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1.1 Terroryzm w ujęciu ewolucyjnym i historycznym  

 

Terroryzm jest zjawiskiem, które w swojej dotychczasowej historii przeszedł znaczne 

przewartościowania i ewolucje. Jego początki sięgają epoki średniowiecza. Określenie 

„terrore”  wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza strach, przerażenie lub straszną wieść. 

Do nowoczesnego słownictwa zachodniego  słowo „terror” weszło w wieku XIV za 

pośrednictwem języka francuskiego. Metody terrorystyczne były jednak wykorzystywane dużo 

wcześniej. Wykorzystywali je między innymi żydowscy sykariusze i zeloci, dokonujący 

publicznych zabójstw legionistów rzymskich lub też wojownicy legendarnego Starca z gór – 

Hassana Ben Sabaha, którzy z kolei mordowali rycerzy krzyżowców w Ziemi Świętej1.  

Jak podkreśla Robert Borkowski, terroryzm rozumiany jako działalność osób lub grup 

nastawionych na dezorganizację życia społecznego pojawił się w świecie nowożytnym dopiero 

w drugiej połowie XIX  wieku. Wtedy też zaczęto rozgraniczać pojęcia „terror” i „terroryzm”. 

Pojawiły się nowe  formy przemocy oraz pierwsze próby teoretycznego uzasadniania 

terroryzmu. Do chwili obecnej jednak nie ma w nauce zgodności kiedy pojawiły się  w historii 

pierwsze indywidualne akty terroru zbliżone do działań, które dziś określilibyśmy mianem 

terroryzmu2.  

W kręgu kultury zachodniej pojęcie terroru funkcjonować zaczęło dopiero w latach 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej. To właśnie wtedy powstało pojęcie Wielkiego Terroru, 

stanowiące synonim rządów Maksymiliana Robespierre3.  

Dynamiczny rozwój terroryzmu nastąpił w latach 30 XX wieku. Niektórzy  uważają, że 

nastąpił wówczas powrót do źródeł zjawiska. Terror znów stał się  - podobnie jak za czasów 

rewolucji francuskiej narzędziem polityki państwa i niejako jego atrybutem. Europa i świat 

weszły wówczas w okres reżimów faszystowskich i stalinowskich, które miały przetrwać czasy 

II wojny światowej4.         

Po roku 1945 terroryzm zaczął przejawiać się w działalności rewolucyjnej, a więc w walce 

z zaistniałymi reżimami, w tym również  z reżimami kolonialnymi. To w tym czasie narodziła 

się koncepcja, że terroryzm jest bronią słabych, biednych i pozostających w biedzie i opresji5.  

                                                 
1 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 14 – 15.  
2 R. Borkowski, terroryzm i terror, [w] http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0073/roz08.pdf 

   (data odczytu: 3.12. 2015 r. )s. 120.   
3 T. Aleksandrowicz, op. cit., s. 15.   
4 Ibidem, s. 16.  
5 Ibidem, s. 17.  
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Dynamiczny rozwój terroryzmu po roku 1945 był w znacznej mierze związany z 

rozgrywającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie.  Żydzi i Arabowie w różnych okresach 

ewolucji konfliktu, uciekali się do aktów terroru jako sposobu realizacji głównych celów 

politycznych. Głównym źródłem palestyńskiego terroryzmu, który od kilku dziesięcioleci leży 

u źródeł aktywności terrorystycznej różnych nacjonalistycznych ugrupowań, jest fakt, że 

powstaniu państwa Izrael nie towarzyszyło powstanie państwa Arabów palestyńskich, co w 

dalszym ci Wraz z upadkiem systemu dwubiegunowego znacznym przewartościowaniom 

uległo zjawisko terroryzmu. Zagrożenia terrorystyczne poczynając od okresu końca bipolarnej 

rywalizacji cechować zaczęły następujące czynniki: 

1) Ponadnarodowy charakter; 

2) Brak jakichkolwiek ograniczeń co do strategii, celów i metod działania; 

3) Brak wszelkich skrupułów wobec potencjalnych ofiar; 

4) Znaczna różnorodność form politycznej przemocy; 

5) Dynamiczny rozwój zamachów samobójczych; 

6) Zaziębianie się działalności terrorystycznej z innymi zagrożeniami (przestępczością 

zorganizowaną lub miejską partyzantką); 

7) Dynamiczny wzrost liczby zamachów; 

8) Utrzymywanie się terroryzmu przez kraje go sponsorujące6.  

Ponadto warto zauważyć, że zagrożenia terrorystyczne są  generowane przez takie czynniki 

jak: 

1) Upadek systemu dwubiegunowego, który objawił się w braku zasady równowagi sił 

działającej hamująco na terroryzm; 

2) Powstanie agresywnego fundamentalizmu, który sprzyja powstawaniu                 i 

rozwojowi organizacji terrorystycznych, co jest dodatkowo wzmacniane przez 

wybuchanie konfliktów na tle religijnym, etnicznym, nacjonalistycznym itp.; 

3) Tworzenie przez terroryzm poczucia odpowiedzi na procesy globalizacyjne, które 

zwiększają różnice pomiędzy poszczególnymi regionami na świecie; 

4) Technologiczny postęp, dzięki któremu terroryzm poszerzył i stale poszerza obszar 

swojej aktywności w skali geograficznej i pod względem zasięgu rażenia7.  

Współczesny terroryzm międzynarodowy jest trudny również do jednoznacznego 

zdefiniowania Poszczególni badacze ze zdefiniowaniem samego pojęcia terroryzmu do tej pory 

                                                 
6 P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne, Zarys wykładów, Warszawa 2008, s. 499.  
7 Ibidem, s. 500. 
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mają znaczne problemy. Wynika to w dużej mierze z faktu, że zjawisko to  podlega dynamice 

i zmienności. W definicjach różnych organizacji lub instytucji można znaleźć czasem bardzo 

różne tłumaczenie tego zjawiska. Departament Stanu USA za akt terrorystyczny uznaje 

dokonany przez subnarodowe grupy lub pojedynczych wykonawców akt wymierzony w osoby 

cywilne, mający cele polityczne i w ten sposób mający wpłynąć na ich zachowanie. Z kolei 

Departament Bezpieczeństwa Narodowego USA wskazuje, że terroryzm to działanie 

zagrażające ludzkiemu życiu, którego celem jest 1) zastraszenie ludności cywilnej; 2) wywarcie 

wpływu na politykę rządu; 3) oddziaływanie na rząd poprzez akty o masowym zasięgu rażenia8.   

Definicja Federalnego Biura Śledczego (FBI - Federal Bureau of Investigation) USA 

wyróżnia terroryzm krajowy oraz międzynarodowy. Ten ostatni jest traktowany jako akt trans 

graniczny, który w swoich środkach i celach angażuje osoby z co najmniej kilku państw9. 

Problemy definicyjne zjawiska terroryzmu wynikają również ze zmieniającej się konfiguracji 

w środowisku międzynarodowym oraz zazębianiu się wielu zagrożeń. Terroryzm na przykład 

jest coraz częściej związany z rozwojem   transnarodowej przestępczości zorganizowanej. 

Terroryzm wykorzystuje te same sieci logistyczne i informacyjne co zorganizowana 

przestępczość, a także angażuje się w działalność stricte kryminalną10.  

Badacze zajmujący się problematyką terroryzmu  wyodrębnili nie tylko dość złożoną gamę 

definicji samego pojęcia ale dokonali również istotnych podziałów terroryzmu. Przywołując 

analizę dokonaną przez Roberta Borkowskiego można wyróżnić 

a) zróżnicowanie ruchów terrorystycznych  ze względu na działający podmiot 

b) zróżnicowanie aktów terrorystycznych  ze względu na cel ataku 

c)  zróżnicowanie działań terrorystycznych  ze względu na taktykę walki; 

d) zróżnicowanie działań terrorystycznych  ze względu na polityczną strategię; 

e) zróżnicowanie ze względu na założenia doktrynalne i cele ideologiczne11.  

 

                                                 
8 P. Ostaszewski, op. cit. , s. 486. 
9 http://www.fbi.gov/news/testimony/international-drug-trafficking-and-terrorism (data dostępu: 10. 06. 2013 r;)   
10 P. Ostaszewski, Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa 2008, s. 503.  
11 R. Borkowski, op. cit., s. 117 – 120.   

http://www.fbi.gov/news/testimony/international-drug-trafficking-and-terrorism

