 
To z kolei nie jest możliwe bez użycia przemocy. Przemoc pozostawała 
jednak pojęciem abstrakcyjnym. Realne kształty przybierała jedynie 
w odniesieniach do historycznych przykładów z innych kontynentów: re-
wolucji w Chinach, na Kubie czy w Wietnamie. 

Ponieważ formy walki rewolucyjnej we współczesnych państwach ka-
pitalistycznych nie mogły się odwoływać do tych wzorów, konieczne stało 
się opracowanie nowych form. Skoro jednak sytuacja w poszczególnych 
krajach Zachodu była odmienna, to także formy walki różniły się między 
sobą. Zależały bowiem zarówno od tradycji historycznej, jak i stosunków 
społecznych, politycznych i gospodarczych. Wyodrębniły się zasadniczo 
dwie formy stosowania przemocy w walce o cele polityczne: starcia uliczne 
i budowanie barykad oraz walki na terenie zakładów pracy. 

M a o i z m  – to doktryna społeczno-polityczna stworzona i realizowa-
na przez Mao Tse-tunga (1893–1976), przywódcę Komunistycznej Partii 
Chin. Ta chińska wersja marksizmu-leninizmu, od lat sześćdziesiątych aż 
do śmierci przywódcy, w 1976 roku była uznawana za oficjalną państwową 
ideologię komunistycznych Chin. Maoizm zyskał wielu zwolenników 
w krajach Trzeciego Świata, a także w Europie Zachodniej i Stanach Zjed-
noczonych. 

                                                        
72 F. Engels, K. Marks, Manifest komunistyczny, Książka i Wiedza, Warszawa 
1956. 
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Zasadnicze tezy maoizmu można zamknąć w kilku zasadach. Pierwszą 
z nich można określić jako absolutyzację przemocy jako głównej metody 
działania. Filozofia tej doktryny zakładała także prymat działania nad my-
śleniem, nadrzędność polityki nad innymi sferami życia społeczeństwa 
i jednostki oraz utrzymywanie wysokiego poziomu rewolucyjnego napięcia 
wśród narodu, co związane było z przekonaniem, że społeczeństwo rozwija 
się przez fazy spokoju i ruchu według tzw. teorii sprzeczności73. 

W przeciwieństwie do marksizmu-leninizmu maoizm uznawał chłop-
stwo, a nie klasę robotniczą, za główną siłę rewolucyjną. W samych Chi-
nach tezy Mao były realizowane przez tworzenie komun ludowych w trak-
cie „wielkiego skoku” w latach 1958–1961 oraz „rewolucję kulturalną” 
pomiędzy rokiem 1965 a 196974. 

Na arenie międzynarodowej Chiny głosiły konieczność permanentnej 
rewolucji, dążąc do budowania napięć lokalnych i międzynarodowych. 
Naczelną ideą maoizmu było przekonanie, że walka zbrojna, przyjmująca 
postać wojny ludowej – biednego Południa, „światowej wsi”, z Północą, 
czyli „światowym miastem” – jest podstawową formą aktywności rewolu-
cyjnej. Wojna taka jest też w istocie jedyną realną metodą dochodzenia do 
komunizmu. „Władza polityczna – głosił Mao Tse-tung – wyrasta z luf 
karabinów”75. 

Maoizm propagował natychmiastową budowę „społeczeństwa komu-
nistycznego”, opartego na egalitaryzmie i unifikacji; postulował likwidację 
„prywaty”, „egoizmu” i nawet elementarnych wolności prywatnych życia 
codziennego na rzecz kolektywnych form życia koszarowego; zalecał li-
kwidację różnic między wsią a miastem, kobietami a mężczyznami, ludźmi 
wykształconymi a pracownikami fizycznymi. 

                                                        
73 Por. J. Auleytner, Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, 
TWP, Warszawa 2007; Leksykon polityki społecznej, B. Rysz-Kowalczyk (red.), 
ASPRA-JR, Warszawa 2001. 
74 Por. E. Kajdański, Chiny. Leksykon, Książka i Wiedza, Warszawa 2005; 
M. Tse-tung, Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-tunga, Wydawnictwo 
Obcych Języków, Pekin 1972. 
75 Ibidem. 
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T r o c k i z m76 – to ultralewicowy kierunek w ruchu komunistycznym 
oparty na ideologicznych i społeczno-politycznych poglądach Lwa Troc-
kiego, żyjącego w latach 1879–1940, a właściwie Lejby Bronsteina, bo tak 
brzmiało jego prawdziwe nazwisko. Powstał na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych XX wieku w rosyjskiej partii komunistycznej i międzynaro-
dowym ruchu komunistycznym, jako kierunek opozycyjny do stalinizmu. 

Podstawowe założenie trockizmu oparte jest na koncepcji permanent-
nej rewolucji. Według niej warunkiem skuteczności rewolucji nie jest usta-
nowienie komunistycznego porządku tylko w jednym kraju, lecz przenie-
sienie jej na wszystkie inne kraje świata. 

Jeśli chodzi o porównanie ruchów – to maoizm stał się ideologią pań-
stwową w Albanii, KRLD, w najczystszej zaś formie został zrealizowany 
w Kambodży przez Czerwonych Khmerów, doprowadzając tam do maso-
wego ludobójstwa. Z doktryny tej wynika koncepcja tzw. eksportu rewolu-
cji, polegająca na reakcji łańcuchowej, wynikającej z międzynarodowej 
aktywności działaczy rewolucyjnych. W jej ujęciu partia jest świadomą 
elitą, która przewodzi masom w walce rewolucyjnej. 

Ideą trockizmu był również rozbudowany tzw. centralizm demokra-
tyczny, który zakładał, że w ramach partii rewolucyjnej, ale nie w całym 
społeczeństwie, członkowie organizacji mogą prowadzić swobodny ideolo-
giczny dyskurs, wymieniać poglądy i koncepcje. Trockizm pozostawał 
więc w opozycji do stalinizmu, który zakładał, że i w społeczeństwie, 
i w partii komunistycznej musi istnieć jedna, spójna ideologia. Trockizm 
był także przeciwny sojuszowi robotniczo-chłopskiemu jako rozwiązaniu 
wyjątkowo szkodliwemu dla idei rewolucji. Proponował natomiast swoistą 
koncepcję gospodarowania. Społeczność miałaby zostać całkowicie po-
zbawiona własności tak indywidualnej, jak i zespołowej. Wszystkimi dob-
rami w państwie zarządzać miała państwowo-partyjna elita. Mechanizmem 

                                                        
76 Trockizm – nazwa koncepcji ideologiczno-politycznej głoszonej przez Lwa 
Trockiego, powstała w ZSRR w toku sporu o taktykę partii bolszewickiej i świa-
towego ruchu komunistycznego po śmierci Włodzimierza Lenina. Por. L. Trocki, 
Marxism and Terrorism, Pathfinder, New York 1995. 
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zabezpieczającym przed wynaturzeniem i zbiurokratyzowaniem tego apara-
tu powinna być stała rotacja funkcji77. 

Trockiści początkowo tworzyli frakcje w ramach partii komunistycz-
nych (w ZSRR i innych krajach). Po 1927 roku, kiedy usunięto Trockiego 
z partii, zaczęli tworzyć samodzielne ugrupowania. Byli wówczas prześla-
dowani przez oficjalne władze partii komunistycznej. W 1938 roku ugru-
powania trockistowskie utworzyły tzw. IV Międzynarodówkę.  

Idee trockizmu znalazły znaczny oddźwięk u zachodnich intelektuali-
stów, którzy widzieli w nich prawdziwe ideały komunizmu, w odróżnieniu 
od wynaturzeń stalinizmu. Po II wojnie światowej trockizm pojawił się 
w programach ugrupowań lewackich na Zachodzie, a zwolennicy trocki-
zmu lub wyznawcy niektórych jego idei odegrali pewną rolę w studenckich 
protestach końca lat sześćdziesiątych. Niektóre elementy trockistowskiej 
ideologii były zapożyczane lub adaptowane przez inne doktryny, np. przez 
maoizm, czyli koncepcję rewolucji światowej lub przez ruchy skrajnie le-
wicowe, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. 

G u e v a r y z m  – to ruch, którego nazwa pochodzi od nazwiska Erne-
sto Che Guevary (1928–1967), latynoskiego charyzmatycznego rewolucjo-
nisty. Urodził się on w Argentynie. W 1953 roku ukończył medycynę 
w Buenos Aires na tamtejszym uniwersytecie. Działał później w Gwatema-
li jako członek prokomunistycznego rządu, po którego obaleniu zbiegł do 
Meksyku. Tam spotkał się z Fidelem Castro i wspólnie z nim zorganizował 
siły partyzanckie, później na czele tych sił obaj wylądowali na Kubie 
w 1956 roku, by przeprowadzić atak na dotychczasowe władze. 

Po zwycięstwie rewolucji kubańskiej Ernesto Che Guevara otrzymał 
obywatelstwo kubańskie i stał się jednym z najbardziej wpływowych 
przedstawicieli nowych władz. Zarządzał gospodarką Kuby, najpierw jako 
prezes Banku Narodowego w 1959 roku, a później w latach 1961–1965 
sprawował władzę jako minister przemysłu. To jego decyzje przesądziły 
o integracji gospodarczej z krajami bloku komunistycznego. Ernesto Che 

                                                        
77 Por. L. Trocki, Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, WI-
BET, Warszawa 1991.  
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Guevara stworzył podstawy gospodarki centralnie sterowanej. Występował 
ze zdecydowaną krytyką polityki amerykańskiej.  

Bardziej pociągała go jednak działalność rewolucyjna, dlatego też 
w 1965 roku wyjechał do Konga, gdzie brał udział w konflikcie kongij-
skim. W 1966 roku znalazł się w Boliwii, gdzie także próbował utworzyć 
oddziały partyzanckie. Nie uzyskał tam jednak szerszego poparcia. W roku 
1967 został ujęty przez boliwijskie siły specjalne i stracony.  

Pozostała jednak, ważna do dziś, jego doktryna ideologiczna. Che  
Guevara jest autorem książki Kuba – wojna partyzancka78, w której opisał 
taktykę i strategię walki partyzanckiej. 

Przedstawił w niej własną koncepcję walki rewolucyjnej, opierającą 
się na kilku istotnych założeniach. Ernesto Che Guevara uważał, że niere-
gularne oddziały ludowe mogą zwyciężyć w wojnie zorganizowane siły 
obronne i że nie istnieją wstępne warunki rewolucji, powstają one dopiero 
w momencie jej wybuchu79. Uważał też, że wieś jest w Ameryce Łacińskiej 
naturalną bazą do tworzenia oddziałów partyzanckich. 

A n a r c h i z m80 – to doktryna i ruch społeczno-polityczny powstały 
w XIX wieku, jako opozycja kapitalizmu i ideologii marksistowsko- 
-leninowskiej. Twórcami anarchizmu byli: Pierre Joseph Proudhon, Michaił 
Bakunin i Piotr Kropotkin. Anarchiści za najwyższą wartość uznawali wol-
ność każdej jednostki, której warunkiem jest zniesienie władzy państwa, 
kapitału i religii. Państwo, jako instytucja, wyklucza wolność i równość, 
dlatego trzeba eliminować jego struktury i wpływy. Społeczeństwo anar-
chistyczne miało być bezpaństwową, wolną od wyzysku formą kooperacji, 

                                                        
78 E. Guevara, Kuba – wojna partyzancka, Ministerstwo Obrony Narodowej, War-
szawa 1961. 
79 Por. Ibidem. 
80 Anarchizm (od stgr. ανρχία anarchia – „bez władcy”) lub wolnościowy socja-
lizm – doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współ-
pracy, równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności 
jednostki, odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz in-
nych form władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii, a także ruch społeczny dążący 
do realizacji tych celów. Por. W. Kołodziej, Anarchizm (źródła, jego twórcy, meto-
dy walki), Marszałek, Toruń 2009. 
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opartą na zasadach moralnych, rozumie i harmonijnych stosunkach między-
ludzkich. 

W przeciwieństwie do marksizmu-leninizmu anarchizm odrzucał ide-
ologię dyktatury proletariatu i powszechną rewolucję. Uznawał, że jedyną 
formą walki z kapitalizmem i państwem jest terror indywidualny. Ofiarami 
zamachów anarchistów padło wielu polityków, np. francuski prezydent 
Marie François Carnot, król włoski Humbert I, prezydent Stanów Zjedno-
czonych William McKinley.  

W anarchizmie istniały cztery nurty. Anarchizm indywidualistyczny, 
którego podstawy teoretyczne sformułowali Max Stirner i Pierre-Joseph 
Proudhon, negował wszelką władzę państwową, funkcjonowanie instytucji 
społecznych i prawa, miał na celu stworzenie sprawiedliwego ustroju, opar-
tego na drobnej własności prywatnej i bezpieniężnym zakupie towarów. 
Jako ekwiwalent pieniądza proponowano bony wymiany81. Głównym twór-
cą anarchizmu kolektywistycznego82 był Michaił Bakunin, który odrzucał 
państwo jako aparat zbrodniczy, postulował masową, terrorystyczną rewo-
lucję anarchistyczną skierowaną przeciwko władzy państwowej oraz lu-
dziom sprawującym ważne funkcje w państwie. Zwycięstwo miało dopro-
wadzić do całkowitego zniesienia własności prywatnej. Anarchizm komu-
nistyczny (anarchokomunizm)83, którego twórcą był P. Kropotkin, dowo-
dził, że rewolucja to spontaniczny, bezkrwawy i długi proces przekonywa-
nia ludzi do idei anarchistycznej, a w jej efekcie miało powstać społeczeń-
stwo oparte na absolutnej wolności jednostek połączonych zasadą komuni-
zmu ekonomicznego, tj. związku wolnych stowarzyszeń, w których wspól-
ną własnością byłyby środki produkcji i konsumpcji. Wreszcie powstał 
anarchosyndykalizm lub syndykalizm84, zainicjowany przez G. Sorela, 

                                                        
81 Por. P.-J. Proudhon, The Philosophy of Misery, Kessinger, New York 2004. 
82 Por. M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1–2, PIW, Warszawa 1965. 
83 D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870–1914, PWN, 
Warszawa 1994. 
84 Por. R. A. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze, Kraków 
2002; J. Muszyński, Anarchizm: rzecz o nieziszczalnej wolności, Ministerstwo 
Obrony Narodowej, Warszawa 1982; P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu, 
Muza, Warszawa 2007. 
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E. Leone, A. Labriola. W jego założeniach instytucje państwowe miały 
zostać zastąpione przez związki zawodowe, stanowiące fundament społe-
czeństwa bezklasowego. 
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BLOK KONTROLNY. MODUŁ PROBLEMOWY 

1. Wymień główne tezy pierwszej doktryny współczesnego 
     terroryzmu. 
2. Scharakteryzuj „Katechizm rewolucjonisty”. 
3. Scharakteryzuj poglądy Johanna Mosta. 
4. Scharakteryzuj trzy spośród pięciu doktryn i ruchów społecz-    
     no-politycznych inspirujących nowolewicowy terroryzm. 
5. Na czym polega anarchizm? 
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ROZDZIAŁ 3  
 

Ideologia Nowej Lewicy a terroryzm 

3.1. Geneza ruchów nowolewicowych 

Nowa Lewica ukształtowała się na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku. Obok niezadowolenia z wielu aspektów roz-
woju sytuacji społeczno-politycznej w Europie i na świecie czynnikiem, 
który w istotny sposób przyczynił się do powstania fermentu intelektualne-
go było wówczas ogólne rozczarowanie młodego pokolenia współczesną 
rzeczywistością. Coraz silniej występowało poczucie alienacji młodej inte-
ligencji w otaczającym ją społeczeństwie masowym. W latach 1956–1968 
w państwach zachodnich zawiązały się grupy literackie, które zajmowały 
opozycyjną postawę wobec tzw. kultury masowej. Członkowie tych grup 
nie czerpali inspiracji z działalności istniejących na arenie politycznej partii 
lewicowych, z którymi nie utrzymywali kontaktów. Polem ich aktywności 
były z reguły czasopisma polityczno-literackie. Przykładowo w Wielkiej 
Brytanii intelektualiści akademiccy utworzyli dwa nowe czasopisma – 
„Universities and Left Reviev” i „The New Reasoner”. 

Oba te czasopisma połączyły się w 1959 roku w „New Left Review”, 
na którego czele stanął Stuart Hall. W 1960 roku we wrześniowo- 
-październikowym numerze tego pisma znany socjolog C. Wright Mills 
opublikował słynny List do Nowej Lewicy85. Nie sposób przecenić znacze-
nia tej publikacji, będącej swoistą deklaracją programową i w pewnym 
sensie także aktem założycielskim Nowej Lewicy. 

Mills podkreślił, że we współczesnych czasach dla Nowej Lewicy 
głównym problemem politycznego myślenia i działania jest sprawa sił na-
pędowych przemian historycznych oraz społecznych, jednoczenie stwier-

                                                        
85 C. W. Mills, List do Nowej Lewicy, „New Left Review”, 1960, nr 5. 
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dzając, że nie jest możliwe, by dokonały się pozytywne przemiany obecne-
go społeczeństwa kapitalistycznego z użyciem metod proponowanych 
przez polityków liberalnych86. Skrytykował liberalizm i szeroko głoszone 
przez jego zwolenników hasło o końcu ery ideologii. Z drugiej zaś strony 
twierdził, że klasa robotnicza utraciła możliwość wystąpienia w roli decy-
dującej siły, dążącej do rewolucyjnej zmiany społeczeństwa kapitalistycz-
nego. W tej sytuacji Mills rozwinął postulat rozwoju ruchu Nowej Lewicy. 
Ruch ten powinien się orientować na inteligencję, a zwłaszcza na studen-
tów, stanowiących wg niego najbardziej rewolucyjne i światłe siły, zdolne 
do przeobrażenia istniejącego porządku społeczno-politycznego87. 

Nowa Lewica jest więc zbiorczą i jednocześnie szeroko pojętą nazwą 
dla określenia masowych ruchów protestu i towarzyszących im ideologii, 
które rozwinęły się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych w wielu krajach 
kapitalistycznych, odbijając się echem po całym świecie. Nowa Lewica nie 
stanowiła nigdy jednolitego, usystematyzowanego pod względem teorii 
i praktyki ruchu politycznego. Wiele jej odłamów łączyła właściwie jedy-
nie niechęć przeciwko istniejącemu porządkowi politycznemu88. Autorem 
powszechnie przyjętej definicji ruchu Nowej Lewicy jest Herbert Marcuse, 
uważany za jej czołowego ideologa. W czerwcu 1967 roku stwierdził on, że 
Nowa Lewica nie jest ruchem ortodoksyjnie marksistowskim czy też socja-
listycznym. Charakteryzuje się bowiem raczej głęboką nieufnością do 
wszelkich ideologii, przez które czuje się bądź zdradzona, bądź też których 
działalność ją rozczarowała. Nowa Lewica nie opiera się też na klasie ro-
botniczej jako awangardzie rewolucyjnej. Nie może ona w ogóle być defi-
niowana w kategoriach klasowych. Składa się ona z intelektualistów, rady-
kalnych elementów młodzieży i nie ma właściwie rzeczników wśród poli-
tyków89. 

                                                        
86 Por. J. Piwowarski, Geneza ruchów neolewicowych, „Zeszyt Problemowy. Na-
uka – Praktyka – Refleksje”, WSBPiI „Apeiron”, 2011, nr 5, s. 95–110. 
87 A. Malinowski, Współczesny „neomarksizm”, Książka i Wiedza, Warszawa 
1983, s. 226. 
88 Ibidem, s. 227. 
89 Ibidem, s. 219. 
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Początków Nowej Lewicy szukać należy niewątpliwie w społecznych, 
politycznych i ideologicznych przeobrażeniach dokonujących się w społe-
czeństwie kapitalistycznym. Rozwój naukowo-techniczny doprowadził do 
istotnych zmian w strukturach społecznych. Znacznie wzrosła liczba stu-
dentów i rozbudowała się również pod względem ilościowym warstwa 
inteligencji. W konsekwencji tego położenie niektórych grup inteligencji 
upodobniło się do sytuacji robotników. Wpłynęło to na przyspieszenie 
zmian w świadomości tej warstwy społecznej. Znaczna jej część zaczęła 
zajmować stanowisko krytyczne i negatywne wobec systemu kapitalistycz-
nego. Ukształtowanie się Nowej Lewicy jest wynikiem przewartościowań 
zachodzących wśród inteligencji i rzesz studentów społeczeństwa kapitali-
stycznego90. 

Niezadowolenie to stało się przyczyną powstania potężnej fali lewac-
kiej kontestacji. W latach sześćdziesiątych pojawiła się ona w otoczeniu 
wyższych uczelni w wysoko rozwiniętych państwach, takich jak Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy czy Japonia. 
Entuzjazm młodzieży i intelektualistów przeminął, lecz powstały grupy 
odznaczające się szczególnym uporem i determinacją. Wobec słabej sku-
teczności nastawionych w dużej części pacyfistycznie ruchów studenckich, 
których próby wpływania na zmianę rzeczywistości nie przyniosły rezulta-
tów, z czasem radykałowie przeszli do działań zbrojnych. 

Na początku lat sześćdziesiątych zaczęły kształtować się grupy i orga-
nizacje, które w późniejszym czasie zostały uznane za klasyczne ugrupo-
wania Nowej Lewicy. Były to m.in. amerykańska organizacja Studenci na 
Rzecz Demokratycznego Społeczeństwa i zachodnioniemiecki Socjali-
styczny Związek Studentów Niemieckich. 

Związek Students for a Democratic Society (SDS) powstał w czerwcu 
1960 roku w Nowym Jorku. Stał się on radykalną organizacją, która 
w niewielkim stopniu oparła się na innych grupach lewicowych funkcjonu-
jących w USA. SDS stanowił w zasadzie federację frakcji o bardzo zróżni-
cowanych orientacjach ideowych. W 1962 roku na konwencji SDS uchwa-

                                                        
90 Ibidem, s. 203. 
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lono deklarację programową tej organizacji, która podjęła krytykę antyko-
munizmu propagowanego w USA. Była ona próbą krytycznej analizy panu-
jących w USA stosunków społeczno-politycznych. Deklaracja kończyła się 
naszkicowaniem wytycznych polityki i centralnych wartości Nowej Lewi-
cy. Stwierdzono w niej, że „system społeczny, do którego dążymy, stanowi 
demokrację współuczestnictwa jednostki, opartą na dwu zasadach: jednost-
ka powinna uczestniczyć w decyzjach społecznych określających sposób 
i tok jej życia; społeczeństwo powinno być tak zorganizowane, aby popie-
rało samodzielność i przygotowywało środki dla powszechnego współde-
cydowania”91. Radykalizacja SDS nasiliła się zwłaszcza od 1965 roku – po 
rozpoczęciu ataków USA na Północny Wietnam. Wtedy też do głosu 
w SDS doszła radykalna grupa o charakterze maoistowskim. 

Zachodnioniemiecki SDS był początkowo oficjalną organizacją stu-
dencką socjaldemokracji SDP. Wkrótce jednak ujawniły się różnice między 
tymi organizacjami, w wyniku których SDS zerwał z Socjaldemokracją. Po 
zerwaniu z partią socjaldemokratyczną sympatycy Studenckiej Socjalde-
mokracji założyli specjalną organizację, której celem miało być wsparcie 
dla SDS. W październiku 1961 roku utworzono Związek Socjalistyczny. 
Związek Socjalistyczny łączył ludzi o poglądach socjalistycznych, znajdu-
jących się na lewo od SPD. Nowy program związku oparł się w znacznej 
mierze na koncepcjach Nowej Lewicy. 

SDS stał się istotnym członem ruchu Nowej Lewicy, stawiającej sobie 
za cel budowę nowego, demokratycznego społeczeństwa, w którym ludzie 
mieli być wolni od prywatno-gospodarczego i biurokratycznego zarządza-
nia i planowania. SDS nawiązywał do tradycji ruchu socjalistycznego 
i zwracał się przeciwko obowiązującym kanonom politycznym, społecz-
nym i gospodarczym. Liczący 2000–2500 członków SDS stał się najważ-
niejszą grupą zachodnioniemieckiej Nowej Lewicy. Zdominował jej dzia-
łalność i wywarł ogromny wpływ na postulaty teoretyczno-programowe 
i polityczne pozostałych jej ugrupowań. SDS twierdził, że w ruchu robotni-

                                                        
91 Ibidem, s. 229. 



52 

czym będzie wzrastała chęć walki o socjalistyczną alternatywę dla istnieją-
cego ładu społecznego. 

 

3.2. Rozwój ruchu Nowej Lewicy 

Szczyt działalności Nowej Lewicy przypadł na lata 1967–1968. Roz-
wój tego ruchu w poszczególnych krajach przebiegał nieco odmiennie, ale 
można odnaleźć pewne wspólne tendencje. 

Rozwój Nowej Lewicy w Europie i na świecie najlepiej prześledzić na 
przykładzie RFN i USA, gdzie ruch ten dysponował szczególnie dużą siłą. 

W latach 1961–1965 ruch Nowej Lewicy zaczął się formować i wy-
pracowywać swe podstawowe założenia teoretyczno-programowe i poli-
tyczne. Od wiosny 1965 roku do czerwca 1967 roku ruch Nowej Lewicy 
poruszał przede wszystkim problemy szkolnictwa wyższego. Stopniowo 
Nowa Lewica radykalizowała się. Manifestowało się to w nasilonej do 
granic negacji krytyce aktualnych stosunków społeczno-politycznych. 
W tym czasie organizowano wiele demonstracji przeciwko amerykańskiej 
interwencji w Wietnamie. Przebiegały one pod hasłami o treściach antyim-
perialistycznych i antykolonialnych. Hasła te określały coraz wyraźniej 
priorytety działalności politycznej Nowej Lewicy. 

Niespodziewanie 2 czerwca 1967 roku został zastrzelony przez za-
chodnioniemiecką policję w czasie protestu przeciwko wizycie szacha Ira-
nu student B. Ohnesorg. Wydarzenie to stało się przyczyną niezwykle 
gwałtownych demonstracji ulicznych w wielu miastach RFN. Był to okres 
szczytowego rozwoju zachodnioniemieckiej Nowej Lewicy. Zaktywizowa-
ła ona wówczas swą działalność na terenie całego kraju, organizowała sze-
reg protestów i akcji masowych. Do dalszego nasilenia wystąpień Nowej 
Lewicy doszło po zamachu, w konsekwencji którego stracił życie jeden 
z jej czołowych teoretyków – R. Dutschke. Demonstracje te zostały zapa-
miętane jako niepokoje wielkanocne. 

Akcje Nowej Lewicy osiągnęły swoje apogeum w maju 1968 roku. 
Różne ugrupowania zorganizowały 11 maja tamtego roku tzw. marsz 
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gwiaździsty na Bonn, protestując przeciwko ustawom wyjątkowym. Wzięło 
w nim udział około 80 tysięcy osób. 

Po uchwaleniu ustaw wyjątkowych nastąpiło wyraźne obniżenie ak-
tywności Nowej Lewicy i innych ugrupowań opozycji pozaparlamentarnej. 
W centrum działalności Nowej Lewicy znów znalazły się problemy szkol-
nictwa wyższego. 21 marca 1970 roku nastąpiło oficjalne rozwiązanie So-
cjalistycznego Związku Studentów Niemieckich. Wynikiem tego było 
znaczne rozdrobnienie organizacji lewicowych. Trudne stało się wyodręb-
nienie poszczególnych nurtów ideowo-politycznych. Każde z ugrupowań 
wydawało własne pisma, gazetki, ulotki, brakowało natomiast wspólnego 
pisma, które odzwierciedlałoby punkt widzenia i program poszcze- 
gólnych grup. 

Główne kontrowersje wzbudzały takie problemy, jak ocena roli inteli-
gencji w procesie rewolucyjnym, sprawy modelu organizacyjnego ruchu, 
ocena roli związków zawodowych oraz stosunek do stosowania przemocy. 

Początek lat siedemdziesiątych stanowił cezurę rozpoczynającą wy-
raźny kryzys w ruchu Nowej Lewicy. Postulowano stworzenie Nowej Le-
wicy jako ruchu, który miałby wygenerować zupełnie nowe formy organi-
zacyjne, całkowicie różne od dotychczasowych form partii masowych. 
Najważniejsze miało być zachowanie spontaniczności i autonomii intere-
sów poszczególnych grup. 

Rozpoczął się wówczas proces reorganizacji Nowej Lewicy. Zbliżyła 
się ona w pewnym stopniu do lewicy komunistycznej, sygnalizowała swój 
antyimperializm, poparcie dla rewolucji demokratycznej oraz pacyfizm. 

Problem kryzysu Nowej Lewicy dotknął nawet Stany Zjednoczone. 
W 1968 roku doszło do podziału amerykańskiego SDS na trzy frakcje. 
Pierwsza z nich, maoistowska, przybrała nazwę Revolutionary Youth 
Movement i dążyła głównie do uzyskania wpływów w środowisku robotni-
czym. Drugą frakcją była grupa, która dała się poznać jako Meteorolodzy 
(Weathermen Underground), w swej działalności posługująca się anarchi-
stycznymi metodami. 

Meteorologowie uznali, że należy przygotować militarną walkę, zor-
ganizować naród do zbrojnych starć. Miało się to odbyć przez zniszczenie 
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imperialistycznych i rasistowskich instytucji. Meteorologowie otwarcie 
odwoływali się do terroryzmu jako narzędzia mającego zapewnić wprowa-
dzenie w życie proponowanych przez nich idei. 

Pozostała grupa byłych członków SDS przyłączyła się do ruchu hipi-
sów lub zbliżyła się do grup poszukujących nowych wartości religijnych. 
Zaczęły tworzyć się różnego typu komuny, których liczebność określa się 
na kilka tysięcy członków. 

Działalność Meteorologów nie spowodowała oczywiście obalenia ka-
pitalizmu. Jej skutkiem było wzmożenie represji przeciwko zbuntowanym 
studentom i organizacjom lewicowym. Wśród członków Nowej Lewicy 
amerykańskiej rychło pojawił się pogląd o konieczności utworzenia nowej 
radykalnej partii, która mogłaby doprowadzić do rewolucyjnego prze-
kształcenia społeczeństwa amerykańskiego. Postulowano między innymi 
utworzenie niezależnej partii lewicowej opierającej się na uniwersytetach 
i współpracującej z robotnikami i urzędnikami. 

Także teoretycy francuskiej Nowej Lewicy wysunęli postulat utwo-
rzenia własnej partii politycznej. Dążono do tego, by Nowa Lewica nie 
straciła swojej historycznej szansy. 

W miarę rozwoju buntów studenckich pojęcie Nowej Lewicy rozsze-
rzało się. Jak pisał J. Janicki: „młodzież studencka rozszerzyła pojęcie No-
wej Lewicy poza granice formacji intelektualnej, nadając jej postać ruchu 
politycznego”92. 

Spośród krajów socjalistycznych w Europie demonstracje studenckie 
objęły w zasadzie tylko Polskę. Doszło do nich w marcu 1968 roku na tle 
walki z cenzurą i nacjonalistycznym ruchem tzw. Partyzantów. Strajkowały 
i demonstrowały dziesiątki tysięcy studentów w wielu miastach kraju. 
W Polsce jednak, w przeciwieństwie do Francji, do ruchu studenckiego nie 
dołączyli robotnicy. Studenci występowali pod hasłami obrony kultury, 
wolności słowa, demokracji i otwarcia na Zachód. Milicja wystąpiła prze-

                                                        
92 Ideologia i polityka współczesnego lewactwa, J. Janicki, J. Muszyński (red.), 
PWN, Warszawa 1976, s. 176. 
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ciw demonstrantom. Wiele osób pobito i aresztowano. Nie było jednak 
wypadków śmiertelnych. 

Jak już wcześniej wspomniano, główną cechą ruchów nowolewico-
wych czy lewackich było rozdrobnienie organizacyjne. Należy uznać, iż 
była to cecha negatywna, stanowiąca o słabości tego ruchu. Brak szerszego 
kontaktu ze społeczeństwem, sztywność politycznego myślenia, niechęć do 
ustępstw i kompromisów doprowadziły do tego, iż mimo planów nie udało 
się Nowej Lewicy w żadnym z krajów stworzyć partii politycznej liczącej 
się w ramach istniejącego porządku politycznego. 

W połowie lat siedemdziesiątych, wobec malejącego poparcia, ruch 
nowolewicowy zreorganizował się. W RFN utworzono wprawdzie Biuro 
Socjalistyczne, które w swoim programie określiło się jako aktywizujący 
niezależny ruch socjalistyczny, dążący do utworzenia centrum nowej socja-
listycznej lewicy. Jednak z upływem czasu rola i zasięg tej, jak też i innych 
organizacji lewackich znacznie się obniżyły, ponieważ zabrakło podsta-
wowej cechy charakteryzującej dojrzałe ruchy lewicowe, która sprowadza 
się do zwierania szeregów w obliczu zadań czy zagrożeń, z którymi ruchy 
te chciały się zmierzyć. 

 

3.3. Główne założenia i cele ruchów nowolewicowych 

Jeden z filarów programowych Nowej Lewicy, Herbert Marcuse93, pi-
sał, że jest ona wolna od ideologii: „[...] stanowi jednocześnie rebelię sek-
sualną, moralną, intelektualną i polityczną. W tym sensie jest totalna, skie-
rowana przeciwko systemowi jako całości”94. 

Ideologia Nowej Lewicy miała więc bardzo eklektyczny charakter, 
swe źródła odnajdowała w socjalizmie utopijnym, anarchizmie, trockizmie, 

                                                        
93 Herbert Marcuse (1898–1979) – niemiecko-amerykański filozof i socjolog 
żydowskiego pochodzenia, krytyk kultury współczesnej, uważany za głównego 
ideologa nowej lewicy. Por. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, PWN, War-
szawa 1991. 
94 A. Malinowski, op. cit., s. 271. 
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maoizmie socjaldemokracji, tzw. guewaryzmie, wykorzystywała też kon-
cepcje C. W. Millsa i H. Marcusego oraz zapożyczała niektóre elementy 
marksizmu. Można wskazać też, że podstawą, która stanowi eklektyczny 
„kanon” ideologii Nowej Lewicy, były takie prądy, jak niekonformistyczna 
krytyka kultury, egzystencjalizm, psychoanaliza oraz różne odmiany neo-
marksizmu95. 

Nowa Lewica wykazywała od początku swego istnienia związki z róż-
nymi przejawami nonkonformizmu, do których należał mający dużą siłę 
oddziaływania bigbit, z czołowymi przedstawicielami, twórcami tak zna-
nymi, jak Bob Dylan czy Joan Baez. Rzecznicy Nowej Lewicy zwracali 
uwagę na negatywne zjawiska, stanowiące zwyrodnienia kultury, które 
występowały w wysoko rozwiniętych społeczeństwach industrialnych, 
gloryfikując jednocześnie szlachetną naturę. Protestowali również przeciw-
ko zgnuśniałemu, wręcz zepsutemu Zachodowi. Głosili afirmację auten-
tycznej prostoty, prymitywności, romantyki partyzanckiej, żądali rozpoczę-
cia budowy od podstaw, na nowo, społeczeństwa. Wzorami wskazywanymi 
przez ideologów Nowej Lewicy byli m.in. Mao Tse-tung, Franz Fanon, 
Fidel Castro, Che Guevara i Ho Szi Min96. 

Egzystencjalizm97, jako jeden z wymienionych filarów nowo-
lewicowej ideologii, rozumiany był tu raczej jako sposób myślenia i od-
czuwania, a nie system przekładający się na filozoficzny styl życia. Dawał 
on wyraz indywidualnym doświadczeniom związanym z przeżyciami jed-
nostki, rozpatrywał jej istnienie jako uwikłane w otaczający świat. Ważne, 
że z owego uwikłania mogło wyprowadzić jednostkę tylko indywidualne 
zaangażowanie i autonomiczne ustalanie priorytetów i celów istnienia. 
Egzystencjalizm uzasadniał jednocześnie indywidualne akcje protestu. 

                                                        
95 Ibidem, s. 272. 
96 Por. J. Piwowarski, Główne założenia i cele ruchów neolewicowych, „Zeszyt 
Problemowy. Nauka – Praktyka – Refleksje”, WSBPiI „Apeiron”, 2012, nr 8, s. 22 
i nast. 
97 Egzystencjalizm – zapoczątkowany w XIX w. przez Sørena Kierkegaarda kie-
runek w filozofii, którego przedmiotem jest indywidualna egzystencja jednostki 
ludzkiej (jej wolność, odpowiedzialność, nadzieja, rozpacz oraz rozumienie wła-
snego istnienia). Zob. Encyklopedia PWN w trzech tomach, op. cit., s. 459. 
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Klimat, w jakim tworzyła się Nowa Lewica, w dużym stopniu ukształtowa-
ła działalność takich filozofów, jak J.-P. Sartre i A. Camus. 

Także reprezentowana głównie przez Ericha Fromma psychoanaliza, 
stanowiła ideowe zaplecze Nowej Lewicy. Jej ideologów szczególnie fa-
scynowała teza o spętaniu popędów seksualnych jednostki we współcze-
snym społeczeństwie. Jeszcze raz podkreślę, że wśród wielu nurtów neo-
marksizmu, jakie wymienia się w nawiązaniu do Nowej Lewicy, szczegól-
ne miejsce zajmują wspomniani już Herbert Marcuse i Charles Wright 
Mills. Znaczny wpływ na rozwój ideologii Nowej Lewicy miała krytyczna 
teoria społeczeństwa autorstwa tzw. szkoły frankfurckiej, szczególnie 
w miejscu, w którym owa szkoła dokonywała syntezy poglądów Marksa 
i Freuda. Istotne było również stanowisko ideologów Nowej Lewicy wobec 
marksizmu. Ruch nowolewicowy nawiązywał tylko do niektórych tez 
i założeń marksizmu, inne pomijał całkowicie, niektóre zaś nawet krytyko-
wał. Można zatem przyjąć, że Nowa Lewica adaptuje teorię marksistowską 
bądź bezpośrednio przez odwołanie się do wybranych twierdzeń, sformu-
łowanych przez Marksa, bądź pośrednio, co ma miejsce wówczas, gdy 
przyjmuje za podstawę anarchistyczną trockistowską lub maoistowską in-
terpretację marksizmu. Równocześnie ruch Nowej Lewicy krytykował 
współcześnie istniejące państwa bloku wschodniego budujące ustrój 
tzw. realnego socjalizmu. Jego teoretycy twierdzili przede wszystkim, iż 
państwa socjalistyczne powstały w wyniku rewolucyjnego przekształcenia 
wysoko rozwiniętych państw kapitalistycznych, dlatego też ich doświad-
czenia są nieprzydatne i nie mogą być wykorzystane do budowy nowego 
społeczeństwa. 

Ideolodzy Nowej Lewicy twierdzili ponadto, że marksizm był ideolo-
gią stanowiącą intelektualne odbicie minionego okresu historycznego 
i specyficznej dlań formy społeczeństwa. Forma ta, zdaniem ludzi Nowej 
Lewicy, dawno już przeminęła. Ideologia Marksa-Engelsa mogła w pew-
nych okolicznościach uzyskać polityczne znaczenie wyłącznie w Rosji czy 
Chinach, ale nie mogła być rozpatrywana jako model teoretyczny walki 
klasowej w robotniczej Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej. Nowa 
Lewica podkreślała także, iż negatywne elementy charakterystyczne dotąd 
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dla systemu kapitalistycznego, takie jak represje, ograniczenie wolności 
jednostki i przemoc wobec niej, nie tylko nie zniknęły w istniejących kra-
jach socjalistycznych, lecz przeciwnie do oczekiwań i terrorystycznych 
założeń, szczególnie mocno się w nich rozwinęły. 

Podsumowując rozważania na temat ideologii Nowej Lewicy należy 
stwierdzić, iż niektórzy badacze problemu sytuują ją obok anarchizmu, 
trockizmu i maoizmu jako czwarty, czołowy nurt współczesnego lewactwa. 
Trudno byłoby nie zauważyć wpływu na Nową Lewicę chociażby anarchi-
zmu. Wspólnym rysem obu ruchów była np. totalna negacja istniejącego 
stanu rzeczy, postulat zniesienia wszelkiej władzy jako negatywnej, już 
w samej swej istocie będącej narzędziem ucisku. Istniała głęboka paralela 
anarchizmu i Nowej Lewicy tak w sferze teorii, jak i praktyki. Tendencja 
do afirmacji stosowania w walce o wolność przemocy dochodziła do głosu 
w licznych grupach i odłamach nowolewicowych. Podobnie jak anarchiści, 
Nowa Lewica oczekiwała impulsu do rozpoczęcia rewolucji nie od klasy 
robotniczej, lecz od jednostki uniezależnionej od istniejącego systemu. 
Nowa Lewica czerpała swe inspiracje w dużym stopniu z woluntarystycz-
nych teorii Bakunina. 

3.3.1. Przemoc jako narzędzie realizacji ideologii Nowej Lewicy 

Cechą charakterystyczną znacznej części ruchów lewackich było 
uznanie zbrojnej walki za jedyny skuteczny środek obalenia kapitalizmu. 
Przemoc, utożsamiana z użyciem siły zbrojnej, miała być przyporządkowa-
na głównemu zadaniu, czyli likwidacji systemu kapitalistycznego. Chociaż 
przemoc nie była celem sama w sobie, to jednak odgrywała decydującą rolę 
w praktyce ruchów ekstremistycznej lewicy98. 

Jak wspomniano wcześniej, lewicowy ekstremizm odżył w warunkach 
buntu młodzieży studenckiej, który w wielu rozwiniętych państwach stał 
się zjawiskiem niezwykle popularnym, by nie powiedzieć – masowym. 

                                                        
98 Ideologia i…, op. cit., s. 78. 
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Organizacje lewackie uznały nasilające się wśród młodzieży niepokoje 
za oznakę nadchodzącego czasu rewolucji. Sądzono wówczas, że kapitali-
styczna Europa znajduje się w głębokim kryzysie. Jedynym wyjściem 
z tego kryzysu zdaniem lewicowych radykałów była powszechna rewolucja 
socjalistyczna, która miała rozprzestrzenić się na całym starym kontynen-
cie. Rozwój nastrojów rewolucyjnych tłumaczony był reakcją na wzrost 
represyjnych funkcji państwa. Ruchy lewicowe inspirowały działania, które 
wyprowadzały manifestujących studentów na ulice, prowokowały starcia 
z policją, zmieniały demonstracje młodzieży w starcia z siłami porządko-
wymi. Lewacy przygotowali się także do działań partyzanckich, które 
w warunkach rozwiniętych państw kapitalistycznych miały przybrać cha-
rakter partyzantki miejskiej. Przywódcy wspomnianego już amerykańskie-
go SDS postulowali, aby przenieść do domu wojnę wietnamską99. 

Niemiecki terrorysta Bauman uważał partyzantkę miejską za formę 
oporu przeciwko autorytaryzmowi państwa, odczytywanemu jako faszyza-
cja RFN. 

Postulaty przekształcenia demonstracji młodzieżowych w rewolucję 
zmieniającą system społeczno-polityczny poniosły fiasko. Wynikało to 
m.in. z fałszywej oceny istniejących warunków społecznych; stan napięcia 
nie oznaczał bowiem jeszcze wrzenia rewolucyjnego. Z biegiem czasu 
zbuntowana młodzież zaczęła się z rezerwą odnosić do haseł ekstremi-
stycznych. Fakty te wpłynęły na istotne przeorientowanie taktyki walki 
ruchów lewackich. Z czasem coraz popularniejsza stawała się koncepcja 
terroru indywidualnego. 

W miarę jak topniała społeczna podstawa masowości ruchów lewac-
kich, wzrastały w nich tendencje terrorystyczne. Na przełomie lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych zaczęły powstawać ugrupowania, których 
głównym celem stał się terror indywidualny, polegający na stosowaniu 
zamachów wobec ludzi uosabiających zwalczany porządek społeczny oraz 
przedmiotów symbolizujących ten porządek, takich jak banki, gmachy 
policji, centra handlowe. „Specyficzną cechą terroru indywidualnego jest 

                                                        
99 Ibidem, s. 79 i nast. 
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to, że jego sprawcami są jednostki działające w odosobnieniu lub w małych 
grupach niemających zaplecza społecznego”100. Koncepcja rewolucyjnej 
roli terroru była zgodna z demagogicznym poglądem, który przypisywał 
przemocy wartości humanistyczne. Przemoc tak rozumiana miała być ak-
tem kreowania wolnego człowieka. Głównym współczesnym propagatorem 
tego poglądu był przytaczany już Franz Fanon. W 1965 roku, jako jeden 
z autorytetów Nowej Lewicy, twierdził on, że „przemoc nadaje charakte-
rowi twórczą jakość”101. 

Jego poglądy zdobyły dużą popularność wśród lewicowych ekstremi-
stów, przede wszystkim dlatego, że znajdowali w nich moralne uzasadnie-
nie aktów terrorystycznych. 

W 1966 roku Amerykanin, H. Rap Brown, były szef umiarkowanego 
protestu studenckiego z ramienia Krajowego Komitetu Koordynacyjnego 
Studentów, stwierdził wprost, iż „przemoc jest tak samo typowo amerykań-
ska jak jabłecznik”102. To właśnie z owego Komitetu wyrosła ekstremi-
styczna organizacja czarnoskórych Amerykanów, nosząca nazwę Czarne 
Pantery. W ten sposób ideologiczny konflikt Nowej Lewicy z państwem 
lansującym tradycyjnie afirmatywny stosunek do porządku kapitalistyczne-
go nałożył się na rosnący latami w USA problem rasowy. Studenckie orga-
nizacje, takie jak SDS (Students for a Democratic Society) i Yuppies  
(Youth Intemational Party), głosiły konieczność zniszczenia amerykańskie-
go „skorumpowanego” systemu politycznego. Jednocześnie potępiały one 
„skompromitowany” ich zdaniem reżim sowiecki. 

W swej początkowej fazie terroryzm lewacki prezentował swoistą ide-
ologię, rozróżniającą dwie taktyki. Były nimi: przemoc przeciwko rzeczom 
i przemoc przeciwko ludziom. Popularny w końcu lat sześćdziesiątych  
w RFN Leksykon rewolucji dowodził, iż przemoc jest niezbędnym składni-
kiem walki rewolucyjnej, ale powinna być stosowana tylko przeciwko 

                                                        
100 Ibidem, s. 81 
101 M. Reibling, Tajna wojna między FBI i CIA, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, 
s. 215. 
102 Ibidem. 
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przedmiotom materialnym symbolizującym zwalczany system, nie zaś 
przeciwko ludziom103. 

Niebawem jednak powyższe – do pewnego stopnia humanistyczne – 
ograniczenia przyjęte przez lewaków, zostały przekroczone. Zamachy na 
ludzi były niezbędnym elementem rozwoju działań rewolucyjnych nie tyl-
ko w czasach Sawinkowa i Ulianowa, lecz także w okresie działań radyka-
łów nowolewicowych. Początkowo terroryści starali się ograniczać zama-
chy do selektywnie wybieranych jednostek, unikając rozlewu krwi tzw. 
osób postronnych. Z czasem nastąpiła dalsza eskalacja terroryzmu, akcje 
militarne, bojowe obróciły się także przeciwko zwyczajnym obywatelom, 
przedstawicielom ludu, w imię którego jakoby prowadzono tę walkę. Wal-
kę w imię dobra ludzi pracy. System przedstawicielski demokracji zachod-
nich nie satysfakcjonował przecież lewackich rewolucjonistów.  

Dla terrorystów w skrajnych przypadkach winni popierania zmursza-
łego systemu byli i są aktualnie wszyscy, z wyjątkiem ich samych. Powo-
dem jest czynne lub nawet bierne poparcie, polegające na nieprzeciwsta-
wianiu się sytuacji, w której znienawidzony system nadal trwa. 

Właśnie dlatego tak duży problem stwarzały ugrupowania o radykal-
nym nastawieniu ideologicznym. Idee lewicowe zdawały się przeżywać 
szczyty popularności, i to nie tylko w USA, lecz w skali globalnej. Szcze-
gólnie duży rozgłos w Stanach Zjednoczonych zyskała brutalna lewacka 
organizacja Weathermen Underground, wywodząca się bezpośrednio 
z SDS. W 1969 roku w Chicago rozwinęła ona rozległą kampanię przemo-
cy, którą nazwała „dniami gniewu”. FBI początkowo było całkowicie za-
skoczone i bezradne wobec działalności tej grupy. Weathermani, wyznają-
cy leninizm, lansujący konieczność powołania rewolucyjnej „armii czer-
wonej”, byli zorganizowani w niedużych, lecz dobrze uzbrojonych gru-
pach, które funkcjonowały zgodnie z restrykcyjnymi regułami konspiracyj-
nymi i dodającą im siły „rewolucyjną moralnością”. Meteorolodzy wpro-
wadzali w życie swoisty eksperyment społeczny, przypominający pod nie-

                                                        
103 Ibidem, s. 285. 
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którymi względami na mniejszą skalę projekty realizowane przez kambo-
dżańskich Czerwonych Khmerów. 

Kolektywizacja i kontrola dotyczyły najintymniejszych dziedzin ludz-
kiego życia. Stosowano też publiczną samokrytykę i piętnowanie odstęp-
ców. Wszelkie przejawy niezależności musiały zejść na dalszy plan na 
rzecz grupowego posłuszeństwa. Mimo serii zamachów bombowych 
w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, działalność Meteorologów 
uległa załamaniu w 1975 roku, tym samym Weathermen Underground nie 
zdołali wstrząsnąć Stanami Zjednoczonymi w takim stopniu, jak uczyniły 
to w swych krajach ojczystych radykalnie nastawione lewicowe grupy za-
chodnioeuropejskie, takie jak Frakcja Czerwonej Armii lub Czerwone  
Brygady, którym poświęcę nieco więcej uwagi w dalszej części niniejszej 
pracy. 

3.3.2. Wizje nowego społeczeństwa 

Analizy ideologii nowolewicowego ekstremizmu pokazują, iż ruch ten 
nie dysponował jakąkolwiek spójną koncepcją przyszłego społeczeństwa. 
Nie są to opinie całkowicie zgodne ze stanem faktycznym. Prawdą jest 
natomiast, iż lewacy usiłowali nadać swym doktrynom politycznym cha-
rakter perspektywiczny, dotyczący społeczeństwa postkapitalistycznego104. 

Wizje nowego społeczeństwa poprzedzane były jednak diagnozą bie-
żącej sytuacji społeczno-politycznej. Według założeń ideologii nowolewi-
cowej wyłącznie rewolucja mogła doprowadzić do zasadniczej zmiany 
panujących stosunków społecznych. Dowód na to, że rewolucja jest nie 
tylko konieczna, lecz również możliwa, teoretycy Nowej Lewicy zyskali 
jednak nie po przeprowadzeniu analizy współczesnego społeczeństwa kapi-
talistycznego. Według nich to narody tzw. Trzeciego Świata utworzyły 
historyczny podmiot, który uczynił oczekiwaną rewolucję realną. Co wię-

                                                        
104 Szerzej: ibidem, s. 319 i inne.  
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cej, przedstawiciele Nowej Lewicy twierdzili, iż rewolucyjne wyzwolenie 
stało się sprawą dnia105. 

Nowa Lewica próbowała stworzyć własną wizję zmian rewolucyj-
nych, podważając jednocześnie dotychczasowe doświadczenia tzw. rewo-
lucji marksistowsko-leninowskich, które opanowały państwa związane 
z istnieniem tzw. krajów realnego socjalizmu. Powodem negowania drogi 
tych państw przez Nową Lewicę był pogląd, że z upływem czasu zmianie 
uległy warunki społeczno-polityczne, a tym samym należy wypracować 
nową, aktualną strategię i taktykę rewolucji, aby doprowadzić ją do zwy-
cięstwa. 

Z założeniami o konieczności rewolucji nie szło jednak w parze jed-
noznaczne ustalenie jej podmiotu. W tej kwestii można było wyodrębnić 
dwa stanowiska. Pokrywały się one z dokonanym pod koniec lat sześćdzie-
siątych podziałem zachodnioniemieckiej Nowej Lewicy na dwa obozy: 
tradycjonalistów i antyautorytarystów106. 

Rozróżnienie to jest mało precyzyjne, niektórzy badacze problemu 
określają te kierunki jako prąd marksistowsko-leninowski i sojusz trocki-
stowsko-anarcho-syndykalistyczny. 

Nowolewicowi tradycjonaliści uważali klasę robotniczą za główną siłę 
napędową rewolucji, sądzili również, iż w warunkach panujących wówczas 
w RFN klasa robotnicza jest obiektywnie podmiotem rewolucyjnym, nieza-
leżnie od stopnia rozwoju swojej świadomości. Krytykowali oni także hasła 
antyautorytarystów, wysuwające na pierwszy plan potrzebę demokracji 
bezpośredniej oraz postulat tworzenia dość enigmatycznego związku wol-
nych jednostek. 

Źródłem współczesnego światowego procesu rewolucyjnego był dla 
tradycjonalistów ruch robotniczy rozwiniętych krajów kapitalistycznych 
oraz ruch narodowowyzwoleńczy krajów Trzeciego Świata. Ruch studenc-
ki traktowali oni jako część składową ruchu robotniczego. 

                                                        
105 A. Malinowski, op. cit., s. 282. 
106 Ibidem, s. 284. 
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Tradycjonaliści uważali, iż aby utorować drogę do swego wyzwolenia, 
klasa robotnicza musi przejąć władzę, a następnie ją zinstytucjonalizować. 
Zdecydowanie poddawali krytyce propagowany przez antyautorytarystów 
woluntaryzm, spontaniczność i koncepcję bezpośredniej demokracji. Postu-
lowali oni jednocześnie utworzenie jednolitego ruchu antymonopolistycz-
nego, który miałby za zadanie „konkretne ukazanie większości społeczeń-
stwa realnej szansy demokracji i postępu społecznego”107. Duża rola 
w budowie owego sojuszu antymonopolistycznego miała przypaść inteli-
gencji, która zwłaszcza w szkołach wyższych miała podnieść na konieczny 
teoretyczny poziom walkę o współdecydowanie, prowadzoną przez organi-
zacje robotnicze. 

Nowolewicowi działacze, określani w drugiej połowie XX wieku jako 
antyautorytaryści, głosili z kolei, iż proletariat utracił swój rewolucyjny 
potencjał. W związku z tą tezą podkreślali szczególną rolę inteligencji, 
a zwłaszcza studentów, jako podmiotu przyszłej rewolucji. Twierdzili tak-
że, iż współcześnie nie egzystują już klasy czy grupy społeczne, które mo-
głyby stać się podmiotem rewolucji. Dochodzili do wniosku, iż nastąpiło 
psychologiczne zrównanie wszystkich ludzi108. 

Z upływem czasu zmienił się jednak stosunek Nowej Lewicy do klasy 
robotniczej. Znaczący wpływ miał na to strajk zachodnioniemieckich ro-
botników we wrześniu 1969 roku. Działacze Nowej Lewicy pojęli, że 
z aktywizacji ruchu strajkowego mogły wyniknąć znaczne szanse dla jej 
rozwoju i dalszego istnienia, zrozumieli też, że rewolucja bez udziału ro-
botników nie jest możliwa. Teoretycy ruchu wychodzili więc z założenia, 
że rewolucja nie może być dziełem mniejszości, lecz wynikiem działania 
świadomych mas109. Krytykując panujące stosunki społeczno-ekonomiczne 
i polityczne Nowa Lewica próbowała nakreślić kształt przyszłego systemu 
społeczno-politycznego. Postulowano utworzenie kontrinstytucji wobec 
instytucji społeczeństwa kapitalistycznego. Miała nastąpić samoorganizacja 
jednostek, doprowadzająca do permanentnej rewolucjonizacji świadomości. 

                                                        
107 Ibidem, s. 287. 
108 Ibidem, s. 289. 
109 Ibidem, s. 296. 
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Nagłaśniano hasło potrzeby akcji bezpośredniej, która przybierała formy 
wystąpień, demonstracji ulicznych i strajków. Akcje te miały doprowadzić 
do zmiany świadomości jej uczestników i odbiorców. Celem większości 
teoretyków Nowej Lewicy było zniesienie kapitalizmu i zastąpienie go 
demokracją producentów – rozumianą jako porządek społeczny wolnych 
ludzi, którzy zarządzają swoimi prawami poprzez wybierane i odwoływane 
rady. Rady miały tworzyć podstawy demokracji bezpośredniej, realizując 
decyzje całej grupy. System rad miał przywrócić pierwotny sens idei de-
mokracji przedstawicielskiej. Rady te miały być wprowadzone w szkołach 
wyższych, skąd powinny być stopniowo przenoszone do wszystkich dzia-
łów gospodarki oraz instytucji społecznych. 

Nowa Lewica negowała też istniejące normy kulturowe. Celem jej dą-
żeń stało się przede wszystkim kształtowanie jednostki o nowej osobowo-
ści. Ten nowy rodzaj osobowości miał być tworzony dzięki kształtowaniu 
u ludzi nowych potrzeb, z jednoczesnym odrzuceniem dotychczasowych, 
narzuconych przez społeczeństwo konsumpcyjne. Proces ten miała aktyw-
nie wspierać działalność związana z kulturą. Chodziło tu o stworzenie wła-
snej prasy, mediów, które mogłyby oddziaływać na szerokie kręgi społecz-
ne. W związku z tym Nowa Lewica starała się zdobyć wpływy w rozgło-
śniach radiowych i telewizyjnych, budując w ten sposób kontrkulturę 
o charakterze opozycyjnym do istniejącej kultury oficjalnej. 

 

3.4. Dwie wersje radykalnej realizacji ideologii Nowej Lewicy  

3.4.1. Specyfika niemiecka 

Duży wpływ na zachodnioniemiecką rzeczywistość drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych miała recesja gospodarcza lat 1966–1967. Kryzys ten był 
pierwszym w historii kraju załamaniem dobrej koniunktury gospodarczej. 
Uświadomiło to obywatelom RFN istnienie granic trwającego od lat pięć-
dziesiątych cudu gospodarczego. Klimat niepewności ekonomicznej sprzy-
jał krytycznej ocenie rzeczywistości, co wpłynęło na powstanie postulatów 
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o konieczności niezwłocznego przeprowadzenia reform społecznych. Za 
najbardziej pilną uznano reformę szkolnictwa wyższego. Problemy mło-
dzieży studenckiej już od połowy lat sześćdziesiątych były powodem prote-
stów tego środowiska. Główną ich przyczynę stanowił anachroniczny mo-
del zarządzania niemieckimi uczelniami. Studenci domagali się zwiększe-
nia kompetencji i możliwości swoich organów samorządowych. W okresie 
rozwoju gospodarczego nastąpiło wielokrotne zwiększenie się liczby stu-
diujących osób. W niektórych uczelniach liczba studentów wzrosła tylko 
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych trzykrotnie, a w niektórych szko-
łach wyższych – nawet czterokrotnie. Równocześnie nastąpiła niekorzystna 
zmiana statusu społecznego absolwentów szkół wyższych. Przestali oni być 
elitą społeczną, wykonawcami wolnych zawodów, ludźmi niezależnymi 
ekonomicznie. Mówiło się nawet, że system szkolnictwa wyższego, dopa-
sowany do aktualnych potrzeb gospodarczych RFN, zaczął dostarczać 
funkcjonariuszy średniego stopnia110. 

Studencki bunt był więc między innymi opowiedzeniem się przeciwko 
degradacji statusu społecznego znacznej części warstw średnich, inteligen-
cji. Wśród innych przyczyn niepokojów studenckich wymienia się najczę-
ściej sceptycyzm młodzieży wobec starej generacji, która była odpowie-
dzialna za powstanie i rozwój faszyzmu oraz za zachodnioniemiecką poli-
tykę powojenną. Wiązało się to z występującym w owym czasie na Zacho-
dzie kryzysem autorytetu. Młodzież przekonana była, iż pokolenie sprawu-
jące władzę w RFN niezdolne jest do opracowania i zrealizowania sensow-
nego programu reform. Powracający motyw tak zwanej nieprzezwyciężo-
nej przeszłości jest elementem wielu opracowań dotyczących tematu terro-
ryzmu w Republice Federalnej Niemiec111. 

Zaostrzenie sytuacji wewnętrznej w RFN i rozszerzenie bazy społecz-
nej rewolty studenckiej nastąpiło z chwilą utworzenia w 1966 roku rządu 
tzw. Wielkiej Koalicji CDU/CSU – SPD. Rozszerzenie rządzącej koalicji 
o socjaldemokratów (SPD) miało zapobiec rozprzestrzenianiu się niepoko-

                                                        
110 M. Tomczak, Terroryzm w RFN i Berlinie Zachodnim, Instytut Zachodni, Po-
znań 1986, s. 25. 
111 A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, PWN, Warszawa 1975, s. 10 i nast. 
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jów studenckich na całe społeczeństwo zachodnioniemieckie. Odniosło to 
jednak skutek przeciwny do zamierzonego. Protestująca młodzież argu-
mentowała, iż w kraju praktycznie zlikwidowana została opozycja parla-
mentarna. W Bundestagu zaniechano w związku z tym otwartej dyskusji 
nad zasadniczymi problemami społecznymi. Część protestujących poszła 
w swych założeniach znacznie dalej. Skrytykowali oni ideę pluralizmu 
politycznego, jako służącą do zamaskowania podstawowych sprzeczności 
klasowych społeczeństwa kapitalistycznego. Twierdzili też, że system plu-
ralizmu nie zapewnia jednakowych możliwości wszystkim grupom intere-
sów. Nierówność szans uniemożliwiła dokonanie zasadniczych przemian 
społeczno-politycznych112. 

Jako alternatywę dla systemu pluralistycznego wysuwano model de-
mokracji oparty na systemie rad. Od momentu utworzenia rządu Wielkiej 
Koalicji przywódcy niepokojów młodzieżowych zaczęli określać siebie 
jako Opozycję Pozaparlamentarną. 

Szczególny sprzeciw wśród lewicującej młodzieży budziła kontrower-
syjna polityka zagraniczna rządu, bierna postawa wobec daleko odbiegają-
cej od normy sytuacji w Afryce Południowej, Ameryce Łacińskiej, Iranie, 
Hiszpanii. Niezwykle istotnym bodźcem do kontestacji stała się wojna 
wietnamska. Powodem demonstracji były także wizyty zagranicznych oso-
bistości świata polityki (np. wizyta szacha Iranu w Berlinie Zachodnim). 
Nieoczekiwanie podczas zorganizowanej 2 czerwca 1967 roku demonstra-
cji zginął student B. Ohnesorg, a 47 innych demonstrantów zostało ran-
nych. Wydarzenia te doprowadziły do podjęcia przez studentów dyskusji 
o organizowaniu kontrprzemocy i możliwościach jej stosowania. Począt-
kowo przywódcy zachodnioniemieckiego SDS byli zdecydowanie prze-
ciwni stosowaniu przemocy wobec ludzi. Proponowana przez nich strategia 
opierała się na metodach tzw. biernego oporu, w konsekwencji wydarzeń, 
jakie rozegrały się w Berlinie Zachodnim, zdecydowano nie dopuścić do 
dalszych ofiar przemocy policyjnej po stronie demonstrantów. Przyjęto 
program, zgodnie z którym demonstranci zaczęli obrzucać policjantów 

                                                        
112 M. Tomczak, op. cit., s. 29. 
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kamieniami i nazywać ich bykami (Bullen). Apogeum wydarzeń rewolty 
młodzieżowej miało miejsce w kwietniu 1968 roku po zamachu na Rudiego 
Dutschkego. Rudi Dutschke stanowił pewien symbol, stał się wręcz posta-
cią sztandarową dla studentów oraz dla młodej niemieckiej inteligencji113. 
W ramach protestów zorganizowano szereg demonstracji przeciwko prasie 
skupionej w koncernie Axela Springera, której przedstawiciele atakowali 
Dutschkego, nie cofając się nawet przed chwytami „poniżej pasa” w rodza-
ju pomówień i oszczerstw. Z czasem brak Dutschkego okazał się bezpo-
średnią przyczyną rozpadu Opozycji Pozaparlamentarnej. W miejsce zor-
ganizowanego ruchu pojawiło się wiele grup pozostających pod wpływem 
ideologii lewackich, anarchistycznych, maoistowskich. W 1972 roku ruch 
Nowej Lewicy liczył aż 250 organizacji, co było miarą jego rozdrobnienia. 

Należy przypomnieć, że najważniejszą koncepcją społeczno- 
-polityczną kształtującą poglądy młodzieży niemieckiej w okresie niepoko-
jów była tzw. krytyczna teoria społeczeństwa. Jej twórcami byli naukowcy 
skupieni wokół założonego we Frankfurcie nad Menem Instytutu Badań 
Społecznych, m.in. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse,  
Jürgen Habermas114. 

Krytyczna teoria społeczeństwa wypełniała pustkę ideową formującej 
się bez tradycji ideologicznych młodzieżowej Opozycji Pozaparlamentar-
nej, dostarczając jej inspiracji do tworzenia idei i pojęć w okresie postępu-
jącej radykalizacji.  

Teoria ta zakładała, iż RFN jest państwem autorytarnym, rządzonym 
za pomocą manipulacji. Kierowanie masami odbywa się drogą dostarczania 
im dóbr materialnych. System tak podporządkowuje jednostkę, że jedyną 
możliwością obrony staje się bierność, wynikająca ze świadomości własnej 
bezsilności. Teoretykom krytycznej teorii nie udało się wypracować logiki 
poznania społecznego i naukowego programu przekształcenia życia spo-
łecznego. Teoria ta, jak pisał Habermas, przekształciła się w „puste ćwi-
czenie samorefleksji”115.  

                                                        
113 Rewolucje 1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008. 
114 Ideologia i…, op. cit., s. 41. 
115 Ibidem, s. 115. 
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Wróćmy teraz do lat 1967–1968. Wtedy, jak przypomnę, Socjalistycz-
ny Związek Niemieckich Studentów (SDS) stal się trzonem tzw. Opozycji 
Pozaparlamentarnej, dzielącej się na dwie frakcje: tradycjonalistów, pra-
gnących stosować metody polityczne i antyautorytarystów, określanych też 
po prostu mianem anarchistów. Ci drudzy uważali, że tylko czyn zbrojny 
może przynieść sukces, kładący kres rządom autorytarnym. 

Granice między obu wymienionymi nurtami były dość płynne. 
W kwietniu 1968 roku anarchiści: Andreas Baader, Gudrun Ensslin, 
Thorwald Proll i Horst Söhnlein dokonali pierwszej akcji, podpalając dwa 
domy towarowe we Frankfurcie nad Menem. Podczas ich procesu po raz 
pierwszy spotkali się późniejsi przywódcy RAF: adwokat Horst Mahler, 
który był obrońcą tej czwórki, i dziennikarka Ulrike Meinhof, usprawiedli-
wiająca ich na łamach pisma „Konkret”116. 

Wtedy gdy podpalacze z Frankfurtu nad Menem odsiadywali swój 
pierwszy wyrok, w Monachium na początku 1969 roku aktywiści z nurtu 
tradycjonalistycznego pod wodzą Fritza Teufla założyli pierwszą organiza-
cję terrorystyczną niemieckiej ultralewicy – Akcję Front Południowy, która 
jednak w ciągu kilku miesięcy uległa rozbiciu. Pojawiły się wówczas także 
inne grupki terrorystyczne: kilka formacji używających nazw: Tupamaros, 
Komando Theo Bergera, Front Palestyński i inne. 

Po rozbiciu AFP część jego aktywistów (F. Teufel, Dieter Kunzel-
mann, Ingrid Siepmann, Georg von Rauch i inni) ruszyła przez Włochy 
(wzięli tam udział w kilku zamachach bombowych) do Jordanii, gdzie 
przeszli przeszkolenie w obozach Al-Fatah. Po powrocie z Bliskiego 
Wschodu, pod koniec 1969 roku utworzyli ruch 2 Czerwca, który w swej 
nazwie upamiętniał datę śmierci studenta Benno Ohnesorga w 1967 roku. 
Baader, zwolniony warunkowo, zaniechał powrotu do więzienia i zakonspi-
rował się. Schwytany został w kwietniu 1970 roku, lecz już 14 maja odbili 
go towarzysze. W trzy dni później agencja DPA otrzymała komunikat o 
utworzeniu Frakcji Czerwonej Armii. Narodziła się organizacja, której 

                                                        
116 J. Tomasiewicz, Wzloty i upadek Rote Armee Fraktion, 
http://www.terroryzm.com/wzloty-i-upadek-rote-armee-fraktion-raf (12.05.2012). 
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wyczyny wstrząsnęły Niemcami i Grupą Zachodnią – RAF (Rote Armee 
Fraktion)117. 

Do rdzenia ugrupowania zaliczyć można – oprócz czwórki założycieli: 
Baadera, Mahlera, Meinhof i Ensslin – także Jana Carla Raspego, Ingrid 
Schubert, Wernera Hoppego, Irmgard Molier, Sabinę Smitz, Wolfganga 
Beera, Frederika Krabbego, Willy’ego Petera Stolla, Elisabeth von Dyck, 
Helmuta Pohla, Rolfa Clemensa Wagnera, Hansa-Joachima Kleina.  

Frakcja Czerwonej Armii uważała się za V kolumnę Trzeciego Świata. 
Charakteryzowała ją rezygnacja z prób przenikania do klasy robotniczej, 
nie propagowała również swego programu w społeczeństwie. Dla RAF 
możliwe były założenia teoretyczne uznające zasadę łączenia działalności 
politycznej i kryminalnej oraz przekonanie, że skuteczną działalność terro-
rystyczną można prowadzić tylko pozostając w konspiracji. 

Członkowie RAF przeprowadzili też napady na banki w Berlinie Za-
chodnim w 1970 roku w celu zdobycia środków na prowadzenie działalno-
ści. Potem grupa przeniosła się do RFN. Terenem ich działalności stały się 
Frankfurt nad Menem i Hamburg. 11 maja 1972 roku dokonali trzech za-
machów bombowych na amerykańskie instalacje wojskowe we Frankfurcie 
nad Menem, w efekcie których jedna osoba została zabita, a trzy inne ran-
ne. 12 maja wybuchły dwie bomby w dyrekcji policji w Augsburgu (6 ran-
nych) oraz w Bawarskim Urzędzie Kryminalnym (10 rannych). 15 maja 
eksplodował ładunek wybuchowy w samochodzie sędziego śledczego Bud-
denberga w Karlsruhe (17 rannych), 24 maja wybuchły bomby w samocho-
dach przed koszarami i kasynem wojsk amerykańskich znowu we Frank-
furcie. 

Działalność RAF znalazła naśladowców. W lutym 1970 roku powstał 
w Heidelbergu Socjalistyczny Kolektyw Pacjentów (SPK), który głosił 
potrzebę walki zbrojnej i w 1971 roku przystąpił do organizowania zama-
chów bombowych na koszary amerykańskie. Aresztowanie przywódcy 
SPK dra Wolfganga Hubera w czerwcu 1971 roku spowodowało rozpad 
grupy i wchłonięcie jej członków przez szeregi RAF. Reakcja państwa była 

                                                        
117 S. Aust, The Baader-Meinhof Group, The Bodley Head, London 1987. 
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szybka. W czerwcu 1972 roku aresztowani zostali przywódcy RAF: Baa-
der, Raspe, Ensslin i Meinhof. Rozbicie tzw. twardego rdzenia Frakcji, jak 
się zdawało, miało wyznaczyć koniec terroryzmu w RFN. Pod koniec 
1972 roku terrorystyczne podziemie w RFN było zdruzgotane. Aresztowa-
no około 200 podejrzanych118. 

A jednak, gdy w 1972 roku dokonano 73 aktów terroru, to w roku na-
stępnym – już 80, z tego prawie 3/4 w drugiej połowie roku. Na czoło wy-
sunął się Ruch 2 Czerwca, stosujący odmienną od RAF-owskiej taktykę 
walki zbrojnej. Ruch 2 Czerwca głosił konieczność pracy politycznej i pro-
pagandowej przygotowującej grunt dla przyszłych działań militarnych. 
Odrzucał działalność kryminalną jako niebezpiecznie izolującą grupę od 
społeczeństwa. Nie rezygnował też z korzyści, jakie daje legalność funk-
cjonowania ruchu. Mocno dążył do oparcia w robotnikach. Trzon ruchu 
tworzyli: Fritz Teufel, Verena Becker, Gabrielle Kröcher-Tiedemann, In-
grid Siepmann, Rolf Pohle, Rolf Gerhard Heissler, Inge Viett, Julianna 
Plambeck, Gabrielle Rollnick, Angela Luther. 

Linię tę popierały Komórki Rewolucyjne – ugrupowanie, które ufor-
mowało się pod koniec 1972 roku z części członków Czerwonej Pomocy 
służącej wsparciem uwięzionym terrorystom. Członkowie Komórek nie 
rezygnowali z legalności, zaś swe akcje kierowali tylko przeciw rzeczom, 
nigdy przeciw ludziom. Zorganizowali szereg zamachów bombowych 
i podpaleń pomieszczeń wojsk amerykańskich, siedzib izraelskich firm, 
gmachów sądów. 

Spektakularnym sukcesem, który współcześnie prawdopodobnie nie 
mógłby mieć miejsca, uwieńczone zostało porwanie Petera Lorenza – 
przewodniczącego zachodnioberlińskiej CDU (27 marca 1975 roku). Wła-
dze RFN zwolniły pięcioro członków Ruchu 2 Czerwca. Sukces ten był 
zarazem początkiem końca Ruchu 2 Czerwca, który został niebawem rozbi-
ty przez policję zachodnioniemiecką. 

                                                        
118 B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Marszałek, Toruń 2003, 
s. 249. 
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Wówczas ponownie doszła do głosu RAF: 24 kwietnia 1975 roku jej 
bojówka zaatakowała ambasadę RFN w Sztokholmie. Wskutek przypad-
kowego wybuchu zginął jeden z terrorystów, a pozostali poddali się policji. 
Terror w Niemczech Zachodnich osłabł. Terroryści RAF przeszli do dzia-
łań za granicą, takich jak: zamach na izraelski samolot na lotnisku Orly czy 
napad na ministrów krajów OPEC w Wiedniu w grudniu 1975 roku. 

W maju 1975 roku rozpoczął się proces liderów RAF, który w kwiet-
niu 1977 roku zakończył się dożywotnimi wyrokami. Samobójstwo Ulrike 
Meinhof w maju 1976 roku wywołało kolejną falę terroryzmu. Jego ofia-
rami stali się prokurator generalny RFN Siegfried Buback, szef Dresdner 
Banku Jürgen Ponto i porwany we wrześniu 1977 roku znany przemysło-
wiec Hanns Martin Schleyer. Za wypuszczenie H. M. Schleyera terroryści 
żądali uwolnienia swych towarzyszy, w tym przywódców RAF: A. Baade-
ra, G. Ensslin i J. C. Raspego. Rząd Niemiec nie ustąpił. Zakładnik został 
wobec tego zamordowany 18 października 1977 roku119. 

Parę dni wcześniej, 13 października 1977 roku, czterej Palestyńczycy 
związani z LFWP porwali samolot Lufthansy z 91 osobami na pokładzie. 
Żądali uwolnienia terrorystów RAF z niemieckich więzień. Samolot krążył 
po Bliskim Wschodzie, aż wylądował w somalijskim Mogadiszu. Zagrożo-
no wysadzeniem maszyny w powietrze, jeśli nie zostaną uwolnieni terrory-
ści RAF. Na miejscu zjawiła się specjalna jednostka niemiecka GSG-9, 
która przeprowadziła szturm na samolot. Akcja niemieckich antyterrory-
stów zakończyła się sukcesem120. 

Oba porwania, samolotu i H. M. Schleyera, z punktu widzenia więzio-
nych w Niemczech terrorystów zakończyły się porażką. A. Baader, 
J. C. Raspe i G. Ensslin popełnili samobójstwo w swych celach tej samej 
nocy, gdy zdobyto samolot w Mogadiszu. Wydarzenia te były ciosem dla 
organizacji. Jednak działalność terrorystyczną kontynuowali zarówno ich 
następcy, tzw. Trzecia Generacja, jak i kolejne „pokolenia” RAF, dysponu-

                                                        
119 Ibidem, s. 249. 
120 W. Kalicki, 18.10.1977. Odbicie samolotu Lufthansy z rąk porywaczy, „Gazeta 
Wyborcza” 18.10.2004; H. Zdanowski, Ani czarne, ani białe?, MAW, Warszawa 
1986, s. 174. 
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jąc coraz lepszą sprawnością bojową i organizacyjną121. RAF podjęła próbę 
utworzenia europejskiego „frontu antyimperialistycznego” wspólnie z in-
nymi organizacjami: francuską Akcją Bezpośrednią, belgijskimi Walczą-
cymi Komórkami Komunistycznymi czy włoskimi Czerwonymi Brygada-
mi. Plany zintensyfikowania działań terrorystycznych w miastach Europy 
Zachodniej nie zostały jednak zrealizowane, gdyż organizacje lewackie 
były już osłabione i rozbite. W 1980 roku rozwiązał się Ruch Drugiego 
Czerwca. Komórki Rewolucyjne działały do połowy lat osiemdziesiątych. 
RAF funkcjonowała najdłużej, dokonując ataków jeszcze w kolejnej  
dekadzie. 

W 1992 roku grupa uwięzionych liderów RAF zaapelowała do pozo-
stających na wolności towarzyszy o rozwiązanie się organizacji i ogłosiła 
zawieszenie broni. Był to definitywny koniec radykalnego ugrupowania, 
które stało się anachroniczne w Europie, żyjącej po upadku Związku Ra-
dzieckiego już innymi problemami niż walka klas. 

W 1993 roku RAF zorganizowała swój ostatni zamach bombowy 
w więzieniu kobiet w Hesji. Oficjalnie RAF przestała istnieć dopiero 
20 kwietnia 1998 roku, wraz z przesłanym agencji Reutera oświadczeniem 
grupy, w którym padły słowa: „Dziś kończymy ten projekt”122. 

O sile oddziaływania RAF, charyzmie jego przywódców i tym, że idee 
lewackie niosły w sobie jednak pewne wartości może świadczyć fakt, że 
w 1998 roku Federalny Urząd Ochrony Konstytucji szacował, że w RFN 
istnieje 149 lewackich grup ekstremistycznych, zrzeszających około 
34 tysięcy osób, z czego 7 tysięcy było gotowych do użycia przemocy. Na 
przykład Antyimperialistyczny Ruch Oporu grupuje m.in. byłych członków 
i sympatyków RAF. 

 
 
 

                                                        
121 Por. B. Hoffman, op. cit., s. 171. 
122 Za: B. Bolechów, op. cit., s. 252. 
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3.4.2. Włoska odrębność 

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zaczął się tworzyć we Wło-
szech ruch lewacki. Powstały skrajne organizacje maoistowskie, trocki-
stowskie, anarchistyczne. Tym samym ich ideologia zawierała elementy 
rewolucyjne. Odrzucano możliwość dokonywania zmian ustroju kapitali-
stycznego poprzez przekształcenia strukturalne, dlatego opowiadano się za 
przemianami rewolucyjnymi. Organizacje te czerpały inspiracje z ideologii 
Mao Tse Tunga, Trockiego, Bakunina, powoływały się także na Che  
Guevarę i Fidela Castro. 

W latach 1968–1969 ruch lewacki został zasilony i wzbogacony do-
pływem prądów kontestacyjnych, gwałtownie szerzących się wśród mło-
dzieży. Dyskutowano wówczas o konieczności walki metodami zakładają-
cymi użycie przemocy przeciw istniejącym strukturom oraz instytucjom 
państwowym. 

Pierwszych aktów terrorystycznych organizacje lewackie dokonały na 
początku lat siedemdziesiątych. Głównym celem ataków były jednak struk-
tury państwa oraz czołowe siły społeczno-polityczne. Wówczas także za-
częły pojawiać się pierwsze nazwy ugrupowań terrorystycznych: Czerwone 
Brygady, Zbrojne Komórki Proletariackie, Pierwsza Linia, Autonomiści. 
Strategia ich działania przechodziła ewolucje: od podpaleń, sabotaży, nie-
wielkich zamachów, do precyzyjnie zaplanowanych aktów terrorystycz-
nych, porwań, wymierzonych w aparat państwa i jego społeczeństwo. 

Włoski terroryzm związany był w przeważającej mierze z problemami 
społecznymi tego kraju. Konsekwencją licznych kryzysów politycznych, 
określanych mianem „włoskiej drogi”, był nie tylko brak skutecznego roz-
wiązania problemów społecznych, lecz również niemożność usunięcia ich 
przyczyn. W 1978 roku ponad 800 tysięcy Włochów w wieku poniżej 
30 lat, w tym prawie połowa absolwentów wyższych uczelni, pozostawało 
bez pracy. Stanowiło to 50% ogółu bezrobotnych w tym kraju. Sytuacja 
taka, rzecz jasna, wywoływała liczne frustracje, powodując brak zaufania 
do państwa. Młodzi ludzie, postawieni w takiej sytuacji samym sobie, byli 
szczególnie podatni na lewicową ideologię. Nowa Lewica i lewicowi rady-
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kałowie nawoływali do zniszczenia panującego ładu oraz stojącego na jego 
straży państwa. Czynnikiem aktywizującym działania młodzieży była – 
podobnie jak w Niemczech – atmosfera panująca na włoskich wyższych 
uczelniach. Spotkania, wiece, demonstracje cieszyły się w owym czasie 
znacznie większym powodzeniem niż wykłady, były zresztą niejednokrot-
nie organizowane przez wykładowców i asystentów wyższych uczelni. 

Istotnym elementem warunkującym powstanie zjawiska terroryzmu 
we Włoszech był czynnik moralno-kulturowy. Gwałtowny rozwój Włoch – 
powstanie nowoczesnego, przemysłowego państwa – był powodem odpły-
wu ludności ze wsi do miast, które tym samym bardzo się rozrosły. Doszło 
do konfrontacji dwu odmiennych orientacji kulturowych, z których jedną 
reprezentował element napływowy, ludzie wychowani w tradycyjnie kato-
lickiej obyczajowości włoskiego Południa, rzecznikami drugiej byli nato-
miast mieszkańcy terenów zurbanizowanych. Spowodowało to wiele róż-
norakich konfliktów123. 

Innym czynnikiem sprzyjającym wejściu terroryzmu na grunt włoski 
była postępująca integracja z krajami Europy Zachodniej. Przejmowany 
stamtąd konsumpcyjny model życia z jednej strony, a wzrost świadomości 
społecznej i rosnące wpływy partii komunistycznej – z drugiej zmniejszały 
oddziaływanie Kościoła katolickiego. Nastąpiło przewartościowanie norm, 
idei, pojęć. Odrzucano elementy kultury wyrosłe z tradycji drobnomiesz-
czańskiej. Poszukiwano odmiennych od dotychczas obowiązujących, no-
wych źródeł sensu egzystencji. Stąd między innymi wzięła się aprobata dla 
ideologii gloryfikujących rewolucyjną przemoc oraz tendencji do naślado-
wania aktów terrorystycznych. 

Znaczny wpływ na rozwój włoskiego terroryzmu miały powiązania 
z organizacjami o zbliżonym charakterze, działającymi za granicą, na przy-
kład z zachodnioniemiecką RAF czy z ugrupowaniami palestyńskimi. 
Głównym obiektem ataków terrorystycznych we Włoszech była Chrześci-
jańska Demokracja, od początku swego działania identyfikowana z pań-

                                                        
123 Za: P. Borucki, Czerwone Brygady – czarna rzeczywistość Włoch, Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980, s. 63. 
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stwem. Zarzucano jej np. wprowadzenie Włoch do EWG. Komuniści wło-
scy stali na stanowisku, że osłabi to tempo wzrostu gospodarczego. Chrze-
ścijańskich Demokratów obarczano odpowiedzialnością za liczne kryzysy 
polityczne. Krytycy chadecji uważali, iż całą uwagę skupia ona wyłącznie 
na utrzymaniu swego politycznego monopolu. Faktem jest, iż skutkiem 
licznych upadków gabinetów rządzących krajem były jedynie zmiany per-
sonalne i roszady na najwyższych stanowiskach w państwie. Utrzymanie 
politycznego status quo miał zagwarantować odpowiednio zorganizowany 
aparat przemocy w państwie, policja, siły bezpieczeństwa. 

Słabością polityczną Włoch, która w konsekwencji przyczyniła się do 
powstania i rozwoju terroryzmu, była ogólna niewydolność włoskiej pań-
stwowości. Proces zjednoczenia kraju, rozpoczęty nieco ponad sto lat 
wcześniej, nie został nigdy faktycznie doprowadzony do końca. Podziały 
regionalne i obyczajowe bądź językowe pozostały. Słabość władzy pań-
stwowej i jej aparatu jeszcze bardziej sprzyjała nasileniu się regionalizmów 
oraz powstawaniu pozapaństwowych ośrodków władzy: centrów kapitału, 
Kościoła, organizacji i grup nacisku o wyraźnie aspołecznym charakterze, 
na przykład mafii czy wreszcie organizacji terrorystycznych.  

Początki ruchu lewackiego we Włoszech sięgają połowy lat sześćdzie-
siątych. Jego ożywiony rozwój nastąpił jednak dopiero po 1968 roku na fali 
kontestacyjnych ruchów studenckich. Znalazł on podatny grunt głównie 
w środowiskach akademickich północnych Włoch, zbuntowanych przeciw-
ko programom, metodom nauczania i sposobom zarządzania uczelniami. 
Także zła sytuacja gospodarcza kraju, która nie stwarzała dobrych perspek-
tyw szczególnie dla absolwentów wyższych uczelni, była czynnikiem ją-
trzącym w środowisku studenckim i akademickim. 

Radykalnie nastawione grupy studenckie wyrażały sympatie lewico-
we. Ich program zawierał tezy przeniesione z marksizmu, maoizmu, uzu-
pełniane społecznym radykalizmem, elementami anarchizmu, inspirowane 
również wypowiedziami przywódców rewolucji południowoamerykań-
skich. Lewaccy radykałowie potępiali istniejące partie lewicowe za zbyt 
ugodową politykę. We Włoszech wykształciły się ugrupowania, które naj-
ogólniej nazwać można mianem Nowej Lewicy. Panorama skrajnej lewicy 
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w Italii obejmowała kilka partii i ugrupowań. Najstarszą z nich była Partia 
Jedności Proletariackiej, która powstała w 1972 roku z grupy II Manifesto 
oraz z części Włoskiej Partii Socjalistycznej Jedności Proletariackiej124. 

W 1974 roku powstała Awangarda Robotnicza z połączenia lewackich 
grup studenckich Gramsci i Potere Operation, mających poparcie również 
w niektórych kręgach młodych robotników. 

Próbowano także stworzyć silny blok marksistowski, który byłby usy-
tuowany wyraźnie na lewo od Włoskiej Partii Komunistycznej. W roku 
1976 powstał wspólny front wyborczy Nowej Lewicy, do którego weszły 
wszystkie wymienione wyżej ugrupowania. Organizacja ta uzyskała 
w wyborach 1,5% głosów oraz 6 mandatów w parlamencie. 

Niedługo potem nastąpił rozłam włoskiej Nowej Lewicy. Lewica ko-
munistyczna odcięła się od radykalnego programu zbrojnej walki z pań-
stwem oraz od metod terroru. Odwrotny proces miał miejsce w grupach 
lewackich. Grupy te ostateczne wezwały do stosowania wszelkich środ-
ków, nie wyłączając przemocy i terroru, po czym nastąpiła faktyczna reali-
zacja taktyki zgodnej z tym wezwaniem: podpalanie samochodów, porwa-
nia dla okupu, napady na banki, zamachy na ludzi, zabójstwa. 

Początkowo były to akcje anonimowe, następnie firmowane przez 
różne grupy ekstremistów, co znajdowało odbicie w komunikatach sporzą-
dzonych przez ugrupowania terrorystyczne. Główna działalność ekstremi-
styczna skupiała się w czworokącie, który stanowiły Mediolan, Turyn, 
Genua i Rzym. 

Przyjrzyjmy się liczbom wskazującym na potencjał radykalnych ugru-
powań lewicowych Italii. O ile w RFN wszystkie grupy lewicowych terro-
rystów liczyły około 300 bojowników, o tyle we Włoszech same tylko 
Czerwone Brygady dysponowały 1500 bojownikami. Oceniano, że sympa-
tyzowało z nimi około 5% uczniów i studentów, co stanowiło jakieś 
500 tysięcy ludzi, miały też poparcie pewnych grup proletariatu. 

W 1969 roku należy szukać początków najsłynniejszej włoskiej orga-
nizacji – Czerwonych Brygad. Wówczas to Renato Curcio, Duccio Berio, 

                                                        
124 Ibidem, s. 76. 
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Vanni Molinari, Italo Sango i Franco Toviano założyli tzw. Miejski Kolek-
tyw Polityczny w Mediolanie. 17 września BR dokonały pierwszej akcji 
terrorystycznej – podpaliły garaże G. Leoniego, członka kierownictwa za-
kładów Siemensa. 

W 1971 roku rozpoczęła się fala akcji terrorystycznych, znanych jako 
„wywłaszczenia ludowe”. Były nimi napady na banki, które miały służyć 
finansowaniu organizacji. Według danych policji, do maja 1975 roku czer-
wonobrygadziści dokonali 8 napadów na banki, rabując 16 miliardów li-
rów. Do tego należy dodać okupy za porwanych prominentów np. za arma-
tora P. Costa, który został uwolniony dopiero po wypłaceniu sumy 1 mi-
liarda lirów okupu125. 

Pomimo licznych ciosów policji dosięgających Czerwone Brygady 
w latach 1975 i 1976, wbrew nadziejom sił porządkowych Brigate Rosse 
nie tylko nie zostały rozbite, ale nawet nasiliły swą ofensywę, która stawała 
się coraz bardziej krwawa. Na czele Brygad stanęła nowa generacja terro-
rystów. Byli to reprezentanci „twardej” linii pod wodzą Mario Morettiego, 
którzy podjęli decyzję atakowania ludzi, a nie rzeczy. 

Terroryzm nasilił się w 1977 roku i w pewnym sensie wsparły go 
gwałtowne rozruchy studenckie kierowane przez tzw. Autonomistów. Był 
to ruch anarchistyczny, głoszący potrzebę masowego, żywiołowego sabota-
żu, przy czym głównym celem ataków stała się chadecja. Większość akcji 
terrorystycznych przeprowadzono na północy Włoch. Obraz włoskiego 
terroryzmu byłby jednak niekompletny, gdyby brać pod uwagę wyłącznie 
działalność Czerwonych Brygad. Ważną organizacją terrorystyczną na 
południu Italii były Zbrojne Komórki Proletariackie. Założyli je w Neapolu 
na początku lat siedemdziesiątych Domenico Delii Veneri i Giovanni Gen-
tile Schiavone. W przeciwieństwie do Czerwonych Brygad, których kie-
rownictwo wywodzące się ze środowiska studenckiego przywiązywało 
wagę do ideologii, NAP werbował zwyczajnych kryminalistów i koncen-
trował się na walce zbrojnej. 

                                                        
125 J. Tomasiewicz, op. cit., s. 73. 
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Jeśli chodzi o Czerwone Brygady, to najbardziej znaną akcją tego 
ugrupowania było uprowadzenie i zamordowanie w 1978 roku przewodni-
czącego Chrześcijańskiej Demokracji Aldo Moro. Coraz skuteczniejsze od 
początku lat osiemdziesiątych działania włoskiej policji doprowadziły do 
znacznego osłabienia lewackich terrorystów. Rok 1982 przyjmuje się we 
Włoszech za koniec ery zwanej „latami ołowiu”126. 

Dalsze aresztowania przeprowadzone przez władze włoskie i francu-
skie doprowadziły do całkowitego sparaliżowania organizacji. Gdy w dru-
giej połowie lat osiemdziesiątych rząd włoski wprowadził amnestię dla 
terrorystów, przebywający w więzieniu od 1976 roku Renato Curcio ogłosił 
koniec walki zbrojnej. 

Badacze włoskiego terroryzmu twierdzą, iż mapa lewackiego terrory-
zmu we Włoszech obejmuje trzy koncentryczne koła o coraz większym 
promieniu127. Ze strategicznego punktu widzenia szczególnie istotny był 
pierwszy krąg, który często nazywany był „twardym jądrem”, bądź „twar-
dym rdzeniem”. Obejmował on 1000–1500 osób, żyjących i działających 
w ścisłej konspiracji. Byli oni fanatycznie oddani sprawie, gotowi poświę-
cić za nią życie. Z grupy tej rekrutowali się przywódcy organizacji terrory-
stycznych, główni stratedzy, szefowie poszczególnych kolumn i brygad. 
Znajdowali się tam również pozyskani dla sprawy profesjonalni przestępcy 
i mordercy. Było to wynikiem przyjętego przez Czerwone Brygady założe-
nia, że kryminaliści są produktem degeneracji systemu kapitalistycznego, 
w związku z tym nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Spośród 
takich właśnie ludzi wywodzili się głównie wykonawcy wielkich akcji 
terrorystycznych, zabójstw, porwań i innych spektakularnych akcji. Byli to 
młodzi ludzie najczęściej w wieku 25–35 lat. 

                                                        
126 J. Czaja, Terroryzm polityczny we Włoszech, [w:] Terroryzm polityczny, J. Mu-
szyński (red.), PWN, Warszawa 1981, s. 207. 
127 P. Borucki, op. cit., s. 78. 





81 

BLOK KONTROLNY. MODUŁ PROBLEMOWY 

1. Wyjaśnij pojęcie „Nowa Lewica”. 
2. Scharakteryzuj ugrupowanie SDS wraz z późniejszymi jego 

frakcjami. 
3. Co to jest egzystencjalizm? 
4. Przedstaw dwie taktyki początkowej fazy terroryzmu lewac-

kiego. 
5. Przedstaw cele działania Nowej Lewicy. 
6. Przedstaw początki ruchu lewackiego w RFN. 
7. Przedstaw początki ruchu lewackiego we Włoszech. 
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ROZDZIAŁ 4  
 

Psychospołeczna charakterystyka terroryzmu ze szczególnym 
uwzględnieniem ekstremistów lewicowych 

4.1. Grupowe uwarunkowanie zachowań terrorystycznych 

Wspólnym mianownikiem filozofii terrorystów jest „dwa razy p”: 
przemoc i przyszłość. Żyją i działają oni jedynie dla tego odległego – a jak 
się przecież zdaje – tak bliskiego im momentu, kiedy odniosą triumf nad 
przeciwnikami i zrealizują ostatecznie swoje polityczne cele, które stano-
wią ich przeznaczenie. Na przykład dla ekstremistów religijnych przyszłość 
tę określa boski dekret. Oni sami czują się specjalnie namaszczeni, by uto-
rować jej drogę. Zatem zwycięstwo jest ich zdaniem nieuniknione, co po-
twierdza choćby komunikat wydany w 1996 roku przez egipską Gamat al-
Islamija (Grupę Islamską). Opierając się na tekście Koranu, nie dopuszcza 
się żadnej możliwości sukcesu u swoich przeciwników. Terroryści z grupy 
islamskiej spiskują, planują i działają, a najlepszym z planistów jest Bóg, 
który ich prowadzi. Toteż grupa musi wiernie i zdecydowanie kontynu-
ować swą walkę aż do chwili, gdy Allach zapewni zwycięstwo. Podobnie 
jak to uczynił prorok Mahomet z Kurajszytami, swymi najbardziej zagorza-
łymi wrogami, aż Bóg zapewnił mu zwycięstwo nad Mekką128. 

Dla terrorystów świeckich ostateczne zwycięstwo jest podobnie z góry 
zdeterminowane. W tym przypadku to słuszność ich idei – sprawy, dla 
której są gotowi poświęcić życie, ich zdaniem gwarantuje im sukces. „Na-
sza walka będzie długa i zażarta, bo wróg jest silny, dobrze zorganizowany 

                                                        
128 Oświadczenie w sprawie skazania przez USA szejka Rahmana, wydane przez 
Grupę Islamską w Egipcie 19 stycznia 1996 roku. 
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i wspomagany z zagranicy”129 – stwierdziła Leila Chaled w swojej autobio-
grafii, opublikowanej w 1973 roku. „Zwyciężymy, ponieważ reprezentuje-
my przyszłość... ponieważ rodzaj ludzki jest po naszej stronie, a przede 
wszystkim dlatego, że jesteśmy zdeterminowani, by odnieść zwycię-
stwo”130. Świeccy terroryści, stosunkowo nieliczni, mający ograniczone 
możliwości, wyizolowani ze społeczeństwa i przytłoczeni zarówno ol-
brzymimi zasobami sił reprezentujących porządek i bezpieczeństwo, jak 
i ogromem swojego zadania, funkcjonują w rzeczywistości, której egzy-
stencję określa upragniona przyszłość, a nie przytłaczająca, gniewna, nie-
spokojna i wysoce niepewna teraźniejszość. „Przekonujesz siebie, że aby 
osiągnąć tę utopię, trzeba przejść przez etap destrukcji społeczeństwa, które 
uniemożliwia realizację twoich ideałów131 – te słowa Adriany Farandy 
z Czerwonych Brygad najpełniej oddają wspólne rozumowanie całej grupy. 
Ignorując teraźniejszość i „walcząc dalej”, mimo przeciwności i trudów, 
terroryści kompensują swoją słabość, a tym samym, ich zdaniem, przezwy-
ciężają chwilową apatię czy wrogość otoczenia, które podobno reprezentu-
ją, zgodnie z obiektywnym interesem społeczeństwa. 

„Dokonywaliśmy obliczeń. Najwięksi pesymiści uważali, że w ciągu 
dwudziestu lat wojna będzie wygrana, niektórzy mówili dziesięć, pięć. 
Wszyscy jednak uważaliśmy, że przeżywamy najtrudniejsze chwile, że 
stopniowo sytuacja staje się łatwiejsza”132. W ten sposób lewicowi terrory-
ści wzbudzali w sobie entuzjazm dla sprawy, mniemając, że wszystkie 
trudy, odosobnione życie w podziemiu to tylko przejściowy etap na drodze 
do ostatecznego zwycięstwa. Okazuje się jednak, że czas istnienia większo-
ści współczesnych grup terrorystycznych sugeruje coś przeciwnego. Ocenia 
się bowiem z perspektywy eksperymentów ex-post factum związanych z 
terroryzmem, że działalność co najmniej 90% organizacji tego typu trwa 

                                                        
129 L. Chaled, My People Shall Live: The Autobiography of a Revolutionary, Hod-
der & Stoughton, London 1973, s. 209. 
130 Ibidem, s. 210. 
131 A. Jamieson, The Heart Attacked: Terrorism and Conflict in the Italian State, 
London–New York 1989, s. 271.  
132 Ibidem, s. 273. 
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mniej niż jeden rok, a niemal połowa z tych, które przekroczyły ten roczny 
okres istnienia, przestaje funkcjonować w ciągu dziesięciu lat. Jest to  
z historycznego czy politologicznego punktu widzenia chwila, która nie 
może się odcisnąć istotną zmianą na rzeczywistości. Toteż optymistyczne 
wezwania do boju wydawane przez terrorystów na całym świecie w komu-
nikatach, traktatach i innych materiałach propagandowych zdają się raczej 
deklaracjami bez pokrycia, zwłaszcza gdy skonfrontujemy te wytwory pro-
pagandy z raczej ponurymi perspektywami co do czasu niezbędnego do 
tworzenia tych organizacji. „Niech cię nigdy nie hamuje wielkość twoich 
celów”133 – głosił komunikat wydany przez francuską lewicową organiza-
cję terrorystyczną Akcja Bezpośrednia w 1985 roku. Już w dwa lata później 
grupa ta praktycznie przestała istnieć, ponieważ niemal całe jej kierownic-
two zostało aresztowane. W 1978 roku przywódca Czerwonych Brygad 
Renato Curcio zapewniał butnie, że walka, uwieńczona ostatecznym zwy-
cięstwem, będzie trwała jeszcze czterdzieści lat. Tymczasem nie minęło 
dziesięć lat od wspomnianego oświadczenia, a nawet ta organizacja – 
wówczas najgroźniejsza w Europie – załamała się pod ciężarem aresztowań 
i dezercji. Niektóre kategorie ugrupowań terrorystycznych mają większe 
szanse przetrwania, a może nawet sukcesu. Wprawdzie takie religijne 
ugrupowanie, jak asasyni istniało niemal przez dwa stulecia, to jednak  
w czasach współczesnych najdłużej i z największym powodzeniem funk-
cjonowały terrorystyczne ugrupowania etniczno-nacjonalistyczne bądź 
separatystyczne. Palestyńska organizacja terrorystyczna Al-Fatah, prowa-
dzona przez Jasira Arafata została założona w 1957 roku. OWP ma już 
blisko 50 lat. Istniejąca ponad 40 lat baskijska grupa ETA powstała w 1959 
roku, a aktualne wcielenie IRA, znane pod oficjalną nazwą „Tymczasowej 
Irlandzkiej Armii Republikańskiej”, ma przeszło trzydzieści lat i jest spad-
kobiercą starszej, oficjalnej IRA, założonej niemal sto lat temu, choć jej 
korzenie sięgają rewolucyjnych bractw Fenian, które pojawiały się okreso-
wo od czasu rebelii Wolfe’a Tone’a w 1789 roku. Jednak poza okresem 

                                                        
133 B. Cordes, When Terrorists Do the Talking: Reflections on Terrorist Literature, 
„Journal of Strategic Studies”, 1987, vol. 10, no 4, s. 155.  
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masowej dekolonizacji tuż po wojnie, sukcesy etniczno-nacjonalistycznych 
organizacji terrorystycznych rzadko oznaczały rzeczywistą realizację za-
kładanych długoterminowych celów w postaci samostanowienia narodowo-
ści. Częściej sukces sprowadzał się do kilku taktycznych zwycięstw, które 
podtrzymywały walkę i ożywiały obumierające ruchy terrorystyczne. 

Odporność owych ugrupowań jest bez wątpienia wynikiem stosunko-
wo łatwo uzyskiwanego wsparcia członków tej samej grupy etnicznej. Na-
tomiast terroryści – zarówno z lewego, jak i z prawego skrzydła – muszą 
prowadzić czynną agitację w uświadomionych politycznie i radykalnych, 
choć często niezaangażowanych środowiskach, by znaleźć nowych chęt-
nych i dalsze poparcie, przez co narażają się na penetrację agentów i de-
konspirację. Organizacje etniczno-nacjonalistyczne czerpią dodatkowe 
korzyści ze swej historycznej ciągłości, mogą bowiem dzięki niej odwoły-
wać się do kolektywnej tradycji rewolucyjnej, a czasem nawet do tradycji 
buntowniczych skłonności. To zapewnia kolejnym generacjom bojowni-
ków stały napływ rekrutów spośród młodzieży i grono sympatyków między 
nostalgicznie nastrojoną starszyzną społeczności danej nacji. Wyjątkowa 
zdolność tych grup do wypełnienia swoich szeregów członkami konkretnej, 
hermetycznej wspólnoty oznacza, że nawet w czasie podupadającej kampa-
nii można przekazać swe posłannictwo następnemu pokoleniu terrorystów. 

Być może znaczące sukcesy ruchów etniczno-nacjonalistycznych pły-
ną przede wszystkim z jasności i namacalności ich dążeń – ustanowienia 
lub przywrócenia narodowej ojczyzny w obrębie jakiegoś określonego 
obszaru. Sformułowanie tak konkretnego, zrozumiałego i emocjonalnie 
bliskiego celu jest najskuteczniejszym wezwaniem do poparcia i jedności. 
Dzięki temu również zwycięstwo wydaje się namacalne i stosunkowo łatwe 
do osiągnięcia, nawet jeśli wiedzie do niego długa i kręta droga. Mało kto 
mógł wątpić w przysięgi McGuinnessa w 1977 roku, że „IRA nie ucichnie, 
dopóki Angole nie wyjdą134 czy w deklarację Danny’ego Morrisona, którą 
przekazał dwanaście lat później, że kiedy „za pozostawanie w Irlandii Bry-
tyjczycy będą musieli zapłacić zbyt wysoką cenę polityczną, to wyjdą... ale 

                                                        
134 D. Blundy, Inside the IRA, ,,Sunday Times”, 03.07.1997. 
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nie dojdzie do tego, dopóki nie zginie wielu brytyjskich żołnierzy, i tak 
właśnie się stanie”135. 

W porównaniu z ekstremą nacjonalistyczną sytuacja lewackich ru-
chów terrorystycznych wydaje się znacznie mniej korzystna. Nie tylko brak 
im stałego zaplecza, z którego mogłyby czerpać rekrutów bez, jak już 
wspomniano, aktywnej agitacji, jak może to czynić większość ugrupowań 
etniczno-nacjonalistycznych. Na dodatek oferują one mniej wyraźną i słabo 
zdefiniowaną wizję przyszłości. Choć często i obszernie piętnują zło – 
w postaci kapitalistycznego, zmilitaryzowanego, afirmującego dziś najczę-
ściej materialne fetysze państwa wraz z jego aparatem przemocy – to jed-
nak trudno doszukać się rzeczowej informacji na temat ich własnego mode-
lu idealnej państwowości. „To najtrudniejsze pytanie dla rewolucjonisty” – 
powiedział Kozo Okamoto, jedyny z trójki członków Japońskiej Czerwonej 
Armii, który przeżył masakrę na lotnisku Lod w 1972 roku, pytany o pore-
wolucyjne społeczeństwo, które pragnęła stworzyć jego grupa. „Naprawdę 
nie wiemy, jakie ono będzie”. Gudrun Ensslin z Frakcji Czerwonej Armii 
w podobny sposób zbywała wszystkie pytania o długofalowe cele grupy. 
„Państwo przyszłości, okres po zwycięstwie, to nie nasza sprawa... two-
rzymy rewolucję, nie model socjalistyczny”136. Ta niezdolność do spójne-
go, sensownego określenia modelu przyszłości może tłumaczyć, dlaczego 
kampanie terrorystów lewackich zawsze okazywały się mało skuteczne. 
Nawet gdy próbowali stworzyć bardziej konkretną wizję przyszłości, to 
jednak ich wysiłki rzadko kończyły się opracowaniem tekstu o wydźwięku 
bardziej nośnym niż przegadana analiza czy interpretacja marksistowskiej 
doktryny. „Zastosowaliśmy analizę i metody marksistowskie do sceny 
współczesnej, nie przekształcaliśmy jej, ale zastosowaliśmy ją rzeczywi-
ście”137 – pisała Ensslin w zbiorze oświadczeń Frakcji Czerwonej Armii, 

                                                        
135 M. L. R. Smith, Fighting for Ireland? The Military Strategy of the Irish Repub-
lican Movement, Routlege, London–New York 1995, s. 224. 
136 I. Fetscher, G. Rohrmoser, Analysen zum Terrorismus, vol. 1: Ideologien und 
Strategien, Westdeutscher, Bonn 1981, s. 327. 
137 G. Ensslin, Texte der RAF, oświadczenie z 19 stycznia 1976 Frakcji Czerwonej 
Armii, Bo Caveforrs, Malmö 1977, s. 345. 
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opublikowanym przez grupę w 1977 roku, a następnie zakazanym przez 
niemiecki rząd. Jednak nie pojawiają się tam żadne precyzyjne objaśnienia 
pożądanego rezultatu, poza przekonaniem, że marksizm stanie się przesta-
rzałą ideologią, kiedy rewolucja zatriumfuje i system kapitalistyczny zosta-
nie obalony. Odrobinę bardziej przemyślane są stwierdzenia Amerykanki 
Jane Alpert138, która w swoich wspomnieniach wyjaśnia, jak to ona i jej 
towarzysze broni wierzyli, iż świat należy oczyścić z wszelkiej dominacji 
i podporządkowania, że można oczyścić również sposób percepcji z po-
działu na przedmiot i podmiot, że można położyć kres władzy odgrywają-
cej rolę pomiędzy narodami, płciami, rasami, między ludźmi w różnym 
wieku, między ludźmi a zwierzętami, jednostkami a grupami. „Nasza rewo-
lucja stworzy świat, w którym świadomość będzie wyłącznie kosmiczna, 
w którym każdy będzie mógł doznać szczęścia, jakie daje nam kwas [LSD], 
nieskażonego strachem, chęcią posiadania, chorobą, głodem czy potrzebą 
narkotyku, by czuć się szczęśliwym139. Wizja ta jest jednak utopijna i po-
zbawiona precyzji, jakże niezbędnej do kreacji nowego systemu. Powstała 
na dodatek w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości, nie bez udziału gó-
wien, totalna unifikacja wokół tego, żeby nowa osoba zrodziła się z walki”. 

Byłoby jednak błędem zlekceważenie terrorystów lewego skrzydła, 
jako kompletnie nieudolnych i niepoważnych, pozbawionych głębi czy 
prawdziwego celu. Być może lepsza przyszłość, o którą pragnęli walczyć, 
była dla nich po prostu pojęciem zbyt pojemnym i zbyt abstrakcyjnym, 
działanie – a więc ataki terrorystyczne zmierzające do wywołania rewolucji 
– wydawały im się znacznie bardziej normalne, interesujące jako konkret. 
Toteż prawdopodobnie Fanon, a nie Marks, wywarł na nich większy 
wpływ. Susan Stern, należąca do amerykańskiej lewicowej grupy terrory-
stycznej z lat siedemdziesiątych – The Weathermen Underground – wspo-
minała permanentny konflikt pomiędzy myśleniem a działaniem, który 
ciążył nad każdą wewnętrzną debatą członków ugrupowania. 

                                                        
138 J. Albert, Growing up Underground, Morrow, New York 1981, s. 141, 175. 
139 M. ,,Bommi” Baumann, Terror or Love? Bommi Baumann’s Own Story of His 
Life as a West German Urban Guerilla, Grove Press, New York 1979, s. 49. 
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„Świat będzie komunistyczny? Czy znajdzie się pod kontrolą Trzecie-
go Świata? Czy wszyscy biali powymierają? Czy powymierają wszyscy 
zboczeńcy seksualni? Kto będzie prowadził więzienia? Czy w ogóle będą 
więzienia? W grupie The Weathermen zadawano niezliczone pytania tego 
typu, ale nie mieliśmy na nie odpowiedzi. Poza tym byliśmy zmęczeni cze-
kaniem, aż wszystko zrozumiemy”140. 

Istotny traktat Frakcji Czerwonej Armii – Sur la conception de la  
guérilla urbaine – wyraża podobną frustrację. Przytoczono w nim słowa 
innego rewolucjonisty – Eldridge’a Cleavera, przywódcy partii Czarnych 
Panter, afroamerykańskiej radykalnej organizacji politycznej z lat sześć-
dziesiątych, także o nachyleniu nowolewicowym: „Od wielu stuleci i poko-
leń oglądaliśmy i badaliśmy gówno ze wszystkich stron. Jestem przekona-
ny, że większości rzeczy, które dzieją się w tym kraju, nie trzeba już dłużej 
analizować – powiedział Cleaver. Frakcja Czerwonej Armii wprowadza 
słowa Cleavera w życie”141. W istocie wszystkich terrorystów popycha do 
działania paląca niecierpliwość i niezachwiana wiara w skuteczność prze-
mocy. Wyczekiwana przyszłość nie jest ani tymczasowa, ani zrodzona 
z naturalnego postępu ludzkości, jest natomiast wymyślona, ukształtowana, 
zdeterminowana i osiągnięta dzięki sile, którą w działaniu reprezentuje 
przemoc. „Jaki sens miało wypisywanie memorandów?” – pytał retorycznie 
Begin, wyjaśniając decyzję podjęcia rewolty przez Irgun w 1944 roku. Jaka 
jest wartość przemówień? „Nie, nie było innej drogi. Gdybyśmy nie wal-
czyli, zostalibyśmy zniszczeni. Walka była jedyną drogą ratunku. Kiedy 
Kartezjusz powiedział »myślę, więc jestem«, wygłosił bardzo głęboką 
myśl. Istnieją jednak okresy w dziejach narodów, kiedy sama myśl nie 
świadczy o ich istnieniu... Istnieją okresy, kiedy wszystko wewnątrz czło-

                                                        
140 S. Stern, With the Weatherman. The Personal Journey of a Revolutionary 
Woman, Doubleday, New York 1975, s. 90. 
141 E. Cleaver, RAF Philosophy, [w:] The German Guerilla: Terror, Reaction and 
Resistance, H. J. Klein, J. M. Bougereau, Unabridged, Minneapolis 1981,  
s. 99–100. 
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wieka krzyczy: szacunek dla siebie samego jako dla ludzkiej istoty płynie 
tylko z oporu wobec zła. Walczymy, więc jesteśmy!”142. 

Trzydzieści lat później Leila Chaled w podobny sposób określi prze-
wagę działania nad mówieniem – prymat kul nad słowami: „Musimy dzia-
łać, nie tylko mówić i zapamiętywać argumenty przeciwko syjonizmowi. 
Taki pogląd powtarzała Yoyes (Dolores Gonzáles Catarain), terrorystka 
ETA, która straciła wiarę w niekończące się obietnice, że niepodległość 
można wywalczyć tylko metodami pokojowymi. To kłamstwo. Jedyna 
możliwość zdobycia przez nas wolności to przemoc”143. Ingo Hasselbach, 
były neonazista, tak wspominał osobiste doświadczenia: „Minął czas legal-
nych działań i cierpliwości. Jedynym wyjściem było przekształcenie naszej 
Kameradschaft w prawdziwą organizację terrorystyczną. Jednak pragnienie 
działań budziło u niektórych terrorystów obsesję przemocy”144. Abu Nidal, 
na przykład, słynął kiedyś ze swego żarliwego i niezachwianego nacjonali-
zmu, a teraz cieszy się powszechną pogardą jako zwykły banita i morderca. 
Eamon Collins opisuje podobną przemianę swego kuzyna Mickeya, rewol-
werowca IRA, który stopniowo zatracił poczucie szerszej perspektywy, 
obsesyjnie zajęty szczegółami następnego zabójstwa145. Andreas Baader 
był prawdopodobnie zupełnie odmiennym typem. Od samego początku 
kampanii Frakcji Czerwonej Armii ani przez chwilę nie zwątpił, że jedy-
nym językiem terrorysty jest działanie. Baumann, który dobrze znał Baade-
ra, pamięta założyciela Frakcji jako maniaka broni, który w pewnym okre-
sie miał niemal seksualny stosunek do pistoletów (szczególnie typu Heckler 
i Koch)146. Istotnie, sam Baader twierdził, że „pieprzenie i strzelanie to to 
samo”. Niewątpliwie człowiek czynu zdecydowanie wolał to, co w języku 
terrorystów nazywa się „akcją bezpośrednią” – okradanie banków, wanda-
lizm i podpalanie, bomby i napady z bronią – od rozważań i dyskusji. Kie-

                                                        
142 M. Begin, The Revolt: Story of the Irgun, Steimatzky, Jerusalem 1977, s. 46. 
143 P. Taylor, States of Terror. Democracy and Political Violence, Penguin, Lon-
don 1993, s. 159. 
144 I. Hasselbach, Fuhrer-ex, Chatto and Windus, London 1996. 
145 E. Collins, M. McGovern, Killing Rage, Granta, London 1997, s. 177. 
146 S. Aust, op. cit., s. 97. 
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dy kochanka i współprzywódczyni grupy Ensslin zasugerowała podłożenie 
bomby w amerykańskiej bazie wojskowej w odwecie za zaminowanie portu 
Hajfong w północnym Wietnamie przez lotnictwo USA w 1972 roku, Baa-
der podobno odpowiedział natychmiast: „No to chodźmy!”147. Choć prze-
wodził organizacji dążącej do wprowadzenia zasadniczych zmian politycz-
nych, to jednak – co dziwne – zupełnie się nie interesował polityką. Posta-
wę Baadera doskonale ilustruje rada, jakiej udzielił wahającemu się, czy 
dołączyć do Frakcji Czerwonej Armii rekrutowi: „Albo się włączysz [do 
rewolucji i walki], albo do końca życia zostaniesz pustym gadułą”148. 

Andreas Baader był niewątpliwie skrajnym przykładem zjawiska, po-
legającego na tym, że działanie stanowi sens istnienia każdego terrorysty. 
Czasami może bardziej chodziło o dreszcz podniecenia, który towarzyszy 
czynom, niż o precyzyjne określenie przyświecających im celów. Liczącą 
222 strony powieść Peciego o życiu w Czerwonych Brygadach poświęcono 
głównie obsesyjnemu opisywaniu szczegółów rozmaitych typów broni 
użytych w poszczególnych operacjach Brygad i temu, kto strzelał, niż wy-
jaśnieniu ideowych i politycznych celów grupy. Baumann ze szczególną 
otwartością mówił o uldze, wręcz katharsis, jaką przynosiło przeprowadze-
nie operacji członkom niewielkiej grupy, żyjącej w podziemiu, w nieustan-
nym lęku przed aresztowaniem i zdradą. Prawdziwy stres stanowiła proza 
życia w tej grupie, nie zaś planowanie i przeprowadzanie ryzykownych 
ataków. Inni terroryści, jak Stern, Collins, Silke Maier-Witt z RAF i Susana 
Ronconi z Czerwonych Brygad, jeszcze wyraźniej mówią o „podnieceniu”, 
poczuciu siły i satysfakcji, które czerpali z aktów przemocy. „Nie było w 
moim życiu nic równie podniecającego”149 – zachwycała się Stern, kiedy 
coraz głębiej wciągał ją terroryzm. Swoje „wypełnione działaniem życie” 
wspomina także Collins: „podczas sześciu lat w IRA przeżywałem każdy 
dzień z uczuciem podniecenia, że biorę udział w walce z państwem Oran-
żystów”150. Odurzająca woń akcji pozwoliła Maier-Witt zapomnieć o wy-

                                                        
147 Ibidem, s. 145. 
148 Ibidem, s. 244. 
149 S. Stern, op. cit., s. 41. 
150 E. Collins, M. McGovern, op. cit., s. 363. 
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rzutach sumienia z powodu konieczności zamordowania czterech ochronia-
rzy, by dokonać porwania Schleyera. „Wówczas odczuwałam brutalność tej 
akcji. Ale był to także rodzaj podniecenia, bo coś się zdarzyło. Zaczęło się 
teraz coś autentycznego”151. Ronconi najobszerniej i najgłębiej analizuje 
psychikę terrorysty. „Najważniejsze było poczucie, że można wpływać na 
losy świata, zamiast biernie czekać”152 – pisze. Łączy w jedno wewnętrzną 
ekscytację z uczuciem satysfakcji. Ważna była właśnie ta możliwość 
wpływania na codzienną rzeczywistość i oczywiście dalej jest to ważne. 
Terrorysta często odmierza ten wpływ ilością rozgłosu i poświęconej mu 
dzięki mediom uwagi. Druk i czas antenowy są więc najmocniejszą walutą 
w świecie terrorystów; jedyne empiryczne miary sukcesu i postępu sprawy. 
Pod tym względem nie ma właściwie różnicy, czy są to opinie pozytywne 
czy negatywne, wystarczającą nagrodą jest często satysfakcja, że zostało 
się zauważonym. „Jedynym sposobem osiągnięcia rezultatów jest takie 
zszokowanie świata, żeby pogubił skarpetki”153 – głosił dumnie komunikat 
Japońskiej Czerwonej Armii, przyznającej się do masakry na lotnisku Lod 
w 1972 roku, kiedy zabito dwadzieścia sześć osób (w tym szesnastu chrze-
ścijan z Puerto Rico pielgrzymujących do Ziemi Świętej). Podobno super-
terrorysta Carlos „Szakal” starannie kolekcjonował i tłumaczył wycinki 
prasowe na swój temat. „Im więcej się o mnie mówi, tym bardziej niebez-
pieczny się wydaję. Tym lepiej dla mnie”154 – tłumaczył kiedyś Hansowi 
Joachimowi Kleinowi, koledze terroryście, który później został odszcze-
pieńcem. Kiedy Ramzi Ahmed Jusuf, podejrzewany o wymyślenie ataku 
bombowego na World Trade Center w Nowym Jorku w 1993 roku, został 
dwa lata później zatrzymany w Pakistanie, policja znalazła przy nim dwa 
zdalnie sterowane zapalniki i zbiór artykułów prasowych opisujących jego 
wyczyny. 

                                                        
151 Za: P. Taylor, op. cit., s. 125. 
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Ta pogoń za rozgłosem i uwagą z jednej, a sukcesem i satysfakcją 
z drugiej strony zamyka Carlosa, Jusufa, Baadera... oraz wielu innych terro-
rystów w tym samym kręgu samonapędzającej się karuzeli przemocy, która 
służy przyciągnięciu i zatrzymaniu uwagi opinii publicznej i mediów. Jusuf 
na przykład układał harmonogram, który przewidywał, że po wysadzeniu 
World Trade Center kolejno zamorduje papieża Jana Pawła II, potem pre-
mier Benazir Bhutto, a następnie wysadzi w powietrze, i to niemal równo-
cześnie, jedenaście lecących amerykańskich samolotów pasażerskich. Klein 
określa eskalację przemocy jako „siłę przyzwyczajenia”, wieczną potrzebę 
dowartościowywania się, mierzoną przez rozległość relacji w mediach. 
W rezultacie dzisiejsi terroryści uważają, że muszą podejmować coraz bar-
dziej desperackie, śmiercionośne i brutalne działania, aby osiągnąć takie 
same wyniki, jakie dawniej mogła im przynieść znacznie mniej ambitna 
i krwawa akcja. W ich pojęciu media i opinia publiczna stają się coraz 
mniej wrażliwe i bardziej uodpornione na zdawałoby się nieskończoną listę 
pomyślnych zamachów terrorystycznych. Zatem aby skutecznie przykuć 
ich uwagę, konieczne jest stałe podkręcanie spirali przemocy. Klein zauwa-
żył kiedyś: „im silniejsza przemoc, tym bardziej ludzie będą cię szanować. 
Tym też większa jest szansa osiągnięcia żądań”155. 

Timothy McVeigh, skazany za zamach w Oklahoma City, udzielił po-
dobnych wyjaśnień, odpowiadając na pytanie adwokata, czy nie mógłby 
z równym powodzeniem zwrócić publicznej uwagi na swoje pretensje do 
rządu USA nie zabijając nikogo. „To by do nikogo nie przemówiło. Trzeba 
było liczyć ciała, żeby dotarło, co chcemy powiedzieć”156. Choć nie ulega 
wątpliwości, że podłożenie bomby w Oklahoma City musiało być zapla-
nowane na długo przed złowróżbnie symboliczną datą 19 kwietnia, będącą 
dniem urodzin Hitlera, celowo wybraną przez McVeigha, mógł jednak 
poczuć się zmuszony do przebicia pod względem liczby ofiar i rozmiarów 
zniszczenia efektu ataku środkiem paraliżująco-drgawkowym, który miał 
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miejsce w tokijskim metrze miesiąc wcześniej. Może uznał, że tylko w ten 
sposób jego zamach faktycznie zwróci uwagę opinii publicznej, a media 
poświęcą mu dość czasu. 

Zdolność terrorystów do zwracania na siebie uwagi – i to przez dłuż-
szy czas – wiąże się z powodzeniem ich ataków. Największą grozę budzą ci 
terroryści, którzy z największym powodzeniem realizują swoje zamierze-
nia. Bezwzględni i skuteczni, demonstrują, że potrafią wprowadzić w czyn 
swoje groźby i poprzeć żądania eskalacją przemocy. Owa konieczność 
sukcesu skłania jednak niektóre grupy terrorystyczne do operacyjnego kon-
serwatyzmu, co stanowi jakby kontrast z ich radykalizmem politycznym. 
Trzymają się przyjętego modus operandi, ponieważ sądzą, że minimalizują 
w ten sposób szanse niepowodzenia przy rosnących szansach na sukces. 
„Najważniejsze jest wybranie takiego celu, który gwarantuje stuprocento-
wy sukces – wyjaśnił kiedyś senior współczesnego międzynarodowego 
terroryzmu George Habash”157. Tak więc warunki skutecznej operacji 
sprowadzają się do solidnego przeszkolenia, racjonalistycznego planowa-
nia, dobrego wywiadu i odpowiedniej technologii. „Nauczyłem się, jak 
zostać skutecznym członkiem IRA – wspominał Collins dwuletni okres 
szkolenia i inicjacji – jak gromadzić informacje, jak planować operacje 
i jak unikać błędów”158. Anonimowy amerykański terrorysta z lewackiego 
ugrupowania, którego specjalnością były bomby, podobnie opisywał 
w wywiadzie w 1970 roku kolejne procedury i niezwykłą staranność przy-
gotowań wszystkich operacji. Pierwsza decyzja jest polityczna – ustalenie 
odpowiednich i możliwych celów ataku. Kiedy cele zostaną wybrane, trze-
ba przeprowadzić rekonesans i zebrać informacje, w jaki sposób można 
zbliżyć się do celu, jak podłożyć bombę, jak zapewnić bezpieczeństwo 
ludziom i bombie. Następnie wybiera się czas i dokładnie precyzuje cel. 
Potem wstępna próba – w naszym przypadku kilka sesji ćwiczeń... Dyscy-
plina podczas przeprowadzania operacji sprowadza się do tego, że nie wol-
no zmienić niczego w przyjętym planie ani omawiać akcji, dopóki wszyscy 
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bezpiecznie nie powrócą. Nie chodzi nam o pojedynczy sukces, ale o moż-
liwie najdłuższe działania”159. 

Dobry wywiad jest równie istotny dla powodzenia operacji, jak i dla 
przeżycia samych terrorystów. Jest tak, jak gdyby darwinowski mechanizm 
doboru naturalnego dotyczył również przeobrażeń organizacji terrorystycz-
nych, gdzie każda nowa generacja uczyła się od poprzednich, stając się 
zręczniejszą, bardziej wytrzymałą, trudniejszą do wyeliminowania. Terro-
ryści analizowali wnioski, jakie można wyciągnąć z błędów popełnionych 
przez dawnych towarzyszy, którzy zginęli lub zostali ujęci. Sprawozdania 
prasowe, oskarżenia sądowe, zeznania świadków i stenogramy z rozpraw 
były starannie studiowane, by zdobyć informacje o taktyce i metodach sił 
bezpieczeństwa. 

Przykładem tego procesu jest trzecia generacja Frakcji Czerwonej 
Armii, która pojawiła się w późnych latach osiemdziesiątych. Według jed-
nego z niemieckich wyższych urzędników, członkowie RAF rutynowo 
studiowali każdą rozprawę sądową przeciwko grupie, by odkryć swoje 
słabe punkty. Terroryści z zeznań funkcjonariuszy policji na otwartej roz-
prawie sądowej zdobywali wiedzę o metodach, jakimi w ich zwalczaniu 
posługują się władze. Nierzadko przychylni obrońcy zadawali specjalnie 
tego typu pytania przedstawicielom prawa i porządku. Dzięki tak prowa-
dzonej, drobiazgowej analizie, bojownicy mogli przedsięwziąć odpowied-
nie środki, by uniknąć wpadki. Dowiedziawszy się na przykład, że policja 
zwykle zdejmuje odciski palców z deski klozetowej i z wnętrza lodówek, 
członkowie Frakcji Czerwonej Armii smarowali palce specjalną maścią, 
która po wyschnięciu nie pozostawiała odcisków, a tym samym utrudniała 
ich identyfikację. Rzecznik Bundeskriminalamt ubolewał kilka miesięcy 
przed jednostronną deklaracją Frakcji Czerwonej Armii o zawieszeniu bro-
ni w kwietniu 1992 roku, narzekał, że trzecia generacja wiele się nauczyła, 
analizując liczne błędy poprzedników, wiele wie na temat pracy policji, 
potrafiła dzięki temu działać bardzo ostrożnie. Według Petera-Jürgena  

                                                        
159 Bombs Blast a Message of Hate, ,,Life Magazine”, vol. 68, no. 11, 27.03.1970. 
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Boocka, byłego członka grupy, skazanego na dożywocie za morderstwo, 
przed zawieszeniem broni Frakcja osiągnęła „maksymalną skuteczność”160. 

Podobne opinie dotyczyły także obecnej generacji bojowników IRA. 
Pod koniec swojej służby w 1992 roku generał sir John Wilsey, dowódca 
sil brytyjskich w Irlandii Północnej, określił IRA jako niewątpliwie bardzo 
groźnego przeciwnika. Nigdy jeszcze nie mieli takich przywódców. Nie-
które ich operacje z punktu widzenia terroryzmu są błyskotliwe161. W tym 
okresie nawet kiedyś stosunkowo prymitywni przeciwnicy IRA, lojali-
styczne ugrupowania terrorystyczne, wyciągnęli wnioski z poprzednich 
błędów i naśladowali IRA, stając się również niepokojąco dobrymi „profe-
sjonalistami”. Wyższy oficer Królewskiej Policji Ulsteru dostrzegł tę zmia-
nę możliwości lojalistycznych terrorystów, stwierdzając, że ich operacje 
„coraz częściej przeprowadzają małe komórki, oparte na zasadzie jedynie 
koniecznej wiedzy, będącej małym wycinkiem całości. Położyli kres nie-
ostrożnemu gadaniu. Nauczyli się, jak niszczyć dowody laboratoryjne.  
A na przesłuchaniach nie mówią nic”162. 

 

4.2. Osobowość terrorysty – próba charakterystyki ze szczególnym 
uwzględnieniem ekstremistów z Nowej Lewicy 

Terroryzm jest zjawiskiem niejednorodnym, gdyż ludzie, których wy-
bór programowo stawia na przemoc jako metodę i formę walki politycznej, 
posługują się nią dla osiągnięcia wielu różnorodnych celów. Z pewnością 
gwałt ten mimo wszystko jest działaniem świadomym, gdyż towarzyszą mu 
pewne racje i mniej lub bardziej słuszne motywy. 

Szukając motywów ataków agresji wchodzimy w świat stosunków 
społecznych i politycznych, a więc w te obszary, które badane są przez 

                                                        
160 F. Kempe, Deadly Survivors. The Cold War is over but Leftist Terrorists in 
Germany Fight,  ,,Wall Street Journal”, 27.12.1991. 
161 E. Gorman, How to Stop the IRA, ,,The Times”, London, 11.01.1992. 
162 Za: W. E. Schmidt, Protestant Gunmen Are Stepping up the Violence in North-
ern Ireland, ,,New York Times”, 29.10.1991. 
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specjalistów reprezentujących wiele wyspecjalizowanych gałęzi nauki. 
Zaliczają się do nich między innymi psychologia, socjologia, politologia, 
kryminologia czy kryminalistyka. Można spróbować zadać pytanie: Co 
czyni człowieka terrorystą?  

Erich Fromm prowadzi pytającego w głąb ludzkiego „ego”, by przez 
koncepcję „agresji nienawistnej” zaspokoić się wyjaśnieniem czysto beha-
wioralnym. To nekrofilia, specyficznie rozumiana odmiana sadyzmu, ma 
wyjaśniać ostatecznie przyczyny i podłoże ludzkiej agresywności. Zadowo-
lenie z zabijania innych, zabijanie dla samej przyjemności zabijania, agre-
sja dla agresji ograniczają całą sprawę – najkorzystniej przy tym sprowa-
dzić poglądy Fromma – do sfery patologii indywidualnej i zbiorowej. 
„Agresja nienawistna” jednakże, która tkwi – zdaniem Fromma w jaźni 
człowieka i staje się bezpośrednią przyczyną destrukcyjnych poczynań, nie 
wyjaśnia wszystkiego. Nekrofilia bowiem – owa frommowska forma de-
wiacji psychicznej, notabene właściwość przypisywana tylko gatunkowi 
Homo sapiens, która objawiać się powinna wszędzie tam, gdzie pojawia się 
człowiek – występuje z różną częstotliwością, przyjmując jako miarę liczbę 
(malejącą lub wzrastającą amplitudę) aktów agresji. Behawioralne w swej 
istocie koncepcje Fromma, które sytuują problem generowania agresji na 
poziomie ludzkiego „ego”, nie potrafi wyjaśnić przyczyn tej „niestałości”, 
owej wspomnianej wyżej amplitudy. W najlepszym przypadku „sponta-
niczne”, „mściwe” i „ekstatyczne” motywacje aktów destrukcji mogą być 
odpowiedzią na pytanie: Dlaczego człowiek napada, okalecza i zabija? Nie 
odpowiada natomiast już na następne: Dlaczego gwałt przybiera większe 
lub mniejsze – zróżnicowane rozmiary? Należy podkreślić, że wszystkie te 
na pozór wnikliwe rozważania na temat „właściwej człowiekowi agresyw-
ności” oraz próby powołania się na Herberta Marcusego czy Jeana-Paula 
Sartre'a powodują, iż niektórzy autorzy, zajmujący się problemem terrory-
zmu ograniczają jego przyczynę do sfery ludzkiej psychiki. „Błąd tej meto-
dy – nie mówiąc w tym miejscu o jej polityczno-propagandowych zamia-
rach – polega na tym, że analizując zjawisko terroryzmu pomija obiektyw-
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ne i rzeczywiste jego przyczyny, wypacza sens, a w konsekwencji poli-
tyczną ocenę”163. 

Nie wolno też pominąć źródeł historyczno-politycznych, które mają 
swój początek w ostrych reakcjach społecznych, domagających się pełnej 
demokratyzacji i poszanowania praworządności oraz praw człowieka. Ist-
nieją też społeczno-ekonomiczne źródła terroryzmu, które łączą się ściśle 
z takimi zjawiskami, jak: kryzysy ekonomiczne, napięcia społeczne, dys-
kryminacja oraz świadomość dysharmonii między rzeczywistością a obra-
zem, jaki jest podawany w środkach masowego przekazu164. 

Wielu obserwatorów zjawisk zachodzących w społeczeństwach kra-
jów rozwiniętych dostrzega postępujący proces narastania agresywnych 
zachowań. Szczególnie dotyczy to sfrustrowanych młodych ludzi skupio-
nych w najróżniejszych subkulturach. Zachowania te dotyczą rozmaitych 
dziedzin życia. Mogą to być sport, muzyka, sztuka, kultura. 

Doszukując się przyczyn wzrostu ataków agresji, zarówno pod wzglę-
dem jakościowym, jak i ilościowym, należy zwrócić uwagę na brutalizację 
współczesnego świata, za którą wini się między innymi środki masowego 
przekazu. Opierając się na przeprowadzonych badaniach, które wykazały, 
że amerykańskie dziecko oglądające systematycznie – między piątym 
a dziesiątym rokiem życia – telewizję, jest świadkiem piętnastu tysięcy 
zabójstw. Nie pozostaje to bez wpływu na ludzką psychikę i podświado-
mość165. „Obliczono, że dziecko amerykańskie w piętnastym roku życia 
spędza więcej godzin przed telewizorem niż w szkole. W 98% rodzin ma-
jących odbiornik telewizyjny dzieci oglądają programy, których treść prze-
czy tradycyjnym wartościom moralnym. Są tam więc gwałt, historia życia 
prostytutki, para homoseksualistów. »Typowe« obrazki z życia Ameryka-
nów, pokazywane w telewizji, to przerywanie ciąży, stosunki pozamałżeń-

                                                        
163 A. Bernard, Strategia terroryzmu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 
1978, s. 38. 
164 Por. J. Gierszewski, Przestępstwa z nienawiści. O źródłach terroryzmu, „Terro-
ryzm. Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie”, 2012, nr 1. 
165 Pisze o tym znany amerykański tygodnik ,,U.S. News and World Report” 
z 13.10.1975 r. w artykule pt. Co się stało z amerykańską moralnością? 
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skie, stosunki przedmałżeńskie, malwersacje, szantaże, morderstwa, narko-
tyki, podsłuchy telefoniczne. Telewizja prezentuje przykłady sposobów 
»szybkiego wzbogacania«, uzyskania »czegoś za nic«. Niektóre quizy te-
lewizyjne – to Las Vegas w miniaturze, ich uczestnicy zaś – to materialiści, 
rzucający się jak dzieci na każdą zdobytą nagrodę. Gwałt i przemoc stano-
wią część »prawdziwego życia« pokazywanego w telewizji. Badania socjo-
logiczne wśród chłopców w wieku 5–14 lat wykazały, że tych, którzy spę-
dzają dużo czasu przed telewizorami, nie szokuje i nie przeraża prze-
moc”166. Podobnie jest, choć może na mniejszą skalę, w innych wysoko 
rozwiniętych krajach. Rola spełniana przez media stała się kontrowersyjna 
– 80% francuskich telewidzów zaprotestowało przeciwko nadawaniu przez 
telewizję jakichkolwiek gwałtownych scen przed godziną 21. Odpowiada-
jąc na pytanie, dlaczego we wszystkich uprzemysłowionych krajach Euro-
py Zachodniej obserwuje się wzrost przestępczości, przewodniczący Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego Jean Pinatel stwierdza: 
„Dla naszej epoki charakterystyczne są niemające precedensu przemiany, 
związane z gwałtownym rozwojem nauki i techniki. Powstaje luka między 
postępem nauki i techniki a kulturą, to znaczy naszymi obyczajami, poglą-
dami, przekonaniami, stylem działania i reagowania, co powoduje, że znaj-
dujemy się w sytuacji rozprzężenia społecznego, w której nie ma nic stałe-
go i wszystko się zmienia”167. 

Dezorganizacja społeczeństwa i niedostosowanie jednostek do tempa 
życia w wielkomiejskim środowisku, ze swymi zatłoczonymi ulicami, 
zgiełkiem, tłokiem, nerwowym pośpiechem w godzinach szczytu, przepeł-
nionym metrem, agresywną muzyką czy olśniewającym i deformującym 
otoczenie światłem neonów – wszystko to bardzo sprzyja wynaturzeniom. 
Dochodzi do tego niczym nieograniczone dążenie do rywalizacji i zysku za 
wszelką niemalże cenę, zaliczające się do psychicznych toksyn XXI wieku. 
Życie na wsi czy w małych miejscowościach nie zachęca do przestępczo-
ści, ponieważ każda zasiedziała na swym terenie społeczność posiada swe 

                                                        
166 A. Bernard, op. cit., s. 38 i inne. 
167 Ibidem, s. 41. 
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tradycje i zasady, które młody człowiek będący jej członkiem musi zinter-
nalizować i które musi respektować zgodnie z oczekiwaniem środowiska 
i szacunkiem. Społeczeństwo wielkomiejskie jest tego pozbawione, wręcz 
wyzute z tradycji. 

W państwach industrialnych bądź postindustrialnych, szczególnie 
w dużych aglomeracjach miejskich, pojawiające się nierówności społeczne 
są niezwykle jaskrawe: slumsy i dzielnice bogatych, dzielnice biedoty 
i luksusowe siedziby ludzi zamożnych. Nierówność społeczna wyzwala 
agresję. Bywa, że łączy się ona z żądzą niszczenia. Amerykański neuropsy-
cholog James Prescott z Krajowego Instytutu Zdrowia w Waszyngtonie 
zwrócił uwagę na to, że w mechanizmach stosowania przemocy wobec 
innych niezwykle istotną rolę odgrywa brak uczucia miłości, a co za tym 
idzie – opiekuńczości w dzieciństwie. Stwierdził on na podstawie badań 
przeprowadzonych na naczelnych, że z małp, którym w dzieciństwie unie-
możliwiono kontakty z matką, wyrosły potem osobniki charakteryzujące 
się szczególną agresywnością. Zdaniem Prescotta braki uczuciowe i wy-
chowawcze, których źródłem są zaburzenia stosunków między rodzicami 
a dziećmi, stanowią jedną z istotnych przyczyn przestępczości. Są to tylko 
niektóre elementy sprzyjające agresji czy wręcz brutalizujące współczesny 
świat, które w jakiś sposób pomagają zrozumieć mechanizmy psycholo-
giczne rządzące postępowaniem współczesnego człowieka. Zbyt dużo 
spraw sprzysięgło się przeciwko jego naturalnym skłonnościom i ze zbyt 
wielu stron jego psychika i system wartości są atakowane jednocześnie. 
Współczesny moloch miejski pozbawia jednostkę stałych punktów oparcia, 
stabilizacji, którą niegdyś dawała jej tradycja i związana z nią swoista pre-
sja moralna społeczeństwa wiejskiego czy drobnomieszczańskiego środo-
wiska. Mechanizacja i automatyzacja przemysłu zdewaluowały wartość 
ludzkiej pracy, przez którą dawniej można było potwierdzić swą ważność 
i przydatność. Dziś jednostka stała się anonimowym trybikiem w rozległym 
mechanizmie współczesnej cywilizacji. Przemożny pęd do posiadania jak 
największej ilości dóbr materialnych pozbawia człowieka już od dzieciń-
stwa tak mu potrzebnej do pełnego rozwoju miłości, a dalszy jego psy-
chiczny i osobowy rozwój odbywa się pod presją kultury masowej, która 
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nasycona jest gwałtem, przemocą i siłą, drapieżną rywalizacją bądź chęcią 
zysku bez oglądania się na moralność. Atakowana zewsząd jednostka, czę-
sto broni się agresją. 

W tym miejscu należy postawić istotne – ze względu na rozpatrywany 
problem – pytanie. Czy terror polityczny i makabryczna spirala jego rozwo-
ju dają się powiązać z poziomem danej kultury i panujących na danym 
obszarze tendencji w psychice zbiorowej? 

Żyjąc w czasach swoistego kultu siły fizycznej, gdy wręcz gloryfiko-
wana przemoc urasta do rangi najskuteczniejszej metody i ostatecznego 
argumentu we wszystkich nieporozumieniach, trudno oczekiwać, by jaka-
kolwiek konfrontacja polityczna posługiwała się łagodniejszymi metodami 
od tych, które lansuje kultura i cywilizacja. Niewątpliwie u podłoża terro-
ryzmu politycznego, rozumianego jako gwałtowne i agresywne zachowania 
wymierzone przeciwko istniejącemu porządkowi czy strukturom, a w kon-
sekwencji – przeciwko panującej władzy, leżą konkretne konflikty społecz-
ne, narodowe czy nawet ideowe, jednakże nie można wykluczać, jako źró-
deł motywów, wyboru gwałtu i przemocy, głębszych pokładów psychiki 
ludzkiej, zdeterminowanych przez kulturę i cywilizację. „Owa cywilizacja 
i kultura – pisze Franciszek Ryszka – może być sama w sobie stymulato-
rem gwałtu. Może dostarczać argumentów i narzędzi, może zachęcać lub 
ułatwiać, może tworzyć warunki w komunikacji i przekazie”168. 

Według Konrada Lorenza zachowanie agresywne żyjących istot, 
w tym szczególnie ludzi, nie ma charakteru spontanicznego (wewnętrzne-
go, wypływającego z natury bytu żywego), lecz reaktywny, co oznacza, że 
agresywne zachowania pojawiają się jako odpowiedzi na konkretne sygna-
ły. Bodźce te mogą generować np. wewnętrzny strach, troskę, cierpienia. 
Istnieją też bodźce zewnętrzne, gdzie wpływy kultury, sytuacji społecznej 
i politycznej indukują przemoc. Lorenz przyjmuje tezę, iż niektórzy osob-
nicy rodzą się już z pewnymi skłonnościami, ale akty terroru mają miejsce 

                                                        
168 F. Ryszka, Rozmowy z katem, PWN, Warszawa 1992, s. 67. 
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dopiero wówczas, gdy do predyspozycji psychicznych dołączą się determi-
nanty zewnętrzne169. 

Sygnał może być frustrujący bądź uruchamiający mechanizmy samo-
zachowawcze. W kategoriach frustracji można szukać wyjaśnienia na przy-
kład początków terrorystycznej działalności Ulriki Meinhof i jej grupy. 
Lewicująca dziennikarka i zaangażowana działaczka społeczna przeobrazi-
ła się w terrorystkę dopiero wtedy, gdy okazało się, jak mało skuteczna 
była w swoich dotychczasowych działaniach, nie mając dostatecznej siły 
przebicia, aby wprowadzić istotne przeobrażenia otaczającego ją systemu 
społeczno-politycznego. Ostatecznie opowiedziała się za terroryzmem na 
skutek wystąpienia frustracji spowodowanej bezsilnością i zwątpieniem  
w sens swej dotychczasowej działalności. Bolesne rozczarowanie to jednak 
tylko jeden aspekt frustrujących nastrojów. Drugim są marzenia i niezreali-
zowane dotychczas plany. One mogły pozostać, a chwilowa frustracja, 
odczytana jako zagrożenie poczucia własnej wartości bądź zagrożenie oso-
biste, zmusiła ją do szukania środków samoobrony. Owe zagrożenia służą 
wyładowaniu emocjonalnego napięcia i mogą się przejawiać w zachowa-
niach agresywnych. Akt przemocy kompensuje rodzący się kompleks niż-
szości, zastępując go poczuciem siły.  

W wielu zachodnich państwach przemoc i wzrastająca przestępczość 
stały się jednym z najpoważniejszych wewnętrznych problemów. Szukając 
motywów przestępstwa i przyczyn wzrostu ilości i jakości” aktów agresji 
próbowano zgłębić tajniki ludzkiej psychiki, a przekraczające jej próg, 
zaczęto szukać zewnętrznego – w stosunku do „ego” człowieka – podłoża 
zjawiska. Okazało się przy tym, że o wiele łatwiej jest analizować subiek-
tywne wewnętrzne czynniki agresywności niż zewnętrzne. A może to 
świadomy i celowy zabieg? Wydaje mi się, że tak może być. Wielu auto-
rów zajmujących się problemem terroryzmu z uporem drąży „niezbadane 
głębiny” osobowości Carlosa, Baadera i Ulriki Meinhof, urugwajskich czy 
brazylijskich partyzantów, ekstremistów palestyńskich. Z dużo mniejszym 
jednak zapałem analizuje społeczne i polityczne podłoże ich czynów, któ-

                                                        
169 K. Lorenz, Tak zwane zło, PIW, Warszawa 1972. 
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rego znaczenie jest tutaj niebagatelne. Koncentracja prasy i wydawnictw 
w rękach przedstawicieli klasy posiadającej bądź też wąskiej elity władzy 
może być motywem wyjaśniającym powyższy fakt. Badając przyczyny 
gwałtu i terroryzmu, media nierzadko ograniczają się więc do analizy „głę-
bin ludzkiej psychiki”, błędów wychowania i braku miłości rodzicielskiej, 
obarczają winą urbanizację i uprzemysłowienie, procesy migracji, a nawet 
telewizję i środki masowego przekazu. 

Co jednak zrobić z ludźmi tłumaczącymi stosowaną przez siebie 
przemoc racjami ideologicznymi, które z łatwością można odczytać jako 
frontalny atak na ideologię lansowaną przez klasy rządzące i wywodzącą 
się z nich elitę władzy? Co zrobić z ludźmi, którzy rzucają wyzwanie za-
stanemu porządkowi i stosunkom społecznym, nazywając rzecz po imieniu: 
autorytarnym sprawowaniem władzy, gwałceniem podstawowych praw 
ludzkich, niesprawiedliwością społeczną? 

Dla rządzących byłoby samobójstwem politycznym doszukiwanie się 
przyczyn terroryzmu politycznego w wadach i niesprawiedliwościach 
ukształtowanego przez siebie systemu, który się popiera i broni, w którym 
się żyje. Akty terroryzmu politycznego pozostają w ścisłym związku 
z trwającymi w danym okresie konfliktami politycznymi, społecznymi, czy 
gospodarczymi, zarówno w skali państw, jak i na arenie międzynarodowej. 
Takie są obiektywne ich źródła. Ci, którzy zainteresowani są utrzymaniem 
niesprawiedliwych stosunków społecznych i gospodarczych, a niekiedy 
rozdmuchiwaniem konfliktów politycznych, robią wszystko, aby ewentual-
ną krytykę zdławić, zbagatelizować lub ją ośmieszyć, a niewygodnych 
opozycjonistów – pozbyć się. To mechanizm, który niejako prowokuje 
terroryzm słabych, by następnie móc odpowiedzieć terrorem silnych. 

B. Jenkins – odpowiadając na pytanie: Co sprawia, że dana osoba staje 
się terrorystą? – powiedział: „Wymaga to określonego stopnia absolutyzmu 
swoich przekonań, aż do punktu, w którym określona osoba chce umrzeć 
i zabijać kogoś dla sprawy. Gdy jakaś organizacja zdecyduje się na ten 
rodzaj gwałtu, może więc przyciągnąć do siebie ten typ osoby, która szuka 
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ryzyka, która mogłaby być terrorystą, gdyby znalazła się pod wpływem 
innej kultury, w innych warunkach”170. 

Prześledźmy zatem „portret terrorysty” na przykładzie czołowych ide-
ologów i aktywistów zachodnioniemieckiej lewackiej grupy terrorystycz-
nej, która w latach siedemdziesiątych zastraszała i paraliżowała swoimi 
akcjami niemieckie społeczeństwo – RAF (Rote Armee Fraktion – Frakcja 
Czerwonej Armii), bo o nich było wówczas głośno w całej Europie.  
W Encyklopedii terroryzmu171 K. Karolczaka pod hasłem: „Rote Armee 
Fraktion” czytamy: „Rote Armee Fraktion to najbardziej znane lewicowo- 
-radykalne ugrupowanie zachodnioniemieckie, czasami nazywane w mass 
mediach od nazwisk pierwszych przywódców »grupą Baader-Meinhof«. 
Założone w 1970 roku. W działalności RAF można wyróżnić okresy: od 
aresztowania założycieli Ulrike Meinhof i Andreasa Baadera w 1972 roku, 
do chwili ich śmierci w więzieniu w Stammheim w 1976/77 oraz lata 
osiemdziesiąte, które różniły się metodami, celami i częstotliwościami 
przeprowadzanych akcji. Ideologicznie związane z marksizmem, anarchi-
zmem, Nową Lewicą, odwoływało się do doświadczeń rewolucji 
w Trzecim Świecie”172. 

Andreas Baader (urodzony w 1943 roku) pochodził z Monachium. Był 
jedynakiem. Jego ojciec, historyk niemiecki Berndt Baader, poległ na fron-
cie wschodnim. Nauka nie była mocną stroną Andreasa. Miał kłopoty 
z ukończeniem gimnazjum, bez matury opuścił Monachium. W pewnym 
stopniu trudności te wiązały się z tym, że wychowywała go tylko matka, 
a on sam miał niełatwy charakter. W wieku 18 lat znalazł się w Berlinie 
Zachodnim. Tam zetknął się ze środowiskiem studenckim, które przyjęło 
go przychylnie. Być może imponowało temu środowisku, że Baader nie był 
studentem, a wykazywał pewność siebie i prezentował siłę. Nazwisko Baa-
dera przez długi czas pozostawało nieznane. Dopiero podpalenie domów 
towarowych we Frankfurcie nad Menem, dokonane wspólnie z Gudrun 

                                                        
170 B. Jenkins, International Terrorism: a New Kind of Warfare, The Rand Corpo-
ration, Santa Monica 1974. 
171 K. Karolczak, op. cit.  
172 Ibidem, s. 375. 
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Ensslin, przyczyniło się do jego popularności jako „rewolucjonisty”. Ten 
czyn otworzył zresztą nowy rozdział w historii terroryzmu na terenie Re-
publiki Federalnej Niemiec. 

Jaka jest sylwetka psychologiczna Baadera? Nakreślił ją jeden z publi-
cystów zachodnioniemieckich: „Poza krótkim epizodem, kiedy był zatrud-
niony jako niewykwalifikowany robotnik budowlany, i po paru nieudanych 
tygodniach w berlińskim piśmie bulwarowym »B.Z.« Springera, Andreas 
Baader nigdy nie opanował żadnego zawodu; stanowił obraz pół-
intelektualisty, należącego do cyganerii, który chętnie pił, czytał, słuchał 
muzyki klasycznej, brał udział w bójkach, z talentem kochał, a czasem 
wchodził w konflikt z policją (przeważnie z powodu naruszania przepisów 
drogowych), szczególne upodobanie znajdował w prezentowaniu siebie 
jako silnego mężczyzny i przywódcy, we wszystkim agresywny, chciał 
imponować, chociaż w istocie był dobrodusznym hulaką”173. Taki był And-
reas Baader, a pozostali przywódcy RAF? 

Gudrun Ensslin (urodzona w 1940 roku) wychowała się w Szwabii 
w otoczeniu rówieśników. Jej ojciec był pastorem, który należał do Beke-
miende Kirche, przeciwstawiającego się hitleryzmowi, Do przyjaciół ro-
dziny należeli tak znani w okresie powojennym politycy, jak Fritz Erler 
i Gustav Heinemann, późniejszy prezydent federalny. Nie był to więc 
pierwszy lepszy dom, gdyż pojawiały się tam osoby posiadające autorytet 
i pozycję. Ensslin wychowywała się w Bad Cannstatt w atmosferze asce-
tycznej surowości. Zdała maturę z bardzo dobrymi wynikami. Studiowała 
potem germanistykę, anglistykę i filozofię na uniwersytecie w Tybindze. 
Została nawet stypendystką Studienstiftung des Deutschen Volkes. W roku 
1966 urodziła syna, którego ojcem był Bernward Vesper. O jej talencie, 
mimo że nie wszystko dobrze układało się w jej życiu prywatnym, świad-
czyło wydanie w 1964 roku zaangażowanej książki pod tytułem Gegen den 
Atomtod174. Książka zawierała wypowiedzi wielu pisarzy zachodnionie-
mieckich wyrażających sprzeciw wobec zbrojeń atomowych, m.in. Heinri-

                                                        
173 Za: K. Stern, J. Herrmann, Andreas Baader. Das Leben eines Staatsfeindes, 
DTV Deutcher Taschenbuch, München 2007, s. 213. 
174 G. Ensslin, Gegen den Atomtod, Kleinverlag, Berlin 1964. 
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cha Bölla i Gertrudy von Le Fort. W 1965 roku Ensslin poświęciła się pra-
cy w biurze wyborczym Güntera Grassa, popierającego partię socjaldemo-
kratyczną. Jej inteligencja, prostolinijność, a także uroda uczyniły z niej 
czarującą kobietę. Bardzo przejęta pracą polityczną, postanowiła jednak 
zerwać z SPD w 1966 roku, gdy doszło do utworzenia Wielkiej Koalicji, 
ocenianej przez młodych lewicowców jako karygodne paktowanie z prze-
ciwnikami ideowymi. Ensslin stała się wtedy fanatyczką polityczną. Kto 
podawał w wątpliwość terrorystyczne praktyki, był przez nią uważany za 
człowieka niezorientowanego w faktycznym rozwoju wydarzeń, a wręcz za 
wroga. Dostawszy się pod wpływ Baadera, zerwała ze swoim narzeczo-
nym, Bernwardem Vesperem, który potem w 1971 roku popełnił samobój-
stwo. Świadkowie na procesach stale podkreślali zażyły stosunek, jaki łą-
czył Ensslin z Baaderem od wspólnego ich pobytu w 1968 roku we Fran-
furcie nad Menem. Ensslin przeobraziła się w mózg ruchu terrorystyczne-
go, ogarnięta nienawiścią do państwa zachodnioniemieckiego i jego insty-
tucji. Genezą działania Ensslin były przesłanki idealistyczne, ale uznała 
przy tym, że cel uświęca środki. Na swoim procesie w Stammheim oświad-
czyła: „Robiliśmy to wszystko z protestu przeciwko wojnie w Wietnamie. 
USA wystawiły się na próbę w Wietnamie, aby móc utrzymać bogactwo 
Ameryki. Obawialiśmy się, że protesty werbalne przeciwko wojnie służą 
tylko jako alibi w naszym społeczeństwie. Nauczyliśmy się, że mówienie 
bez działania jest niesłuszne”175. Do końca pozostawała aktywna, nawet 
w więziennej celi, nie załamując się wyrokiem dożywotniego więzienia. 
Popełniła samobójstwo w stuttgarckim więzieniu w wieku zaledwie 37 lat. 

Jan-Carl Raspe (urodzony w 1944 roku) wychował się w zamożnym 
domu, jego ojciec był właścicielem fabryczki chemicznej i zmarł na angina 
pectoris cztery miesiące przed urodzeniem się syna. Raspe żył w otoczeniu, 
w którym przeważały kobiety: matka, dwie starsze siostry, dwie ciotki. 
Jego matka mieszkała w stolicy NRD. Od 1961 roku opiekował się nim wuj 
w Berlinie Zachodnim i tam też się kształcił. 

                                                        
175 Za: P. H. Bakker Schut, Der Prozess gegen die Rote Armee Fraktion, Neuer 
Malik, Berlin 1986, s. 567. 
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„Jan nie był nigdy lekki, pogodny, wesoły, był chłopcem zamyślonym, 
często nawet zamkniętym – mówili krewni. Gdy po południu wracał ze 
szkoły do domu, chciał być sam. Bardzo kochał zwierzęta. Oba kotki do-
mowe podrzucał w górę i łapał delikatnie, co im się bardzo podobało. Ho-
dowaliśmy kury i mieliśmy przez parę lat koguta, który nikogo do siebie 
nie dopuszczał, wściekle atakując każdego, tylko jemu pozwalał się brać na 
ręce i głaskać. Gdy dzieci otrzymywały cukierki, Jan dzielił je sprawiedli-
wie. Siostrzyczki wszystko zjadały na raz i prosiły o więcej brata, który im 
zawsze ulegał”176. 

Jan-Carl Raspe był wzorowym uczniem, a potem zbierającym laury 
studentem socjologii. Napisał pracę dyplomową O socjalizacji dzieci prole-
tariackich177, wyróżnioną i chwaloną. Był też autorem bajek dla dzieci, 
które pozwalają go poznać jako indywidualistę o dużej wrażliwości. Ten 
cichy i zrównoważony młody człowiek przystąpił do SDS, a następnie do 
„Komuny II” w Berlinie Zachodnim, aby umknąć samotności i znaleźć 
przyjaciół. „Oskarżony Raspe przystąpił do grupy Baadera i Meinhof jesie-
nią 1970 roku wspólnie z Holgerem Meinsem – głosił protokół władz śled-
czych. Ich wypróbowana działalność, ich własna inicjatywa, zapewniły im 
nieograniczone zaufanie zbiorowego kierownictwa, tak że od początku 
1971 roku uczestniczyli we wszystkich planach związanych z budową 
i działalnością grupy. Należeli do tak zwanego twardego rdzenia”178. 

Niezwykle trudno jest wytłumaczyć sobie, jak spokojny i wrażliwy 
Jan-Carl mógł połączyć wrażliwość i szerokie horyzonty myślowe z afir-
macją przestępczych metod stosowanych przez Frakcję Czerwonej Armii 
i stać się zaufanym adiutantem Baadera. W jaki sposób został „ekspertem” 
od materiałów wybuchowych używanych w RAF, zdając sobie sprawę ze 
straszliwych skutków, jakie wywołuje eksplozja bomby zegarowej? Sa-
motnik, który zszedł na manowce? Zbyt potulny i poddający się obcym 
wpływom mężczyzna? Raspe skończył tragicznie, podobnie jak inni jego 
towarzysze w Stammheim, ale jego los skłania do zadumy. Takie było 

                                                        
176 E. Kuby, Der Einzelganger, ,,Stern”, 1975, Nr 26. 
177 J. Raspe, Zur Sozialisation proletarischer Kinder, Roter Stern, Frankfurt 1972. 
178 J. Nowakowski, Kronika terroru, PAX, Warszawa 1981, s. 25. 
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pierwsze pokolenie młodych, zdolnych, obiecujących ludzi o nietuzinko-
wych osobowościach, w których życiu nastąpiło nagle załamanie, gdy rze-
czywistość nie spełniła pokładanych w niej nadziei i oczekiwań, a własna 
niecierpliwość zepchnęła ich na fałszywą ścieżkę rozpaczliwej przemocy. 

W oczach przeciętnego obywatela RFN Andreas Baader, Gudrun 
Ensslin, Ulrike Meinhof i Jan-Carl Raspe – jak to dosadnie określił na ła-
mach tygodnika „Die Zeit” cytowany już wcześniej Dieter Zimmer – sta-
nowią bandę „łotrów, zbrodniarzy i potworów” i jako tacy nie zasługują ani 
na współczucie, ani na zrozumienie, podobnie jak pospolici kryminaliści. 
Tymczasem problem jest złożony: „Nie działali po to, aby osiągnąć korzy-
ści osobiste, a odwrotnie, zerwali z tak zwaną egzystencją mieszczańską 
i byli gotowi zrezygnować nawet z życia. Nie działali w afekcie, ale z roz-
mysłem i planowo. I uważali, że działają dla dobra wszystkich. Byli przeto 
idealistami. Idealiści też mogą być straszliwymi ludźmi. I to, co najbardziej 
przerażające i zagadkowe: oni i im podobni pokazali, z jaką budzącą lęk 
łatwością potrafią przemieniać najcenniejsze wartości społeczeństwa (bez-
interesowne poświęcenie się dla dobra ogółu) w szaleństwo prześcigające 
zimne i pospolite łotrostwa”179. Twarde to słowa i zastanawiające. Okazuje 
się bowiem, że trudno ocenę pewnych czynów zamknąć jedynie w suchych 
paragrafach kodeksu karnego, pomijając podłoże społeczne i aspekty psy-
chologiczne. 

Ulryka Meinhof była ideologiem RAF. Uważała się za rewolucjonist-
kę i później oskarżona została o współudział w pięciu morderstwach oraz 
w ponad pięćdziesięciu usiłowaniach popełnienia morderstwa. Skończyła 
tragicznie w Stammheim: powiesiła się w celi więziennej. 

Jako nastolatka prowadziła tryb życia nie odbiegający od rówieśni-
ków. Mając 24 lata organizowała marsze antyatomowe i domagała się roz-
brojenia Bundeswehry. Jako 37-letnia kobieta wzywała już do stosowania 
przemocy wobec społeczeństwa i decydentów. Po tym zaczęto ją ścigać 
listami gończymi. Zanim uznano ją za wroga nr jeden państwa zachodnio-
niemieckiego, była szeroko znana jako publicystka, wyrażająca pacyfi-

                                                        
179 Za: W. Schurz, ,,Publik – Forum”, 1977, nr 23, s. 25. 
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styczne poglądy. Ulrike Meinhof była typem intelektualistki. Koleżanki 
szkolne mówiły o niej jako o mądrej dziewczynie, a później jako o zaanga-
żowanej humanistce i uznanej dziennikarce. Jej osobowość zmieniła się 
jednak radykalnie na początku lat siedemdziesiątych. Psychoanalitycy po-
wiadają, że na skalę wartości, jaką stosowała, miało wpływ trudne dzieciń-
stwo. Ulrike została półsierotą w szóstym roku życia, gdy ojciec, Werner 
Meinhof, zmarł w stanie ciężkiej depresji wywołanej niewiernością mał-
żonki. Profesor Friedrich Hacker z USA wysunął hipotezę, że ten koszmar 
z lat dzieciństwa przerodził się po latach w radykalizm i doprowadził do jej 
odwrócenia się od społeczeństwa burżuazyjnego. Lekarze sądzili, że ta 
zmiana osobowości Meinhof była prawdopodobnym następstwem guza 
w mózgu, który zoperowano u niej w 1962 roku. Działaniem tendencyjnym 
jest jednak tłumaczenie fenomenu terrorystycznego li tylko przez medycy-
nę, a także określanie terrorystów mianem wariatów. Tymczasem poważne 
badania psychologiczne, w takim stopniu, w jakim można je było przepro-
wadzić na więźniach grupy Baader-Meinhof, nie potwierdziły takiej teorii. 

Ojciec Ulryki (historyk sztuki z Oldenburga) wywodził się z rodziny 
chrześcijańskiej. Jako sierota Ulrike znalazła się pod opieką przybranej 
matki, przyjaciółki rodziny, Renaty Riemeck, doktora filozofii i doktora 
honoris causa teologii protestanckiej, profesora historii, wykładającej na 
akademii pedagogicznej w Wupertalu. Riemeck, pacyfistka, była w roku 
1960 założycielką Deutsche Friedens-Union (DFU), organizacji oskarżonej 
przez prasę zachodnioniemiecką o sympatie prokomunistyczne. Wszyscy 
walczący przeciwko „śmierci atomowej”, zagrażającej światu i popierający 
ruch obrońców pokoju byli uważani wtedy za niebezpiecznych lewicow-
ców, chociaż działali z różnych pobudek światopoglądowych i moralno- 
-politycznych. Springerowscy publicyści sugerowali wielokrotnie, że ta 
„kryptokomunistka” wciągnęła Ulrykę do agitacji politycznej i zwichnęła 
jej życie. 

A przecież socjalizm naukowy i komuniści zawsze krytykowali anar-
chistów i potępiali ich metody działania, jako przynoszące więcej szkody 
niż korzyści. Ulrike Meinhof poślubiła w grudniu 1961 roku Klausa Raine-
ra Röhla, wydawcę studenckiego czasopisma wypełnionego seksem i rewo-
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lucją. Małżeństwo z Klausem, chociaż została wkrótce matką bliźniaczek 
Bettiny i Reginy, nie układało się. 

Ulrike została naczelnym redaktorem czasopisma „Konkret” i swoim 
ostrym piórem, jako rzecznik Opozycji Pozaparlamentarnej, atakowała 
„zakłamanie” i zwracała się w stronę marginesowych grup społecznych, 
widząc ich niedolę. Powodowało to konflikty z mężem, który był „rewolu-
cjonistą salonowym, lękał się o swoje interesy materialne i nie podzielał 
radykalnych poglądów małżonki. Meinhof, mianowana przez męża w roku 
1961 redaktorem naczelnym czasopisma „Konkret”, podjęła działalność 
pod sztandarami pacyfizmu. Pisywała namiętne artykuły przeciwko wszel-
kim przejawom systemu kapitalistycznego, szczególnie zajmując się losem 
ludzi biednych, a następnie gorąco występując przeciwko brutalnej wojnie 
w Wietnamie. W Liście otwartym do jej Wysokości Cesarzowej Farah Di-
by180, opublikowanym na łamach czasopisma „Konkret” 28 maja 1967 roku 
przed wizytą szacha Iranu w Berlinie Zachodnim, wypowiadała się w spo-
sób uznany przez Nową Lewicę za nawoływanie do gwałtownego działa-
nia. „Kiedy SPD tworzy wielką koalicję, Ulrike Meinhof oświadcza, że 
straciła wszelką nadzieję. Szczególnie dotknięta osobiście czuje się faktem, 
że do rządu, w którym uczestniczy SPD, wszedł człowiek, którego najbar-
dziej nienawidziła, Franz Josef Strauss. Czarę goryczy przelewa zastrzele-
nie studenta Bonno Ohnesorga. Ulrike dochodzi do przekonania, że nawet 
jej mąż i całe pismo »Konkret« mają zawsze na uwadze tylko oportuni-
styczne cele”181 – czytamy w „Die Welt”. Zimą 1967 roku po rozwodzie 
z Röhlem, Ulrike przeniosła się z Hamburga do Berlina Zachodniego, po-
zostając nadal współpracownikiem czasopisma byłego męża. Jako spra-
wozdawca sądowy w październiku 1968 roku udała się do Frankfurtu nad 
Menem na proces w sprawie podpalenia domów towarowych. Od tego cza-
su droga Ulryki prowadziła prosto do Baadera, Ensslin, i innych skrajnych 

                                                        
180 U. Meinhof, List otwarty do jej Wysokości Cesarzowej Farah Diby, „Konkret”, 
28.05.1967. 
181 K. Rainer von Röhl, Die Weißwaschung der RAF-Ikone Ulrike Meinhof, ,,Die 
Welt”, 07.05.2010. 
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elementów z rozbitej Opozycji Pozaparlamentarnej. Narastające rozgory-
czenie i nieufność do legalnych środków skłoniły tę pełną temperamentu 
dziennikarkę do zaaprobowania metod gwałtu. Wspólnie z Horstem Mahle-
rem stała się duchowym inspiratorem anarchistycznej Rote Armee Frak-
tion, która uważała rabunki, podpalenia i podkładanie bomb za doskonały 
środek rewolucyjny. Ulrike była – jak się wydaje – między innymi autorką 
traktatu o „partyzantce miejskiej” jako „uzbrojonej awangardzie przeciwko 
imperialistycznemu systemowi” w Republice Federalnej. Usiłowała me-
chanicznie przenosić nad Ren wzorce guerillii z Ameryki Łacińskiej.  
A ponieważ zamęt ideowy pogłębiał się, Ulrike i jej towarzysze jednocze-
śnie atakowali „legalną lewicę w kapitalizmie”, afirmując przemoc jako 
sprawiedliwą walkę o prawa mas pracujących. 

Pierwszym czynem stosowania przemocy przez Ulrykę Meinhof był 
udział w zuchwałym, zbrojnym uwolnieniu Andreasa Baadera, gdy raniono 
ciężko pracownika biblioteki. Następnie zajmowała się ona pracą w RAF, 
uczestnicząc w organizowaniu różnych aktów terroru. Ukrywała się pod 
fałszywymi nazwiskami, zanim wreszcie urzędnicy służby kryminalnej 
aresztowali ją po blisko dwóch latach poszukiwań w Hanowerze-
Langenhagen. Ulrike górowała nad innymi intelektem i dlatego przypisy-
wano jej rolę przywódczyni „Frakcji Czerwonej Armii”. Miała jednak kon-
kurentkę w osobie Ensslin, związanej z Baaderem. Podobno w więzieniu 
toczyła się ostra rywalizacja między obu kobietami. Przypuszcza się, że 
postawa Baadera i Ensslin psychicznie załamała uwięzioną Meinhof. 
W obronie Ulryki, której w dniach procesu prasa zachodnioniemiecka nie 
szczędziła przezwisk (nazywając ją m.in. szefową bandy Baadera i Mein-
hof, wrogiem państwowym nr 1, bandytą bankowym w spódnicy, morder-
czynią lub osobą ogarniętą politycznym amokiem), wystąpiła jej przybrana 
matka – Renata Riemeck. Starsza o czternaście lat od swojej wychowanki – 
znała ją na co dzień i była oburzona przypisywaniem jej najgorszych cech. 
„Większość z tego, co mówi się i pisze o Ulryce, jest bezpodstawna. Nie 
była ona ani szefem bandy, ani politycznym geniuszem, ani też zrozpaczo-
ną teoretyczką, jak nazwał ją Heinrich Böll. Nie jest rewolwerowcem ani 
też drugą Różą Luksemburg. Jest człowiekiem, który zna lęk i ma skrupuły. 
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Potrafi się śmiać i płakać, pragnie troszczyć się o sprawiedliwość, jest go-
towa do niesienia pomocy i pozwalała się wykorzystywać”182. Przez Renatę 
Riemeck przemawiało przywiązanie do wychowanki. Dochodziła do głosu 
miłość, którą pragnęła wszystko usprawiedliwić. Ale te słowa nie mogły 
uchronić Ulryki przed wymiarem sprawiedliwości. 

Przyglądając się sylwetkom lewackich terrorystów można stwierdzić, 
że stosunkowo wysoki odsetek stanowiły wśród bojowników osoby pocho-
dzące z rodzin wielodzietnych oraz takie, które wychowywały się 
w środowisku wielkomiejskim. Aż 70% lewaków wywodziło się z rodzin, 
w których rodzice posiadali wyższe wykształcenie, zaliczali się do warstwy 
wyższych urzędników, pracowników umysłowych lub warstwy kupieckiej. 
Ten nieprzeciętnie wysoki odsetek potwierdza również fakt, że 30% ojców 
ukończyło wyższe studia. Jasno z tego wynika, że buntownicze pokolenie 
wywodziło się głównie z rodzin inteligenckich. Zdecydowana większość 
terrorystów zachodnioniemieckich rekrutowała się z warstw średnich i tzw. 
dobrych domów mieszczańskich. Co najmniej jedna trzecia posiadała dy-
plom ukończenia studiów wyższych. Wszystko świadczy więc za tym, że 
mamy do czynienia nie tyle z pospolitymi bandytami, ile z ludźmi świado-
mymi swego działania oraz dysponującymi rozległą wiedzą o współcze-
snym świecie i zachodzących w nim mechanizmach zmian. Z ogłoszonych 
przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Bonn danych wyni-
ka, iż odsetek kobiet biorących udział w zamach terrorystycznych był nie-
zwykle wysoki, gdyż wynosił aż 60%, co stanowiło wskaźnik znacznie 
wyższy niż w przypadku pospolitych przestępstw. Według danych kobiety 
popełniają bowiem około 19% przestępstw, w tym około 9% takich zbrod-
ni, jak morderstwa czy zabójstwa. Wskazałem na fakt, iż w szeregach RAF 
wysoki odsetek stanowiły kobiety. Ten fakt godny jest zastanowienia, ana-
lizowali go zresztą naukowcy i publicyści zachodnioniemieccy. Wiązał się 
on niewątpliwie z procesem postępującej emancypacji i chęcią rekompen-
sowania dotychczas ograniczonej roli kobiet w życiu społecznym, zwłasz-

                                                        
182 Za: S. Colvin, Urlike Meinhof and West German Terrorism: Language, Violen-
ce and Identity, Camden, London 2009. 
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cza w Niemczech. W historii znane były, co prawda, przypadki aktywnej 
przynależności kobiet do ruchu anarchistycznego, lecz nigdy na taką skalę, 
jak w Republice Federalnej Niemiec. W opinii kryminologa Gustawa Nassa 
ten fenomen należy tłumaczyć tym, że: „kobiety są z natury bardziej emo-
cjonalne od mężczyzn, ich zdolność racjonalnego myślenia jest w związku 
z tym ograniczona, albo jak głosi Freud, nie rozwijają w sobie stabilnego 
sumienia jak mężczyźni. Skutek jest taki, że są one mniej podatne na roz-
sądne argumenty, fanatycznie upierają się przy swoich uczuciach i przeko-
naniach oraz mogą być brutalniejsze i w działaniu wykazują więcej zimnej 
krwi niż mężczyźni. Ten szczególny rodzaj »tkanki« predestynuje dzisiaj 
kobietę na scenie terrorystycznej”183. 

Przyglądając się sylwetkom znanych terrorystów można w pewnym 
zakresie odpowiedzieć na nurtujące nas pytania: Kim są terroryści? Z ja-
kich warstw społecznych pochodzą? Z jakich grup rekrutują się najczę-
ściej? Jaki typ osobowości reprezentują? Powołując się na konkretne, przy-
toczone tu przykłady, wypada powiedzieć, że czołowi, radykalni lewacy 
nie mają wiele wspólnego z patologicznymi osobowościami prymitywnych 
kryminalistów. Motywy ich działania są również dalekie od motywów 
działań leżących u podstaw pospolitego bandytyzmu. Być może w innym 
otoczeniu społeczno-politycznym ich energia i zaangażowanie przyjęłyby 
zgoła odmienną i pożyteczną formę. 

 

                                                        
183 Za: Gesetz zur Abwehr das Terrorismus, ,,Das Parlament”, 1979, nr 8, s. 32. 
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BLOK KONTROLNY. MODUŁ PROBLEMOWY 

1. Omów „filozofię” terrorystów. 
2. Czy terror polityczny można powiązać z poziomem danej 

kultury oraz psychiką zbiorową? 
3. Scharakteryzuj osobowość terrorysty. 
4. Scharakteryzuj sylwetkę lewackiego terrorysty. 
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ROZDZIAŁ 5  
 

Zapobieganie terroryzmowi oraz metody zwalczania tego zjawiska 

Jak już wspomniano, zmiany społeczno-polityczne zachodzące we 
współczesnym świecie powodują również ewolucję metod i możliwości 
działania organizacji terrorystycznych. Rozpad Związku Radzieckiego czy 
lokalne konflikty zbrojne oraz inne czynniki, takie jak postęp techniczny, 
umożliwiły terrorystom sięgnięcie po nowe rodzaje uzbrojenia oraz wypo-
sażenia wojskowego, przez co wzbogacili oni swój arsenał, a jednocześnie 
utrudnili możliwość walki organom porządku publicznego. 

Współczesny świat przygotowuje się na możliwość użycia przez grupy 
terrorystyczne broni masowego rażenia. Obawiamy się użycia broni jądro-
wej, chemicznej i biologicznej. Groźba użycia wymienionych rodzajów 
broni dotyczy w szczególności zastosowania „taniej broni masowego raże-
nia”, jak choćby broni chemicznej sporządzonej z ogólnie dostępnych na-
wozów sztucznych, zatrucia miejskich ujęć wody pitnej toksynami skra-
dzionymi z laboratoriów lub przygotowania tzw. brudnej bomby atomowej. 

Radykalne grupy i organizacje wprowadzają formy i metody ataków 
dotychczas niestosowane na swoim terenie, przez co siły bezpieczeństwa 
mają poważne kłopoty z prewencją. Przykładem jest tu rozprzestrzenianie 
się samobójczych ataków terrorystycznych, które do niedawna były dome-
ną określonych ugrupowań palestyńskich i ograniczały się do terytorium 
Izraela i Strefy Gazy. W ostatnim czasie zamachy terrorystów samobójców 
zanotowano na terenie Iraku, Turcji i Rosji, a po zamachach w Madrycie  
w dniu 11 marca 2004 roku, hiszpańskie siły bezpieczeństwa odkryły 
i zabezpieczyły pierwszy w Europie Zachodniej „pas terrorysty-
samobójcy”. 

Innym przykładem korzystania z nowości technicznych przez ugrupo-
wania terrorystyczne jest wykorzystywanie bezpiecznych systemów łącz-
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ności, np. członkowie Al-Kaidy wymieniają istotne informacje za pomocą 
stenografii. Wymieniona tu metoda ukrywania przesyłanych informacji 
dotychczas była stosowana jedynie przez służby specjalne. 

Mając na uwadze wyżej opisane czynniki należy stwierdzić, iż zjawi-
sko terroryzmu stało się obecnie zagrożeniem o charakterze globalnym. 
Poszczególne organizacje terrorystyczne (zwłaszcza współpracujące mię-
dzy sobą) są w stanie wywierać wpływ na gospodarki i sposób uprawiania 
polityki przez niezawisłe państwa, a nawet na wyniki wyborów, jak to mia-
ło miejsce w Hiszpanii. Jednym z najważniejszych elementów pozwalają-
cych w sposób skuteczny zwalczać zjawisko terroryzmu na świecie jest 
współpraca międzynarodowa. 

Podstawowymi metodami przeciwdziałania terroryzmowi oraz zwal-
czania go są: 

1. Działania militarno-policyjne: 
a) wielowątkowa infiltracja organizacji terrorystycznych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem: 
- źródeł finansowania oraz zaopatrywania, 
- wyposażenia i szkolenia, 
- członków i sympatyków organizacji (w tym metod ich rekrutacji), 
- systemów łączności, 
- planowanych operacji terrorystycznych, 
- podstaw ideologicznych oraz zaplecza politycznego; 

b) realizacja operacji wojskowo-policyjnych: 
- fizyczne eliminowanie lub aresztowanie członków ugrupowań  

terrorystycznych, 
- przeciwdziałanie zaplanowanym operacjom terrorystycznym, 

c) tworzenie baz danych oraz wymiana informacji i doświadczeń po-
między określonymi jednostkami sił bezpieczeństwa. 
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Formy współpracy służb są zgodne z europejskimi filarami przeciw-
działania terroryzmowi. W nawiązaniu do nich tworzy się kompleksowo 
instytucjonalny system koordynacji kontr- oraz antyterrorystyczny184. 

2. Działania polityczno-gospodarcze: 
 a)  udoskonalania systemu prawnego: 

- wprowadzanie standardów prawa międzynarodowego w za- 
               kresie związanym ze zwalczaniem terroryzmu i przeciwdzia- 
               łaniem możliwości jego powstawania, 
 b) prowadzenie „antyterrorystycznej polityki zagranicznej”, pole- 
          gającej głównie na nie wspieraniu państw i organizacji terrory- 
          stycznych na forum międzynarodowym, 

c) prowadzenie „antyterrorystycznych działań ekonomiczno- 
                  -gospodarczych”, przez które rozumiemy: 

- przestrzeganie embarga na handel określonymi materiałami, 
          szczególnie sprzętem wojskowym i uzbrojeniem, 

- zachowanie przejrzystości systemów i operacji finansowych. 
Wyżej opisane metody przeciwdziałania terroryzmowi oraz zwalcza-

nia go dają wymierne efekty, kiedy są wprowadzane globalnie. Należy 
jednak pamiętać, iż w sytuacji zwalczania określonego rodzaju działań 
terrorystycznych powinno się stosować teorię indywidualnych przypadków 
i każdy sposób działania i przeciwdziałania oceniać odrębnie185. 

Dla zilustrowania możliwości wykorzystania powyższych elementów, 
a w szczególności potrzeby gromadzenia i analizowania informacji w celu 
skutecznego zwalczania terroryzmu, wskażę wykorzystanie analizy infor-
macji zastosowanej przez określone instytucje w Izraelu w celu systemo-
wego zapobiegania zamachom dokonywanym przez palestyńskich terrory-
stów samobójców. 

Uwzględniając specyfikę samobójczych aktów terrorystycznych 
stwierdzić należy, iż przeciwdziałanie tego typu zamachom terrorystycz-

                                                        
184 Por. J. Gierszewski, Policja w walce z terroryzmem, [w:] Policja a zagrożenia 
globalne, A. Misiuk, J. Gierszewski (red.), ZN PWSH Pomerania 2010, s. 62–97. 
185 J. R. White, Terrorism: an introduction, Thomson Learning, Belmont 2002, 
s. 37 i 40.  
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nym jest niezwykle trudne. Operacje terrorystów samobójców są współcze-
śnie bardzo popularną formą walki, stosowaną na Bliskim Wschodzie przez 
ugrupowania palestyńskie. Są one określane jako low cost operation. Akty 
te są nieskomplikowane w zaplanowaniu i przeprowadzeniu, m.in. z nastę-
pujących względów: 

- brak potrzeby organizowania drogi ucieczki terroryście po wyko-
naniu zamachu, 

- brak potrzeby planowania operacji ratunkowej sprawcy, 
- brak potrzeby planowania skomplikowanych wariantów operacji, 
- wysoka skuteczność działania terrorysty, 
- brak możliwości aresztowania zamachowca, a przez to zdobycia od 

niego jakichkolwiek informacji przez organy bezpieczeństwa186. 
W celu uzyskania obiektywnych danych przeanalizowano informacje 

o dotychczasowych sprawcach zamachów samobójczych oraz innych form 
ataków terrorystycznych należących do Palestyńskiego Hamasu. 

Założono następujące hipotetyczne kategorie badawcze:  
H 1 – zamachowcy samobójcy są osobami młodymi.  
H 2 – zamachowcy samobójcy są stanu wolnego. 
H 3 – zamachowcy samobójcy uzyskali wykształcenie w szkołach ty-

pu wyznaniowego. 
H 4 – zamachowcy samobójcy są związani z określoną religią.  
H 5 – zamachowcy samobójcy rekrutują się z osób o niskim statusie 

społecznym.  
H 6 – zamachowcy samobójcy są w większości mężczyznami należą-

cymi do ugrupowań fundamentalistycznych. 
H 7 – zamachowcy samobójcy wcześniej brali udział w innych opera-

cjach terrorystycznych. 
W pierwszym etapie zlokalizowano wszystkie ataki terrorystyczne, 

które miały miejsce na terenie Izraela w okresie od kwietnia 1993 roku do 
lutego 2002 roku. Ustalono, iż w wymienionym terminie łącznie 819 terro-

                                                        
186 H. Kushner, Suicide Bombers: business as usual, ,,Studies in Conflict and Ter-
rorism”, 1996, vol. 19, issue 4, s. 329–337. 
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rystów dokonało 80 ataków samobójczych oraz 743 zamachów terrory-
stycznych innego rodzaju.  

Do zwalczania terroryzmu we współczesnych systemach prawnych 
wykorzystuje się konwencje i traktaty opracowywane przez organizacje 
międzynarodowe oraz krajowe ustawodawstwo karne. Wiele wymienio-
nych organizacji, np. ONZ, NATO oraz Unia Europejska jest zaangażowa-
nych w zwalczanie terroryzmu. Jednakże mając na uwadze ich pozycję 
międzynarodową, liczbę członków oraz dotychczasowe dokonania na 
płaszczyźnie umacniania stosunków międzynarodowych, jak również ich 
stabilizacji, najważniejszym z wymienionych podmiotów jest Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. 

Zamachy terrorystyczne w Madrycie i Londynie odsłoniły m.in. sła-
bość instytucji unijnych nie tylko w zwalczaniu, lecz przede wszystkim 
w przeciwdziałaniu terroryzmowi. Niektórzy autorzy stwierdzają, że Unia 
okazała się nie być dostatecznie skutecznym zapleczem dla przeciwdziała-
nia i walki z terroryzmem, czego domagała się część komentatorów po 
11 września. Z drugiej strony nie można zapomnieć, że od ataków na Stany 
Zjednoczone bardzo wiele zamachów zostało faktycznie udaremnionych187. 

Podjęcie działań antyterrorystycznych pod kontrolą ONZ pozwala na 
globalne podejście do przeciwdziałania terroryzmowi. Podstawowym ele-
mentem jest tu wypracowanie i wprowadzenie minimum standardów ogól-
noświatowego zwalczania zjawiska terroryzmu. Pozwala to na ujednolice-
nie systemu przeciwdziałania działalności terrorystycznej oraz umożliwia 
kompatybilność systemów państwowych dzięki ich koordynacji przez okre-
ślone agendy ONZ. 

Walka z terroryzmem jest integralną częścią mandatu Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych. Zgodnie z artykułem 1 Karty Narodów Zjednoczo-
nych, celem ONZ jest „utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, 
stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagroże-
niom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych 

                                                        
187 Por. J. Gierszewski, Unia Europejska w walce z terroryzmem, Knopek J. (red.), 
„Acta Pomerania”, 2009, nr 2. 
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naruszeń pokoju, łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami, zgodnie 
z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, spory albo sytu-
acje międzynarodowe, które mogą prowadzić do naruszenia pokoju”188. 

Na przestrzeni ostatnich lat Narody Zjednoczone uczyniły niemało, 
aby powstrzymać terroryzm. Uznając wzrost globalnego zagrożenia terro-
ryzmem, Zgromadzenie Ogólne w 1999 roku powołało do życia Sekcję 
Zapobiegania Terroryzmowi, wchodzącą w skład Biura ds. Środków Odu-
rzających i Przestępczości. Głównym zadaniem Sekcji jest pomoc pań-
stwom rozwijającym się we wdrażaniu 12 konwencji antyterrorystycznych. 

Jednym z największych osiągnięć społeczności międzynarodowej 
w tym względzie jest przygotowanie 12 konwencji antyterrorystycznych. 
Dzięki tym umowom powstały niezbędne uregulowania prawne pozwalają-
ce na ściganie i pociąganie do odpowiedzialności karnej sprawców aktów 
terroru. Są to następujące konwencje: 

1. Konwencja o przestępstwach i innych bezprawnych aktach dokona-
nych na pokładzie samolotu (1963 r.). 

2. Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami po-
wietrznymi (1970 r.). 

3. Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciwko bezpie-
czeństwu lotnictwa cywilnego (1971 r.). 

4. Konwencja o zapobieganiu i karaniu za przestępstwa wobec osób ko-
rzystających z ochrony międzynarodowej (1973 r.). 

5. Konwencja o zakazie brania zakładników (1979 r.). 
6. Konwencja o ochronie materiałów nuklearnych (1980 r.). 
7. Protokół o zwalczaniu bezprawnych aktów wobec lotnisk służących 

międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu (1988 r.). 
8. Konwencja o przeciwdziałaniu bezprawnym czynom przeciwko bez-

pieczeństwu żeglugi morskiej (1988 r.). 
9. Protokół o zwalczaniu bezprawnych aktów przeciwko stałym plat-

formom zlokalizowanym na szelfie kontynentalnym (1988 r.) 

                                                        
188 Karta Narodów Zjednoczonych, podpisana w San Francisco w 1945 r., 
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1945.html (dostęp: 25.06.2012). 
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10. Konwencja o znakowaniu plastikowych substancji wybuchowych 
w celach ich detekcji (1991 r.) 

11. Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych zamachów bombowych 
(1997 r.)  

12. Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu189 (1999 r.) 
W grudniu 1997 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwen-

cję o zwalczaniu terrorystycznych zamachów bombowych. Jej inicjatorem 
były Stany Zjednoczone. Wiele zapisów konwencji ma na celu ujęcie 
i osądzenie sprawców. Mają temu służyć rozwiązania, jakie spotyka się we 
wcześniejszych umowach, tj. uznanie przestępstw wyszczególnionych 
w konwencji za niepolityczne i podlegające ekstradycji. 

Konwencja wymaga też, aby państwo podjęło się osądzenia sprawcy, 
jeżeli odmawia jego ekstradycji. Wprowadza ona dotąd niestosowane roz-
wiązanie – w sytuacji, gdy sprawca jest obywatelem państwa wydającego, 
może być wydany państwu wnioskującemu pod warunkiem, iż ewentualny 
wyrok zostanie wykonany w państwie wydającym. Ważne jest również to, 
iż omawiana konwencja nakłada na państwa obowiązek szerokiej współ-
pracy w celach prewencyjnych, obejmującej między innymi zapobieganie 
działalności grup, które już w przeszłości dokonały przestępstw w świetle 
tej konwencji, badania i rozwój metod wykrywania oraz znakowania ła-
dunków wybuchowych, a także transfer technologii, sprzętu itp. 

W 1999 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło zaproponowaną przez 
Francję Konwencję o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Konwencja 
nakłada obowiązek zamrożenia kont osób podejrzanych o terroryzm i ści-
gania pomagających im grup. 

Państwa-strony mają odmawiać schronienia każdemu, kto ponosi od-
powiedzialność za terroryzm lub popiera zamachy terrorystyczne. Doku-
ment uznaje również za przestępstwo finansowanie tego typu zamachów. 

Zamachy terrorystyczne, które miały miejsce w dniu 11 września 2000 
roku, w ogromnym stopniu przyczyniły się do wzmożenia aktywności dzia-

                                                        
189 http://www.antyterroryzm.gov.pl/portal/CAT/173/445/Konwencje_i_protokoly. 
html (dostęp: 20.06.2012). 
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łań mających na celu walkę z globalnym terroryzmem. Wydarzenia te do-
prowadziły do uchwalenia przez Radę Bezpieczeństwa NZ rezolucji ukie-
runkowanych na walkę z terroryzmem. W dniu 12 września 2001 r. Rada 
Bezpieczeństwa ONZ w Rezolucji 1368 jednogłośnie potępiła akty terroru 
z 11 września190, uznając jednocześnie takie czyny za groźbę dla pokoju 
i bezpieczeństwa na świecie oraz wezwała wszystkie państwa do wspól-
nych skoordynowanych działań mających doprowadzić przed oblicze spra-
wiedliwości winnych tej tragedii. Wezwała także do przyspieszenia wysił-
ków zmierzających do ratyfikacji przez poszczególne państwa odpowied-
nich konwencji antyterrorystycznych uchwalonych przez ONZ. 

W dniu 28 września 2001 roku Rada Bezpieczeństwa uchwaliła Rezo-
lucję 1373191. Zobowiązuje ona państwa do pociągania do odpowiedzialno-
ści karnej osoby lub organizacje finansujące terroryzm, zamrożenia ra-
chunków bankowych osób, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, 
iż są zaangażowane w działalność terrorystyczną, powstrzymania się od 
udzielenia pomocy podmiotom lub osobom zaangażowanym w działalność 
terrorystyczną, dzielenia się informacjami dotyczącymi działalności terro-
rystycznej z innymi państwami. 

Na mocy ww. rezolucji powstał Komitet Antyterrorystyczny. W jego 
skład weszło 15 przedstawicieli – członków Rady Bezpieczeństwa NZ. 
Głównym zadaniem Komitetu jest doradzanie krajom członkowskim, 
w jaki sposób dostosować obowiązujące w tych państwach prawo, aby jak 
najskuteczniej wypełniać postanowienia rezolucji RB 1373. Nie ma on 
jednocześnie możliwości nakładania sankcji na kraje niewypełniające po-
stanowień tej rezolucji. Innymi słowy kompetencje Komitetu ograniczają 
się do funkcji doradczo-eksperckiej. 17 stycznia 2003 roku Rada Bezpie-
czeństwa przyjęła Rezolucję nr 1455192. Dotyczy ona wzmocnienia reżimu 
sankcji wobec talibów i Al-Kaidy. Istotnym postanowieniem rezolucji jest 

                                                        
190 http://www.msz.gov.pl/Organizacja,Narodow,Zjednoczonych,30001.html  
(dostęp: 15.06.2012). 
191 Oficjalna strona internetowa Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, op. cit. 
(dostęp: 12.06.2012). 
192 Ibidem. 
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zobowiązanie państw członkowskich NZ do przedstawienia Komitetowi 
w ciągu 90 dni zaktualizowanych raportów w sprawie wykonywania sank-
cji, w tym informacji o prowadzonych dochodzeniach i postępowaniach 
karnych w tym zakresie. 

Działania społeczności międzynarodowej nie ograniczają się jedynie 
do uchwalania konwencji antyterrorystycznych i rezolucji. W październiku 
2001 roku została powołana do życia Grupa Robocza ds. wypracowania 
przez NZ polityki wobec terroryzmu. Nakreśla ona kierunki działań, mają-
cych na celu zapobieganie terroryzmowi. Przedstawia w związku z tym 
Sekretarzowi Generalnemu stosowne rekomendacje. 

Są one ujęte w 3 grupach i dotyczą działań państw – członków ONZ: 
Rekomendacje dotyczące zniechęcania grup do podejmowania 

działalności terrorystycznej: 
1. Narody Zjednoczone powinny zwrócić szczególną uwagę krajów 

członkowskich na ratyfikację i wprowadzenie w życie istniejących 
konwencji antyterrorystycznych, a w szczególności Konwencji 
o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku. Zarówno Se-
kretarz Generalny, jak i wyższy personel mogą zwracać na to uwa-
gę podczas spotkań dwustronnych. 

2. Biuro ds. Prawnych oraz na życzenie Zgromadzenie Ogólne po-
winno przeprowadzać okresowe kontrole stopnia wprowadzania 
ww. konwencji w życie. 

3. We wszelkich działaniach podejmowanych przez ONZ w ramach 
walki ze światowym terroryzmem należy położyć szczególny na-
cisk na ochronę praw człowieka. Istnienie niezależnego systemu 
sądownictwa jest kluczowym elementem służącym ochronie tych 
praw. 

4. Departament Informacji Publicznej w porozumieniu z Biurem Wy-
sokiego Komisarza ds. Praw Człowieka powinien opublikować 
kluczowe prawoznawstwo dotyczące ochrony praw człowieka 
w kontekście międzynarodowego terroryzmu. Pozwoli to zarówno 
rządom, jak i organizacjom zajmującym się prawami człowieka na 
wykorzystanie tych materiałów. 
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5. Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka powinien odbyć konsul-
tacje z międzynarodowymi, regionalnymi oraz pozarządowymi or-
ganizacjami zajmującymi się prawami człowieka w kwestii doty-
czącej walki z globalnym terroryzmem. Biuro Wysokiego Komisa-
rza powinno także w maksymalnym stopniu wykorzystać swoje te-
renowe agendy i miejscowych specjalistów ds. praw człowieka. 

6. Departament Informacji Publicznej ONZ powinien opracować stra-
tegię dotarcia do społeczności lokalnej, najbardziej podatnej na 
ewentualną agitację ze strony organizacji terrorystycznych. 

7. Szczególny nacisk należy położyć na wzmocnienie roli Ośrodków 
Informacji ONZ w krajach arabskich. 

8. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w walce z terrory-
zmem powinny być promowane głównie poprzez: 
 informowanie o pracach Komitetu Antyterrorystycznego. 

Szczególny nacisk należy położyć na pokazanie pozytywnych 
przykładów pracy Komitetu; 

 informowanie o pracach agend ONZ w kontekście walki z ter-
roryzmem. Szczególny nacisk należy położyć na wyekspono-
wanie inicjatyw edukacyjnych, ukierunkowanych na zwięk-
szanie świadomości społecznej, tolerancji i szacunku dla god-
ności ludzkiej, redukując jednocześnie wzajemny brak zaufa-
nia pomiędzy stronami konfliktu; 

 podkreślanie roli prawa międzynarodowego w zwalczaniu ter-
roryzmu. 

9. Stałe podkreślanie znaczenia walki z terroryzmem we wszelkich 
działaniach podejmowanych przez ONZ. 

10. Poprawa przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi agenda-
mi ONZ. 

Rekomendacje dotyczące zakazania osobom, obywatelom i gru-
pom dostępu do środków mogących służyć do przeprowadzania aktów 
terroru: 
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1. Wszelkie informacje zebrane przez agendy ONZ, które mogą zostać 
wykorzystane w walce z terroryzmem powinny być udostępnione 
Komitetowi Antyterrorystycznemu. 

2. Aby pomóc państwom członkowskim w wypełnianiu postanowień 
rezolucji 1373, Centrum ds. Zapobiegania Przestępczości Międzyna-
rodowej powinno stworzyć model prawny, który mógłby służyć jako 
wzór dla krajów członkowskich ONZ. 

3. Należy zachęcić państwa członkowskie ONZ do śledzenia postępów 
we wprowadzaniu w życie rezolucji 1373 oraz przez mechanizm 
precyzyjnie wymierzonych sankcji pomóc państwom w walce z han-
dlem żywym towarem, narkotykami czy przestępczością zorganizo-
waną. 

4. Ważna jest także współpraca pomiędzy ONZ a instytucjami Bretton 
Woods, aby pomóc wprowadzić w życie rekomendacje Komitetu 
Antyterrorystycznego. 

5. Należy zwrócić uwagę na stworzenie mechanizmów, w ramach De-
partamentu Rozbrojeniowego, dla oceny ryzyka wystąpienia aktów 
terroru. Pozwoliłoby to na lepszą koordynację pracy pomiędzy po-
szczególnymi agendami ONZ zaangażowanymi bezpośrednio  
w walkę z terroryzmem, tj. Międzynarodową Agencją Energii Ato-
mowej a Radą Bezpieczeństwa NZ lub Komitetem Antyterrorystycz-
nym. 

6. Poprawa możliwości zwalczania zagrożeń związanych z użyciem 
broni masowej zagłady poprzez doposażenie Międzynarodowej Or-
ganizacji Atomistyki i Światowej Organizacji Zdrowia. 

7. Ustalenia, dzięki którym wyspecjalizowane agencje lub organizacje 
mogą pomagać krajom członkowskim w szkoleniu służby cywilnej 
na wypadek użycia broni masowego rażenia. 

8. Odpowiednie departamenty NZ powinny stworzyć kodeks norm 
etycznych dla naukowców zaangażowanych w prace nad bronią. 
Powstanie kodeksu miałoby na celu przeciwdziałać współpracy ta-
kich osób z organizacjami terrory stycznymi. 
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9. Niezwykle ważną rolą Narodów Zjednoczonych będzie próba przy-
wrócenia porządku demokratycznego po zakończeniu konfliktu, tak 
aby uniknąć sytuacji, w których anarchia i bezprawie staną się za-
rzewiem dla rozwoju grup terrorystycznych. Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju i Departament Stosunków Politycznych 
wspólnie z Centrum ds. Zapobiegania Przestępczości Międzynaro-
dowej, mogłyby stworzyć bazę danych zawierającą przykłady za-
kończonych sukcesem operacji przywracania pokoju prowadzonych 
przez NZ. Pozwoliłoby to na wykorzystanie tych informacji w przy-
szłości przez państwa członkowskie w walce z terroryzmem. 

10. Podczas przygotowywania misji pokojowych ONZ należy zwrócić 
szczególną uwagę, aby mandat operacji pozwalał uczestnikom na 
zwalczanie zagrożeń związanych z terroryzmem. 

11. Biuro ds. Środków Odurzających i Przestępczości oraz Departament 
Rozbrojeniowy powinny zwrócić uwagę na związki pomiędzy prze-
stępczością zorganizowaną a terroryzmem. O istnieniu tych związ-
ków wspomniano już w niniejszej pracy193. 

Oprócz wyżej opisanych działań organizacyjno-prawnych Narody 
Zjednoczone prowadzą ograniczone operacje militarno-policyjne na całym 
świecie. Są to misje pokojowe z udziałem żołnierzy i funkcjonariuszy poli-
cji państw członkowskich ONZ. Celem opisywanych działań jest stabiliza-
cja militarno-polityczna określonego regionu, co może przyczynić się po-
średnio do neutralizacji potencjalnych działań terrorystycznych. 

Z przedstawionych w niniejszym opracowaniu informacji wynika, iż 
priorytetem Organizacji Narodów Zjednoczonych w zwalczaniu terroryzmu 
jest przede wszystkim wypracowywanie standardów prawa, wprowadzaniu 
go w życie oraz działania polityczno-gospodarcze. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż organizacją między-
narodową w głównej mierze koordynującą działania antyterrorystyczne 
w wymiarze militarno-policyjnym jest NATO. Wprawdzie na arenie mię-
dzynarodowej utworzono kilka międzynarodowych organizacji policyj-

                                                        
193 Polska strona internetowa ONZ http://www.un.org.pl/ (dostęp: 24.04.2012). 
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nych, m.in. INTERPOL, lecz zajmują się one przede wszystkim sprawami 
dotyczącymi koordynowania działań poszczególnych policji oraz wymianą 
informacji pomiędzy nimi. Wymienione organizacje nie prowadzą kom-
pleksowych działań militarno-policyjnych w takim stopniu, jak czyni to 
Sojusz Północnoatlantycki. 

Innymi instytucjami odgrywającymi, moim zdaniem, dość istotną rolę 
w zwalczaniu terroryzmu są międzyrządowe grupy zadaniowe (task force), 
nastawione na zwalczanie określanych rodzajów działalności terrorystycz-
nej lub wspomagającej terroryzm. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż jedną z najskuteczniejszych metod zwalcza-
nia terroryzmu jest odcięcie go od źródeł finansowania, w 1989 roku pod-
czas szczytu państw G-7 w Paryżu powołano do życia Grupę Specjalną ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force). FATF 
jest organem międzyrządowym wyznaczającym standardy oraz opracowu-
jącym i promującym działania służące zwalczaniu prania brudnych pienię-
dzy i finansowaniu terroryzmu194. 

Fundamentem działań FATF jest wprowadzenie wymogu sygnowania 
przez poszczególne państwa zapisów Konwencji Genewskiej (Konwencja 
ONZ o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substan-
cjami psychotropowymi195), Konwencji z Palermo (Konwencja ONZ 
o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej196) i Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu finansowania terroryzmu 
z 1999 roku197. 

Poszczególne państwa zachęca się również do ratyfikowania i realiza-
cji postanowień innych międzynarodowych konwencji dotyczących oma-
wianych problemów, np. Konwencji Rady Europy z 1990 roku o praniu 

                                                        
194 Financial Action Task Force on Money Laundering – Report on Money Laun-
dering Typologies 2002 – 2003, 14th February 2003. 
195 http://www.departamenty.gif.gov.pl/img/DeparamentNadzoru/KonwencjeEurop 
ejskie/Konwencja_NZ_zwalcz anie_nielegalnego_obrotu.pdf (dostęp: 15.06.2012). 
196 http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-
w-ramach--onz-i-obwe/konwencja-onz-w-sprawie-miedzynarodowej-przestepczos 
ci-zorganizowanej/ (dostęp: 17.06.2012). 
197 Oficjalna strona internetowa Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, op. cit. 
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brudnych pieniędzy oraz o ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie środków 
pochodzących z przestępstw oraz Konwencji Amerykańskiej z 2002 roku 
w sprawie zwalczania terroryzmu198. 

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy liczy obecnie 
33 członków: 31 państw rządów oraz 2 organizacje międzynarodowe, 
a także 20 obserwatorów: pięć organizacji regionalnych o charakterze zbli-
żonym do FATF i ponadto 15 organizacji i organów międzynarodowych199. 

W 1990 roku FATF ogłosiła „Czterdzieści zaleceń”, jako inicjatywę 
ukierunkowaną na zwalczanie wykorzystywania systemu finansowego do 
prania pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami. W 1996 roku wpro-
wadzono pierwsze zmiany, które odzwierciedlały pojawienie się nowych 
źródeł prania brudnych pieniędzy. „Czterdzieści zaleceń”, które opracowa-
no w 1996 roku, przyjęło ponad 130 państw i dokument ten stanowi mię-
dzynarodowy standard w walce z praniem brudnych pieniędzy. W paź-
dzierniku 2001 roku poszerzono mandat FATF o kwestię zwalczania finan-
sowania terroryzmu, a także podjęto znaczący krok, przyjmując „Osiem 
Zaleceń Specjalnych dot. Finansowania Terroryzmu”. Zawierają one zbiór 
środków umożliwiających zwalczanie finansowania aktów i organizacji 
terrorystycznych. Stanowią one uzupełnienie „Czterdziestu Zaleceń”200. 

Działania FATF nie ograniczają się jedynie do opracowywania okre-
ślonych standardów prawnych. Organizacja ta prowadzi m.in. listę państw, 
które nie wprowadzają w życie zapisów „Czterdziestu Zaleceń”. Opisane 
działanie skutkuje poddaniem szczególnemu nadzorowi przez wyspecjali-
zowane służby i instytucje wszelkich operacji finansowych z udziałem 
obywateli lub podmiotów z państwa usytuowanego na tej liście, a w pew-
nych sytuacjach – wstrzymanie realizacji takiej transakcji. 

                                                        
198 Internetowy System Aktów Prawnych, http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet 
?viewName=thasO&passName=ONZ (dostęp: 21.06.2012). 
199 FBI Law Enforcement Bulletin, Money Laundering a Global Threat and the 
International Community's Response, May 2001, s. 1–5. 
200 Por. A. Warzybok, Pecunia non olet? Skuteczność wspólnotowych uregulowań 
prawnych w walce z procederem prania brudnych pieniędzy w Polsce i Unii Euro-
pejskiej, „Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki  
i Zarządzania w Rzeszowie”, 2008, nr 3(8), s. 27–29. 
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Podstawową kwestią w walce z praniem brudnych pieniędzy i finan-
sowaniem terroryzmu jest konieczność wprowadzenia monitorowania 
i oceny systemów poszczególnych państw pod względem przestrzegania 
międzynarodowych standardów. Wspólna ocena przeprowadzana przez 
FATF, jej regionalne odpowiedniki oraz ocena Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego i Banku Światowego są ważnymi mechanizmami służą-
cymi do zagwarantowania, że zalecenia FATF są skutecznie wprowadzane 
w życie we wszystkich państwach201. 

Wymiernym przykładem wprowadzania przez rządy „Czterdziestu Za-
leceń” FATF jest np. dostosowanie polskiego systemu prawnego do 
ww. zaleceń. Jednym z przykładów takiego działania jest uchwalenie przez 
Sejm ustaw z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadza-
niu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z niele-
galnych lub nieujawnionych źródeł202 oraz o przeciwdziałaniu finansowa-
nia terroryzmu203. 

 

                                                        
201 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego – Grupa Specjalna ds. Przeciwdzia-
łania Praniu Brudnych Pieniędzy – Czterdzieści Zaleceń, Warszawa, 20 czerwca 
2003 r. 
202 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu do wprowadzenia do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł (Dz.U. z 2000 r. Nr 116, poz. 1216). 
203 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317).  
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BLOK KONTROLNY. MODUŁ PROBLEMOWY 

1. Przedstaw podstawowe metody przeciwdziałania oraz 
zwalczania terroryzmu. 

2. Scharakteryzuj akty terroryzmu samobójczego. 
3. Wymień przynajmniej 6 konwencji antyterrorystycznych. 
4. Scharakteryzuj powstały na podstawie Rezolucji ONZ 

Komitet Antyterrorystyczny.  
5. Scharakteryzuj rekomendacje Narodów Zjednoczonych 

dotyczące zapobiegania terroryzmowi. 
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ZAKOŃCZENIE 

Niniejsze opracowanie koncentruje się głównie na wybranych zagad-
nieniach terroru lewackiego z drugiej połowy XX wieku. Upadek bloku 
wschodniego (na czele ze Związkiem Radzieckim) spowodował przyga-
śnięcie lewicowych koncepcji społeczno-politycznych, na których wspierał 
się lewicowy internacjonalizm rewolucyjny. Nie zmniejszyło to jednak 
zagrożenia i nie powstrzymało dalszego rozwoju współczesnego terrory-
zmu. Nadal burzy on spokój i porządek publiczny, sieje strach i przynosi 
ofiary. Wojna z terroryzmem, rozpoczęta po zbrodniczym zamachu 
11 września 2001 roku, przebiega inaczej niż wszystkie poprzednie. Roz-
wiązania militarne nie rozstrzygną jednak palących problemów współcze-
snego świata – gorzej, dostarczą niekiedy argumentów do prowadzenia 
dalszych działań terrorystycznych i przyczynią się do wzrostu desperacji 
wszelkiego rodzaju aktów fanatyzmu religijnego i o charakterze ideolo-
gicznym. 

Zapoznając się bliżej z obecnie stosowanymi przez różne państwa me-
todami przeciwdziałania zjawisku ekstremizmu trudno oprzeć się wrażeniu, 
że w zwalczanie terroryzmu głównie zaangażowane są państwa wysoko 
rozwinięte pomimo podjęcia wielowątkowych działań, koncentrują się one 
jednak na kontrterroryzmie204. Autorzy dostrzegają, rzecz jasna, koniecz-
ność dysponowania przez państwo możliwościami prowadzenia działań by 
force and persuasion, co innymi słowy oznacza, że „każde współczesne 

                                                        
204 Por. C. Macken, Counter-terrorism and the Detention of Suspected Terrorists: 
Preventive Detention and International Human Rights Law, Routledge, London 
& New York 2011; A. Hunsicker, Understanding International Counter Terrorism, 
Universal Publishers, Boca Raton 2006; L. Thompson, Hostage Rescue Manual: 
Tactics of the Counter – Terrorist Professionals – Revised Edition, Greenhill 
Books, London 2006; P. Purpura, Terrorism and Homeland Security: An Introduc-
tion with Applications, Burlington 2007 (USA); L. Thompson, The Counterterro- 
rist Manual: A Practical Guide to Elite International Units, Frontline Books, Lon-
don 2009. 
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państwo musi być przygotowane do reakcji siłowej na zaistniały akt terro-
ryzmu”205. Wydaje się jednak, iż na dalszy plan schodzi autentyczne zaan-
gażowanie w budowę skutecznego i kompleksowego systemu przeciwdzia-
łania tendencjom ekstremistycznym. Jeżeli stwierdzenie powyższe jest 
przynajmniej bliskie prawdy, to mamy do czynienia z sytuacją, w której 
zwalczane są skutki, za mało zaś myśli się o faktycznych przyczynach zja-
wiska i nie chodzi tu tylko o przysłowiowe nakarmienie potencjalnych 
terrorystów. Zdaniem autorów nawet pobieżna analiza portali interneto-
wych sygnowanych hasłem „antykapitalizm” oraz im pokrewnych ewi-
dentnie potwierdza sygnalizowany tu problem. Dlatego też pożądanym 
byłoby zaprzestanie kierowania wszelkich wysiłków na „leczenie ran” po 
konfliktach, na korzyść polityki prewencji, opartej na przewidywaniu kon-
fliktów i zapobieganiu im zawczasu. Obecny światowy porządek – a przy-
najmniej ten afirmowany przez Zachód – jawi się jako perspektywa hege-
monii wynaturzonej już dziś myśli liberalnej. To jednak, co ma prowadzić 
do wolności, równości i racjonalności egzystuje we wspomnianym porząd-
ku jedynie w ramach mechanizmów rynku, na którym rozwija się zachłan-
ny i często nieetyczny Homo economicus. 

Zbędne stają się w tej wersji rzeczywistości więzy społeczne, a ich 
miejsce zajmują jedynie więzy rynkowe. Maleje rola tożsamości narodowej 
i narodowego w pierwszych założeniach państwa, a w konsekwencji – pań-
stwa jako instytucji. W czasach, w których potencjał międzynarodowych 
korporacji bywa porównywalny z potencjałem całego kraju, hymny i flagi 
stają się reliktami przeszłości, swoistą skamieliną. Dowodów na ten stan 
rzeczy dostarcza chociażby sport, w którym transfery zawodowych piłkarzy 
są niewątpliwie bardziej rynkowe niż „kubertinowskie”. 

W tej sytuacji „Prawo nie daje żadnych praw tym, którzy nic nie zna-
czą. O nich zatroszczą się instytucje charytatywne [o ile będą zachowywać 
się przyzwoicie]. Na cud zakrawa to, że taka rzecz podobno odbywa się na 
naszych oczach […]. Odrobina uwagi wystarczy, by zrozumieć, że takie 

                                                        
205 K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008, 
s. 131. 
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prawo, samo w sobie nie jest niczym innym, niż prawo bogatszego”206. Tak 
widzą obecną sytuację neomarksiści Bidet i Duménil. Niewątpliwie w po-
wyższych słowach jest znacznie więcej aniżeli tylko źdźbło prawdy. 

Autorzy niniejszej publikacji odczuwają niedostatek autentycznego 
światowego ponadkulturowego porozumienia na rzecz takich sposobów 
socjalizacji młodych pokoleń w różnych częściach świata, które pozwoliło-
by różnym nacjom zachować swoją tożsamość, umożliwiając im jednocze-
śnie kultywowanie jej „dla”, a nie „przeciw” ludzkości i człowieczeństwu. 
Istnieje paląca potrzeba takiego wychowania, które pozwoliłoby nowocze-
snej cywilizacji XXI wieku przetrwać, być może w zgodzie z szeroko poj-
mowanym mottem filipińskich kahunów (kapłanów), twierdzących, że daną 
rzecz można zrobić dobrze na więcej sposobów niż tylko jeden. Inaczej 
„huntingtonowskie” okopy mogą na tyle się pogłębić, że niewiele będzie 
można już zdziałać dla pokoju świata. Byłoby wskazane, poza wypracowa-
niem dróg współpracy pomiędzy kręgami kulturowymi, wielkimi religiami 
i światopoglądami, rozważyć jeszcze jedno zjawisko. Mianowicie to, 
o czym myśleli socjaliści, mówiąc o zasypywaniu wielkiego rowu pomię-
dzy biedą a bogactwem. Jeśli nie zostanie uzgodniona i wdrożona uczciwa 
globalna polityka, w połączeniu ze skuteczną, prowadzoną na skalę global-
ną oraz autentyczną polityką społeczną, to sytuacja może ulec pogorszeniu. 
Może okazać się, że jest za późno nie tylko na powstrzymanie rozwoju 
superterroryzmu, ale także na wygaszenie źródła hipotetycznego światowe-
go konfliktu. Pouczający przykład Iraku pokazuje, jak wygląda dystrybucja 
milionów dolarów, przeznaczonych przez USA na pomoc społeczną dla 
tego kraju: przejęte przez charyzmatycznych przywódców fanatycznych 
tłumów, budują ich autorytet i potęgę, miast służyć pożytkowi regionu 
i całej ludzkości. 

Niewykluczone też, że wyrastają już następcy zbrojonej Nowej Lewi-
cy w jej ekstremistycznym wydaniu. Być może zalążkiem Najnowszej Le-
wicy są ruchy antyglobalistów, które jakkolwiek awanturnicze – reprezen-

                                                        
206 J. Bidet, G. Duménil, Alter-marksizm. Inny marksizm dla innego świata, DIA-
LOG, Warszawa 2011, s. 265. 
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tują intuicję ludzi ceniących sobie wolność i obawiających się zniewolenia 
przez system globalnej finansjery, o czym mogą świadczyć chociażby fakty 
przytoczone przez Federico Mayora w książce pod znamiennym tytułem 
Przyszłość świata207. Przerażają statystyki, zgodnie z którymi wydatki na 
zbrojenia sięgają 700–800 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy (jak 
podaje PNUD/UNDP) na 40 miliardów dolarów rocznie oblicza się koszt 
zorganizowania i utrzymania powszechnego dostępu do podstawowej edu-
kacji, do przyzwoitego wyżywienia, do wody pitnej oraz opieki ginekolo-
gicznej i okołoporodowej dla kobiet208. Równie szokujące są proporcje 
dochodów na świecie; nieco ponad dwieście najbogatszych na Ziemi rodzin 
dysponuje kapitałem równym potencjałowi wszystkich krajów Trzeciego 
Świata! Jeśli zaś chodzi o relacje dochodów: 20% najbogatszych do 20% 
najbiedniejszych, to wynosiły one w latach 1960, 1991 i 1995 kolejno: 
30:1, 61:1 i 82:1209. Może nie świadczy to o niesprawiedliwości, ale na 
pewno jest dowodem gigantycznej dysproporcji. Dysproporcje zaś to nic 
dobrego. Analitycy są zgodni, iż jedną z najważniejszych form przeciw-
działania powyższemu zjawisku jest zwiększenie wydatków na edukację 
ludności (zwłaszcza kobiet) państw dotkniętych największym ubóstwem. 
Przykład Azji dowodzi, iż nacisk położony na oświatę skutkuje obniżeniem 
się tempa przyrostu naturalnego, a co za tym idzie – podwyższeniem jako-
ści oraz poziomu życia. 

Jednak owa poprawa poziomu życia najuboższej ludności świata wy-
daje się utopią, jeśli się patrzy przez pryzmat polityki instytucji i rządów 
międzynarodowych. Alarmujące są fakty, które przedstawił laureat nagrody 
Nobla z dziedziny ekonomii w 2001 roku, były szef Zespołu Doradców 
Ekonomicznych Prezydenta Stanów Zjednoczonych W. Clintona i były 
główny ekonomista Banku Światowego – Joseph E. Stiglitz. W swojej 
książce Globalizacja210 odkrył on prawdę o procesach globalizacji. „Zale-

                                                        
207 F. Mayor, Przyszłość świata, Fundacja Studiów Badań Naukowych, Warszawa, 
2001. 
208 Por. ibidem, s. 21. 
209 Ibidem. 
210 J. Stiglitz, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004. 
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cana przez MFW polityka dostosowań strukturalnych – zaprojektowana po 
to, by pomóc danemu krajowi w przystosowaniu się do sytuacji kryzyso-
wej, jak również do utrzymującego się przez dłuższy czas braku równowagi 
– prowadziła w wielu krajach do głodu i rozruchów. Nawet wówczas, gdy 
wyniki nie były aż tak tragiczne, gdy udawało się na chwilę podreperować 
wzrost gospodarczy, korzyści na ogół w nieproporcjonalnie dużym stopniu 
przypadały dobrze sytuowanym, natomiast ludzie znajdujący się na samym 
dole drabiny dochodów niejednokrotnie popadali w jeszcze większą  
biedę”211. 

Może świat w jakimś sensie potrzebuje Nowej Lewicy? Czy jednak 
obejdzie się wtedy bez radykalnych posunięć? Prawdopodobny jest też taki 
splot okoliczności i wydarzeń, który byłby odwzorowaniem początków 
„włoskiej odrębności” w historii radykalnych ruchów – oczywiście zwielo-
krotnioną do globalnych warunków skalę. W Italii czynnikiem, który zapo-
czątkował radykalizację ruchów lewackich, była wysoka aktywność prawi-
cowej ekstremy o rodowodzie faszystowskim. Obecna interpretacja wolno-
ści i demokratyzacji na poziomie lokalnym dość często przybiera postać 
anarchii, w której wolność zastępowana jest swawolą. Proces ten może 
nasilać się w świecie podwubiegunowym, generując w efekcie określone 
zapotrzebowanie oraz idący za nim rozwój prawicowo-nacjonalistycznych 
ugrupowań. To z kolej wywołałoby naturalną reakcję w postaci radykaliza-
cji i konsolidacji ugrupowań lewicowych, a wręcz mogłoby zainicjować 
powstanie ruchu o charakterze i zasięgu globalnym, który przekorą losu 
w znacznej części zasilaliby dzisiejsi antyglobaliści. Z tą prognozą kore-
spondują zwiastuny, skłaniające nas do hipotezy, iż czas lewackiej ekstre-
my nie przeminął bezpowrotnie. 

Odradzanie się dziś lewackiego terroryzmu jest procesem wykazują-
cym pewną dynamikę wzrostu, a przez to coraz bardziej niepokojącym. 
Wprawdzie przyjęło się – jako niezbyt wiarygodne usprawiedliwienie – iż 
jest on jakoby odpowiedzią na działania neonazistów, które według siebie 
zwalcza. Faktycznie jednak owe działania są lustrzanym odbiciem jego 

                                                        
211 Ibidem, s. 11. 
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własnych poczynań. Staje się on więc znów niepokojącą siłą, a kryzys do-
tykający dziś Europę, protesty społeczne w wielu krajach, strajki i eskalacja 
niezadowolenia społecznego są idealną pożywką dla akcji terrorystycznych 
grup neolewackich czy też anarchistyczno-lewackich. Na arenie europej-
skiej w roku 2010 ujawniło się ugrupowanie pod nazwą Konspiracyjne 
Komórki Ogniowe, których dziełem były zamachy bombowe listowne na 
ambasady w Atenach. Również w Niemczech uaktywniły się ruchy tego 
typu, zagrażając nie tylko wybitnym politykom, np. Angeli Merkel, ale 
także znanym koncernom, takim jak Siemens lub DHL czy też różnym 
bankom212. W maju 2011 roku lewicowa ekstremistyczna bojówka uszko-
dziła urządzenia kolejowe w okolicy Berlina, powodując czterodniowy 
paraliż węzła kolejowego. Nikt nie ma zatem wątpliwości, że terrorystycz-
ne akcje prowadzi się tu i teraz – wszędzie w skali całego globu. I nie moż-
na łudzić się, że ustaną. Jak twierdzą niemieccy specjaliści od spraw bez-
pieczeństwa, państwom Europy grozi renesans lewackiej przemocy, co 
spowodowane jest nienawiścią do państwa i jego elit213. 

Autorzy wyrażają przekonanie, że aby temu zjawisku skutecznie prze-
ciwdziałać, należy prowadzić długofalową światową politykę edukacyjno- 
-wychowawczą, mającą jak najszerszy zasięg.  

Jeżeli zgodzimy się, że rozwiązania militarne same w sobie są niesku-
teczne, a często wręcz podsycają rozwój terroryzmu, wzmacniając jego 
tożsamość i podsycając pragnienie odwetu, pozostaje nam wnikliwa analiza 
rozwiązań prawnych. Nie są one nigdy tak doskonałe, jak może się wyda-
wać. Analizując ich sens z punktu widzenia psychologii społecznej można 
dojść do szokującego wniosku, opartego na teorii dysonansu poznawcze-
go214. Wspomniane zjawisko wyostrza fakt, że motywacje ludzi mogą mieć 
charakter wewnętrzny i zewnętrzny oraz że istnieje jakiś określony dla 

                                                        
212 Por. K. Izak, Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie na podstawie 
wybranych przykładów. Teraźniejszość, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju, 
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2011, nr 5(3), s. 130 i nast. 
213 ,,Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, ABW, Centralny Ośrodek Szkole-
nia, Warszawa (5) 2011. 
214 Por. L. Festinger, Teoria dysonansu poznawczego, PWN, Warszawa 2007. 
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danej jednostki potencjał motywacyjny, będący sumą obu wspomnianych 
jego rodzajów. Za utrwalanie określonych postaw u ludzi w znacznie więk-
szym stopniu odpowiadają motywacje wewnętrzne215. Niechcianym para-
doksem może być fakt wzrostu liczby zachowań społecznie niepożądanych, 
będących funkcją proporcjonalną do wzrostu liczby uregulowań prawnych! 
Te ostatnie bowiem skutecznie wypierają tak potrzebną motywację we-
wnętrzną. Mają też nierzadko, zwłaszcza w Polsce, gdzie prawo zmieniane 
jest za szybko (nie bacząc na wskazania Arystotelesa, który twierdził, że  
na nic prawa, jeśli ludzie do nich nie przywykną216), charakter bardzo re-
latywny. 

Stąd opinia autorów, że potrzebny jest globalny konsensus dotyczący 
wychowania i edukacji dla szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa. Winno 
to „zasilać” właściwe z humanistycznego, etycznego punktu widzenia mo-
tywacje wewnętrzne młodzieży z różnych kręgów kulturowych na naszym 
globie. Chodzi tu o rozważanie pierwszego filaru kultury bezpieczeń-
stwa217. Działania podejmowane w celu wzmocnienia pierwszego filaru 
kultury bezpieczeństwa nie mogą ominąć politycznych przywódców, dla 
których priorytetem jest dotąd wyłącznie koncepcja racji stanu i towarzy-
szący jej makiawelizm. To tylko może dolać oliwy do ognia, w którym 

                                                        
215 Por. J. Piwowarski, Etyka funkcjonariusza policji. Źródła, motywacje, realiza-
cja, Apeiron WSBPiI, Kraków 2012. 
216 Por. Arystoteles, Etyka Nikomahejska, PWN, Warszawa 2012. 
217 Pierwszym filarem kultury bezpieczeństwa w koncepcji Mariana Cieślarczyka 
jest filar mentalny, zawierający również elementy duchowe, jak wartości, zasady, 
wiedzę czy normy. Umiejscowiony on został obok filaru drugiego – elementów 
kultury organizacyjnej (zawierającej regulacje prawne, struktury organizacyjne, 
procedury itp.) oraz filaru trzeciego, zbudowanego z elementów kultury material-
nej (obejmującej infrastrukturę, sprzęt techniczny, stanowiska pracy itd.). 
M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w per-
spektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, 
J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 96. Por. N. Pidgeon, Safety 
Culture. Key Theoretical Issues, ,,Work and Stress”, 1998, nr 3; M. Cieślarczyk, 
Kultura bezpieczeństwa i obronności, Akademia Podlaska, Siedlce 2007; 
M. Cieślarczyk, Społeczeństwa i społeczności na przełomie wieków – od bezpie-
czeństwa kultury do kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo w perspektywie 
socjologicznej, wydanie pokonferencyjne, WBBS, Warszawa 2001. 
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wykuwa się broń nowolewicowej ekstremy. Dlatego też polityka służąca 
upowszechnieniu kultury bezpieczeństwa i podnoszeniu jej poziomu – to 
optymalna, a zarazem najpewniejsza inwestycja dla zapobieżenia niepoko-
jom, nieuczciwości, agresji czy wreszcie samemu terroryzmowi. 
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