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ALDONA MARIA PIWKO 1

MUZUŁMAŃSKI FUNDAMENTALIZM RELIGIJNY JAKO 
ŹRÓDŁO WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU W EUROPIE 
Fundamentalizm religijny utożsamiany jest głównie z islamem, aczkolwiek 
tendencje fundamentalistyczne, a więc odwoływanie się członków różnych 
tradycji związanych z kultem do najbardziej podstawowych pryncypiów re-
ligii, są obecne we wszystkich systemach religijnych świata. Jest on szcze-
gólnie intensywny wśród wyznawców religii księgi, łączy się bowiem z rygo-
rystycznym wypełnianiem zasad wynikających z tradycji religijnej. Funda-
mentalizm może być pozytywny i negatywny. Pozytywny jest wówczas, gdy 
działanie wierzącego ogranicza się do prawidłowego wypełniania nakazów 
wynikających z religii, akceptowanych przez całą społeczność wierzących. 
Natomiast fundamentalizm negatywny, a wręcz destrukcyjny, istnieje 
wówczas, gdy osoba lub grupa osób chce narzucić wszystkim członkom 
danej społeczności określone zasady, nawet gdy wyznają one inne normy. 
Są to próby siłowego narzucania sposobów myślenia, postępowania, a tak-
że życia. Bywa, że fundamentalizm powiązany jest z ideologią polityczną 
i z taką odmianą najczęściej łączony jest fundamentalizm muzułmański 
lub fundamentalizm żydowski.
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Na gruncie negatywnego fundamentalizmu powstają różne rodzaje 
terroryzmu, które są obecne w wielu religiach świata. Do aktów terro-
ru odwoływali się członkowie chrześcijańskich organizacji pro-life, którzy 
głównie w Stanach Zjednoczonych Ameryki przeprowadzali ataki bombo-
we na kliniki medyczne wykonujące aborcje. Na Filipinach chrześcijanie 
utworzyli szwadrony śmierci nazwane „Ilaga”, co znaczy szczur, mordujące 
muzułmanów w imię wyznawanej religii 2. Prężnie działają także organiza-
cje terrorystyczne wśród wyznawców hinduizmu. Promują one tezę o nad-
rzędnej funkcji religii hinduskiej oraz przekonanie o nieomylności Wed. 
Dążą także do oczyszczenia Indii z elementów niehinduistycznych, aby 
zbudować idealne społeczeństwo Indii, którego wartości będą wynikały 
z Wed. Z tego powodu izolowane są inne wierzenia, szczególnie islam, sik-
hizm i chrześcijaństwo. Twórcą fundamentalizmu hinduskiego był Svami 
Dajananda Saraswati (1824–1883). Podobnie buddyzm posiada swoje bo-
jówki terrorystyczne podejmujące działania wymierzone przeciwko działal-
ności wyznawców chrześcijaństwa oraz islamu. Na Sri Lance ekstremiści 
buddyjscy atakowali kościoły chrześcijańskie, zaś w Birmie celem ataków 
buddystów są muzułmanie i ich meczety, a także szkoły. W 2012 r. doszło 
do masakry w Birmie, w której tłum buddyjskich mnichów zaatakował 
madrasę. Zginęły wówczas 44 osoby: uczniowie i nauczyciele muzułmań-
scy, którym mnisi buddyjscy ucinali głowy lub palili żywcem 3.

Europa od kilkunastu lat, a w sposób szczególny od kilkunastu mie-
sięcy, boryka się z problemem muzułmańskiego fundamentalizmu religij-
nego, który stał się źródłem współczesnego terroryzmu na Starym Konty-
nencie. Niniejsze opracowanie jest próbą analizy zjawiska fundamentali-
zmu wyrosłego na gruncie islamu, a w konsekwencji także szerzącego się 
terroryzmu muzułmańskiego. A wszystko to w kontekście religii, która 
ze względu na podmiot kultu, a tym jest Absolut, Bóg, Stwórca, nie powin-
na być przepełniona przemocą oraz agresywna.

Defi nicje terroru i terroryzmu

Przemoc towarzyszy ludzkości od samego początku jej istnienia. Jest 
wywieraniem nacisku w celu osiągnięcia egoistycznych celów oraz dążeń. 
Specyfi cznym rodzajem przemocy, obecnym w świecie od zawsze, jest 
terror. Słowo „terror” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza strach, 
grozę. Używane jest jako określenie defi niujące stosowanie przemocy, 
gwałtu oraz okrucieństwa w celu zastraszenia, a nierzadko także znisz-
czenia przeciwnika. Terror zazwyczaj jest powiązany z władzą lub dąże-
niem do niej, najczęściej za pomocą okrutnych środków, wymierzonych 
przeciwko ludności cywilnej, aby w ten sposób osiągnąć egoistyczne cele. 

2  Był to odwet za dyskryminację chrześcijan na zdominowanej przez muzuł-
manów wyspie Mindanao.

3  Por. K. Izak, Nie tylko islam. Ekstremizm i terroryzm religijny, „Przegląd 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12(7), s. 183–210.
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Natomiast terroryzm jest zjawiskiem nowym, którego szczególny roz-
wój nastąpił w czasach współczesnych, w wyniku postępu cywilizacyjnego, 
a także rozwoju środków społecznego przekazu. Inicjatorom określonych 
postępków zależy bowiem na odpowiednim nagłośnieniu medialnym sta-
wianych żądań. Określenie terroryzm pochodzi od greckiego słowa treo, 
oznaczającego drżeć, bać się, stchórzyć, uciec. Ponadto w języku łacińskim 
słowa terror, terrororis mogą być tłumaczone jako strach, trwoga, przera-
żenie lub jako wyrażenia: straszne słowo, straszna wieść. Ponadto łaciński 
czasownik terreo oznacza wywoływać przerażenie, straszyć. Terroryzm jest 
zatem zastosowaniem terroru w praktyce, zwłaszcza przez ugrupowanie 
ekstremistyczne, które zabójstwami, porwaniami zakładników oraz upro-
wadzeniami, wykorzystując środki komunikacji masowej, chcą zwrócić 
uwagę opinii publicznej na własne, często egoistyczne postulaty, zmu-
szając rządy państw do realizacji głoszonych haseł, a także chcą wymusić 
na politykach określone ustępstwa. Mimo że określenie terroryzm towarzy-
szy człowiekowi XXI w. niemal codziennie, brakuje jednej całościowej de-
fi nicji opisującej, czym on jest. Dlatego powszechnie przyjmuje się, że zja-
wisko to jest użyciem siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom, 
związane ze złamaniem obowiązującego prawa, którego celem jest zastra-
szenie i wymuszenie ustępstw na drodze do realizacji określonych celów. 
Działania terrorystyczne dokonywane są za pomocą bezwzględnych środ-
ków, którymi najczęściej są: przemoc fi zyczna i psychiczna, a także przy 
użyciu broni oraz ładunków wybuchowych. Środki te pozwalają osiągnąć 
duży zasięg rażenia i znaczną liczbę przypadkowych ofi ar. Efektem działa-
nia jest nadanie rozgłosu wydarzeniu, a zarazem wytworzenie lęku. Akty 
te najczęściej kierowane są przeciwko małym grupom, aby w ten sposób 
zmusić pozostałą część społeczeństwa do określonych zachowań 4. 

Terroryzm religijny

Tak zdefi niowane pojęcia terroru i terroryzmu są powodem niezwy-
kle istotnych pytań we współczesnym świecie, a mianowicie — czy reli-
gia może być źródłem terroryzmu?, oraz — czym jest terroryzm religijny? 
Na tak postawione pytanie możliwe są dwie odpowiedzi. Pierwsza, katego-
rycznie stwierdzająca, że nie, religia bowiem nie może być źródłem terrory-
zmu, ponieważ przeczy to zadaniom religii. Ponadto religie nigdy nie były 
źródłem konfl iktów, wojen, terroru, nierównego traktowania wyznawców 
innych religii. Często natomiast były uzasadnieniem zachowań grupy lu-
dzi: fanatyków, integrystów, fundamentalistów przekonanych, że postępu-
ją w zgodzie z wiarą. Należy jednak podkreślić, że to nie religia powoduje 
określone działanie, a nadinterpretacja doktryny. Natomiast druga odpo-
wiedź na postawione wyżej pytanie wskazuje religię jako źródło wszelkiego 
zła 5.

4  Por. B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2009, s. 47–58.
5  Por. A. Parzymies (red.), Islam a terroryzm, Warszawa 2003, s. 10–11.
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Przyjmując za uzasadnioną teorię postrzegającą religię jako źródło zła, 
terroryzm religijny we współczesnym świecie wymieniany jest jako jed-
no z wielkich zagrożeń bezpieczeństwa. Terroryzm uwarunkowany religij-
nie posiada szczególnie silną motywację duchową, często argumentowa-
ną osiągnięciem natychmiastowego zbawienia i łącznością z Absolutem, 
a także koniecznością złożenia ofi ary z życia. Motywy wewnętrzne podej-
mujących tego rodzaju akty przemocy sprzyjają podejmowaniu szczególnej 
strategii oraz taktyki działania. Należy podkreślić, że terroryzm religijny 
jest traktowany jako boski obowiązek, a często również jako akt uświę-
cony, niemal sakramentalny. Dlatego bywa znacznie bardziej drastyczny, 
aniżeli terroryzm świecki 6. Takie działanie osób uważających się za wie-
rzące wyraźnie wskazuje na nadinterpretację doktryny religijnej. W tym 
miejscu należy przypomnieć, że niezależnie od systemu religijnego przy-
miotem Absolutu, Boga, Istoty Najwyższej jest dobro, a zatem religia nie 
może dążyć do zła.

W terroryzmie religijnym można wyróżnić następujące rodzaje: mille-
narystyczny, etnoreligijny, „jednej sprawy”. Terroryzm millenarystyczny, 
a więc apokaliptyczny, charakteryzuje się postawą fanatyków religijnych 
przepowiadających zbliżający się koniec świata. Wykorzystując swoją cha-
ryzmę i siłę przywódców dopuszczają się oni aktów terroru w imię wznio-
słych i nierealnych celów. Akty terroryzmu etnoreligijnego dokonywane 
są zazwyczaj przez społeczność jednej nacji lub grupy etnicznej. Terroryści 
podejmują działania niezrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a ich postę-
powanie argumentowane jest wolą Boga. Często w tego rodzaju aktach ter-
rorystycznych pojawia się opinia, że sam Bóg kierował określonymi dzia-
łaniami. Celem agresji etnoreligijnej jest zwycięstwo dobra, rozumianego 
według zasad danej religii i jego panowanie na ziemi. Aby osiągnąć taki 
efekt można sięgać do wszystkich dostępnych środków. Terroryzm „jednej 
sprawy” podejmowany w ściśle określonych okolicznościach, a jego celem 
jest wykonanie jednego zadania.

Począwszy od 2001 r. obserwowany jest znaczący wzrost liczby zama-
chów terrorystycznych motywowanych religią, a nie jak to miało miejsce 
dotychczas różnymi ideologiami politycznymi. Natomiast w 2008 r. liczba 
ataków, u podstaw których znalazły się motywy religijne, dwukrotnie prze-
wyższyła akty motywowane polityką i dążeniami separatystycznymi 7.

Fundamentalizm religijny

Analizując zjawisko terroryzmu religijnego, należy zwrócić uwagę 
także na fundamentalizm. Przy czym trzeba wyraźnie podkreślić, że nie 
ma jednego fundamentalizmu, lecz jest ich wiele i są one obecne w wiel-
kich systemach religijnych. Istnieją bowiem radykalne ugrupowania 

6  Por. B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 84.
7  Por. Institute for Economics and PEACE, Global terrorism index 2016, Mary-

land 2016, s. 9–19.
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w rozmaitych kulturach oraz religiach, a więc nie tylko w islamie, ale tak-
że w chrześcijaństwie, judaizmie, hinduizmie, jak również sikhizmie oraz 
buddyzmie. Najczęściej stosowanymi defi nicjami są: fanatyzm religijny lub 
cofanie do dawno przebrzmiałej przeszłości, w której prymat religii nie 
podlegał dyskusji. Często głównym postulatem działalności ugrupowań 
fundamentalistycznych, obecnych w nowoczesnym świecie XXI w., jest po-
wrót do politycznej funkcji religii, a zwłaszcza ponowne mówienie o Bogu, 
a także uwzględnianie jego słowa w otaczającym świecie. A zatem fun-
damentalizm muzułmański głosił i dążył do przywrócenia Koranowi oraz 
Sunnie ich pierwotnego znaczenia, bez nadmiernej ludzkiej interpretacji. 
Dzieje się tak dlatego, że człowiek, pod wpływem nowoczesnego myśle-
nia oraz zdobyczy naukowych, przestał w swoim działaniu odwoływać się 
do Stwórcy. Z tym postulatem ściśle łączy się drugi element fundamen-
talizmu, którym jest polityka. Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, 
że nie każde ugrupowanie odwołujące się do zasad fundamentalizmu dąży 
do przejęcia władzy nad określoną społecznością. Niekiedy ważniejsze, niż 
sprawowanie władzy, jest wprowadzenie wspólnych norm etycznych oraz 
społecznych ugruntowanych we wspólnej wierze. Wówczas tożsamość re-
ligijna staje się elementem integrującym społeczność, dającym poczucie 
bezpieczeństwa 8.

Świat muzułmański przez wieki znajdował się pod dominacją Turcji 
Osmańskiej, co przyczyniło się do znacznych dysproporcji w rozwoju cy-
wilizacyjnym świata islamu wobec tradycji euro-amerykańskiej. Różnice 
te uwypukliły się w sposób szczególny w wieku XIX, a intensywna wester-
nizacja chylącego się ku upadkowi Imperium Osmańskiego wykształciła 
swego rodzaju obronę islamu. Były to dwa nurty: modernizm i konserwa-
tyzm. Modernizm wykształcił lokalne nacjonalizmy sekularyzacyjne, zaś 
z konserwatyzmu wyrósł fundamentalizm 9.

Fundamentalizm muzułmański XX i XXI w. może być zatem defi niowa-
ny jako nieustępliwe trzymanie się zasad, zaś fundamentalista wypełnia 
owe zasady w najwyższym możliwym stopniu. Jak już wspomniano, fun-
damentalizm jest obecny we wszystkich tradycjach religijnych, jednak jego 
poglądy, postępowanie oraz głoszone hasła nie są takie same dla wszyst-
kich wyznawców. Nie inaczej jest w przypadku islamu. Fundamentaliści 
stanowią jedynie niewielki odsetek całej społeczności muzułmańskiej, ale 
jako grupa wyrażająca skrajne, zazwyczaj kontrowersyjne poglądy, bu-
dzą największe zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej 10. Cecha-
mi charakterystycznymi fundamentalizmu muzułmańskiego jest niechęć 
do zachowań europejskich, co wiąże się z  chęcią konkurowania z kulturą 
zachodnią. Zresztą tradycje Europy są postrzegane jako źródło wszelkie-
go zła, które dotknęło świat islamu. Dlatego społeczność muzułmańska 
podejmuje rozmaite działania mające na celu obronę prawd wiary, która 

8  Por. E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Kraków 
2002, s. 21–24.

9  Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 418–419.
10  Tamże, s. 481–482.
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należy do obowiązków każdego wierzącego i jest wyrazem jego autentycz-
nego życia zgodnie z zaleceniami Absolutu. Natomiast wybór środków słu-
żących obronie religii znajduje się poza ramami religii i nie jest charakte-
rystyczny dla danej tradycji. 

Religijny terroryzm muzułmański

Terroryzm muzułmański motywowany religijnie został zapoczątkowany 
przez rewolucję irańską. Jej celem było rozszerzanie irańskiej interpre-
tacji prawa na inne państwa muzułmańskie. Ponadto uczonym szyickim 
nie podobały się prozachodnie rządy szacha Mohammeda Rezy Pahla-
wiego, który utrzymywał poprawne stosunki dyplomatyczne ze Stanami 
Zjednoczonymi oraz Izraelem. Szach dążył do zmian także na płaszczyźnie 
społecznej, jak chociażby wprowadzeniu równych praw dla kobiet oraz 
przyznaniu im praw wyborczych. Nowoczesność ta była wyraźnie kryty-
kowana przez religijną opozycję, na czele której stanął ajatollah Ruhollah 
Chomeini. W krótkim czasie zapoczątkowana została rewolucja irańska 
nawołująca do przywrócenia podstawowych wartości nauk Koranu oraz 
zdecydowanego oporu wobec wpływów zachodnich, szczególnie na Bliskim 
Wschodzie, zdominowanym przez islam 11.

W powszechnym przekonaniu terroryzm łączony jest niemal wyłącznie 
z islamem, co buduje fałszywe przekonanie. Akty terroru nie posiadają 
przynależności religijnej. Tylko w historii XX w. wielokrotnie po ten rodzaj 
osiągania indywidualnych celów sięgali chrześcijanie, buddyści, wyznaw-
cy judaizmu i wielu innych tradycji religijnych. Prawdą natomiast jest, 
że począwszy od stycznia 2015 r., co kilkanaście tygodni świat obiega 
informacja o kolejnym ataku terrorystycznym, którego sprawcami w prze-
ważającej liczbie są osoby utożsamiające się z islamem. W wielu przypad-
kach do przeprowadzenia zamachu przyznają się bojownicy tzw. Państwa 
Islamskiego, chcąc w ten sposób podkreślić swoją aktywność nie tylko 
na Bliskim Wschodzie, ale również w Europie.

Przyczyny kształtowania postaw fundamentalistycznych

U podstaw działań opartych na przemocy, usprawiedliwianych is-
lamem, najczęściej znajduje się poczucie frustracji narodów arabskich, 
szczególnie w słabo wykształconych warstwach społecznych. Frustracja 
ta jest w sposób szczególny widoczna w środowiskach imigrantów arab-
skich żyjących w Europie. Arabowie bardzo często w krajach wysokoroz-
winiętych są postrzegani jako gorsi, zajmując tym samym niższą pozycję 
w społeczeństwie. Poczucie marginalizacji wynika zazwyczaj z odrzuce-
nia swoich i obcych tradycji kulturowych oraz zwyczajów kształtujących 

11  Por. T. Coville, Najnowsza historia Iranu. Republika islamska, Warszawa 
2009, s. 13–37.
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tożsamość. U jej podstaw często znajduje się utrata kontaktu z własną 
społecznością, przy jednoczesnej niechęci do nawiązywania relacji w no-
wym środowisku. Marginalizacja prowadzi do alienacji i utraty tożsamości, 
czego konsekwencją mogą być zaburzenia psychiczne, a także podejmo-
wanie zachowań kryminogennych 12. Osoba zaburzona przestaje działać 
racjonalnie i jest znacznie bardziej podatna na sugestie otoczenia. Tym 
bardziej, że nadrzędnym celem do zrealizowania jest pragnienie osiągnię-
cia lepszego statusu osobistego. 

Natomiast drugim działaniem opartym na przemocy, usprawiedliwia-
nym islamem, jest pragnienie obrony bliskowschodniego świata muzuł-
mańskiego przed agresją Zachodu, a zwłaszcza Europy, Stanów Zjedno-
czonych oraz Izraela. Tego rodzaju postulaty wzbudzają skrajne emocje, 
w efekcie których przeprowadzane są ataki, często wymierzone przeciwko 
teoretycznym wrogom. Niestety zazwyczaj w wyniku takich działań cier-
pią cywile. Według agresywnej propagandy terrorystów muzułmańskich, 
zachodni lub też łacińscy wrogowie atakują świat islamu na trzech płasz-
czyznach: militarnej, politycznej i kulturowej. Agresja militarna polega 
na wkraczaniu, zazwyczaj wojsk NATO 13, na terytoria świata muzułmań-
skiego w celu przeprowadzenia misji pokojowej i ustabilizowania sytuacji 
w danym regionie. Agresjami militarnymi tego rodzaju były między innymi: 
operacja „Pustynna Burza” w 1990 r., operacja „Iraqi Freedom” w 2003 r., 
która zapoczątkowała wojnę z terroryzmem, a ostatnio operacja „Decy-
dująca Burza” w 2015 r. przeprowadzona w Jemenie. Rezultatem agresji 
militarnej jest agresja polityczna, w wyniku której światu arabskiemu na-
rzucane są obce, polityczne rozwiązania, dobrze funkcjonujące w świecie 
łacińskim, lecz zazwyczaj niesprawdzające się w warunkach muzułmań-
skich. Przykładem są demokracje iracka i afgańska, wprowadzone przez 
wojska koalicyjne, które zostały narzucone tym społecznościom siłą, do-
datkowo siłą obcej armii, a zatem postrzeganej przez miejscową ludność 
jako okupantów. W Iraku, podobnie jak w wielu innych państwach arab-
sko-muzułmańskiego Bliskiego Wschodu, niezwykle ważna jest struktura 
plemienna, w której decydujący głos należy do szejka, a więc darzonego 
szacunkiem seniora plemienia. W następnej kolejności o losach danej gru-
py społecznej decydują przedstawiciele ugrupowań religijnych, zarówno 
sunnickich, jak i szyickich. Nie należy zapominać o różnorodności etnicz-
nej tych społeczności, a więc: Arabach, Kurdach, Turkmenach i wielu in-
nych 14. W takich warunkach społecznych bardzo trudno o wspólny głos, 

12  Por. M. Piegat-Kaczmarzyk, Z. Rejmer, Psychologiczne skutki uchodźctwa 
[w:] E. Pawlic-Rafałowska (red.), Inny w polskiej szkole, Warszawa 2010, s. 28.

13  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego lub innych wojskowych sił 
koalicyjnych. W walce przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu działania prowadzo-
ne są przez koalicję wojsk państw zrzeszonych w NATO oraz niektórych państw 
arabskich, jak chociażby Jordanii.

14  Por. M. Schwarzgruber, T. Wróbel, Czy demokracja jest dla muzułmanów? 
Prof. Janusz Danecki o perspektywach na Bliskim Wschodzie [online], <https://wia-
domosci.wp.pl/czy-demokracja-jest-dla-muzulmanow-prof-janusz-danecki-o-per-
spektywach-na-bliskim-wschodzie-6078999134806657a>, 10 października 2017 r.
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tym bardziej głos polityczny. Sposobem obrony przed agresją militarną 
zachodnich mocarstw było powstawanie organizacji polityczno-militarnych 
o charakterze fundamentalistycznym, które z czasem przeobraziły się 
w organizacje terrorystyczne, jak chociażby Hamas oraz Hezbollah, a tak-
że ugrupowania radykalne, terrorystyczne, którymi są Al-Kaida i Daesh. 
Grupy te postulują usunięcie wojsk amerykańskich z Zatoki Perskiej, wy-
zwolenie Jerozolimy z rąk żydowskich, a nawet całkowite usunięcie żydów 
z Półwyspu Arabskiego, obalenie nieislamskich rządów w świecie muzuł-
mańskim oraz przywrócenie kalifatu.

Trzecim rodzajem agresji jest agresja kulturowa, polegająca nie tylko 
na wprowadzaniu obcych islamowi zwyczajów, ale przede wszystkim pro-
mowaniu zachodniego stylu życia jako znacznie lepszego, aniżeli skostnia-
ły, nierzadko zacofany model znany w świecie arabsko-muzułmańskim. 
Próba ingerowania w płaszczyznę kulturową islamu budzi szczególny 
sprzeciw konserwatystów muzułmańskich. Odczytywana jest ona jedno-
znacznie — jako chęć wymazania wielowiekowej tradycji wyrosłej na pod-
walinach religii, której konsekwencją będzie marginalizacja islamu. Tego 
rodzaju próby były już podejmowane w przeszłości i zazwyczaj spotykały 
się ze zdecydowanym sprzeciwem obrońców tożsamości religijnej 15. 

Obok agresji militarnej muzułmański świat Bliskiego Wschodu dostrze-
ga inne, potężne zagrożenie, którym jest ingerencja kulturowa. Konserwa-
tyści muzułmańscy dostrzegają zagrożenie przede wszystkim w telewizji, 
która w przeciwieństwie do prasy lub innych rodzajów literatury jest do-
stępna dla wszystkich. Bliski Wschód ciągle boryka się z analfabetyzmem, 
który jednak nie jest przeszkodą w odbiorze programów telewizyjnych. 
Ponadto coraz częściej programy telewizyjne, zwłaszcza dostarczane przy 
pomocy anten satelitarnych, pozostają poza kontrolą władz państwowych, 
a to postrzegane jest przez reżimy jako destrukcyjne działanie świata za-
chodniego na umysły społeczeństw muzułmańskich. Niewątpliwie innym 
potężnym zagrożeniem dla kultury islamu jest Internet i dostępne w nim 
treści. Muzułmańska młodzież fascynuje się kulturą łacińską, obierając 
sobie za idoli gwiazdy zachodniej kultury masowej, słuchając zachodniej 
muzyki, a także coraz częściej wybiera zachodni styl ubierania się. Ponad-
to coraz częściej w świecie islamu powstają takie ruchy społeczne, jak fe-
minizm muzułmański, a także muzułmańskie ruchy LGBT 16. Te wszystkie 
elementy postrzegane są przez strażników tradycji islamu jako łamanie 
wartości moralnych i religijnych 17.

Konserwatyści muzułmańscy, z których często rekrutują się osoby 
o poglądach ekstremistycznych, upatrują zagrożenia w stopniowym wyzy-
skiwaniu krajów muzułmańskich, szczególnie tych, które posiadają bogate 

15  Szach Persji Reza Pahlawi w 1929 r. wprowadził przymus noszenia zachod-
nich ubrań przez mężczyzn, a w 1937 r. zakazał noszenia chust przez kobiety.

16  LGBT — ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender.
17  Por. D. Øistein Endsjø, Seks a religia. Od balu dziewic po święty seks ho-

moseksualny, Warszawa 2011, s. 270–273; A. Wąs, Homoseksualizm w islamie 
[online], <http://pl.radiovaticana.va/storico/2009/01/11/wobec_islamu_lxxv/pol-
257856>, 22 czerwca 2009 r.
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zasoby mineralne, jak chociażby ropa naftowa i gaz. W ich ujęciu efektem 
wyzysku będzie narzucenie zachodniego stylu życia oraz doprowadzenie 
do laicyzacji społeczeństwa. Obawy te są uzasadniane wydarzeniami z nie-
odległej historii 18. Dlatego, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, jak w Af-
ganistanie, obrońcy wartości muzułmańskich uważają, że należy stawiać 
opór, wykorzystując wszelkie dostępne sposoby walki z wrogami.

Bezpieczeństwo a przemoc

Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka. Ów stan daje po-
czucie pewności istnienia, a zarazem gwarantuje jego zachowanie, przy jed-
noczesnej możliwości dalszego udoskonalania. Człowiek dba o życie, zdro-
wie, uczucia, pracę, a także dobra materialne i niematerialne. Zapewnienie 
stanu bezpieczeństwa należy do fundamentalnych potrzeb państwa oraz 
różnych organizacji i unii międzynarodowych. Ewentualny brak bezpie-
czeństwa albo świadomość jego zagrożenia budzi niepokój zarówno w oby-
watelach, jak i władzach państwowych. Dlatego istotne jest przeciwdziała-
nie stanowi niebezpieczeństwa oraz dbanie o szybką i sprawną likwidację 
zagrożeń wewnętrznych, a także zewnętrznych. Głównymi celami w dzie-
dzinie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa są: utrzymanie porządku 
publicznego i powszechnego, ochrona zdrowia wraz z zapewnieniem ładu 
sanitarno-epidemiologicznego, ochrona środowiska naturalnego, a także 
umiejętne gospodarowanie odpadami. Ponadto zapewnienie bezpieczeń-
stwa w zakresie dorobku kulturowego i tożsamości narodowej, co ściśle 
wiąże się z oświatą oraz wychowaniem. Wreszcie do obowiązków państwa 
należy zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i narodowego 19.

Stosowanie przemocy w celu narzucenia innym własnej ideologii, czę-
sto uważanej za jedyną słuszną i prawdziwą, nie posiada przynależności 
religijnej. Odwołanie się do przemocy może nastąpić na każdym etapie 
dążenia do dominacji. Światowa Organizacja Zdrowia 20 opracowała defi -
nicję przemocy, która określa to działanie jako celowe użycie siły fi zycznej 
albo pozycji władzy, często będące groźbą skierowaną przeciwko samemu 
sobie, innej osobie, grupie lub określonej społeczności. Tego rodzaju groź-
ba najczęściej wiąże się ze spowodowaniem obrażeń cielesnych, a nawet 
śmierci. Ponadto może wywołać szkody psychologiczne, wady rozwojowe 

18  Jednym z celów radzieckiej interwencji wojskowej w Afganistanie była agre-
sywna kampania antyreligijna, polegająca na publicznym paleniu Koranu, mor-
dowaniu muzułmańskich imamów, a także całych klanów szyickich. Ponadto 
zakazano wszelkich praktyk religijnych, nie tylko wyznawcom islamu, ale także 
żydom żyjącym w Kabulu i Heracie. Por. A. Kosowski, Interwencja ZSRR w Afga-
nistanie, „Res Politicae. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Często-
chowie” 2013, t. V, s. 98–99.

19  Por. J. Stańczyk, Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Warszawa 
1996, s. 15–25.

20  World Health Organization (WHO) — Światowa Organizacja Zdrowia. Zob. 
więcej: <http://www.who.int/en/>.
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oraz pozbawić elementów niezbędnych do normalnego funkcjonowania 
osób lub całych społeczeństw 21.

W analizowanym przypadku, którym jest terroryzm religijny, odwoływa-
nie się do aktów przemocy można rozpatrywać na trzech płaszczyznach.

Pierwszą są problemy związane z lokalną władzą, polityką oraz ekono-
mią. Bliskowschodni świat muzułmański od kilkudziesięciu lat targany 
jest różnymi niepokojami wewnętrznymi, w wyniku których uwikłany zo-
stał także w konfl ikty międzynarodowe. Te z kolei narzuciły szczególną 
linię polityczną, nie zawsze zgodną z wielowiekową tradycją islamu. Tego 
rodzaju postępowanie elit władzy spotyka się z wyraźnym sprzeciwem kon-
serwatystów, którzy nie chcą podporządkowywać swoich zwyczajów ob-
cym mocarstwom. W ten sposób wyodrębnia się druga płaszczyzna podej-
mowania aktów przemocy, a więc zagrożenie obcą ideologią. Konieczność 
obrony wartości islamu staje się niezwykle silnym motywem uciekania się 
do agresji, często pozbawioną racjonalnych przesłanek. Wreszcie trzecia 
płaszczyzna, na której dochodzi do przemocy jest motywowana utratą wła-
dzy i panowania nad wiernymi. Sprawowanie władzy nad ummą w tradycji 
muzułmańskiej jest częścią prawa będącą gwarantem porządku społecz-
nego. Autorytet władzy zapewnia właściwe przestrzeganie oraz egzekwo-
wanie obowiązującego prawa. Zgodnie z nauką islamu najwyższą władzą 
w systemie religijno-polityczno-społecznym jest Allah, który część swojej 
władzy przekazuje uzdolnionym do tego osobom na ziemi, a więc kalifowi 
oraz imamowi, będącymi stróżami boskiego prawa wśród ludzi. Posłuszeń-
stwo namiestnikom okazywane przez ummę stanowi obowiązek religijny. 
W klasycznym ujęciu islamu, przywódcą społeczności muzułmańskiej 
może być tylko mężczyzna, posiadający odpowiednie cechy fi zyczne oraz 
moralne, które umożliwią mu właściwe wypełnianie nałożonych nań obo-
wiązków — strażnika państwa oraz zapewnienia porządku społecznego. 
Do głównych przymiotów należą wolność osobista, właściwe zdrowie fi -
zyczne, a także odpowiednia wiedza z zakresu prawa religijnego. Istotna 
jest także właściwa postawa moralna 22. Jednak zmiany w całym świecie 
wymusiły także liberalizację myśli politycznej w świecie muzułmańskim. 
Dlatego też zdarza się, aczkolwiek nie jest to zbyt częste oraz popularne, 
że to kobiety stają na czele państw lub rządów, także w rejonach w któ-
rych dominuje islam 23.

Przeobrażenia te często spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem 
konserwatystów, którzy uważają je za ingerencję obcych mocarstw w we-
wnętrzne sprawy świata islamu. Rezultatem braku zgody, a zarazem wy-
raźnym protestem jest uciekanie się do aktów terroru. W wielu środowi-
skach muzułmańskich coraz częściej do głosu dochodzą przedstawiciele 

21  Por. World Health Organization, Global status report on violence prevention 
2014, Genewa 2014, s. 2.

22  Por. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie [w:] W. Barbasiewicz (red.), Główne 
kultury prawne współczesnego świata, Warszawa 1995, s. 117.

23  Kobiety pełniły ważne funkcje w polityce Pakistanu, Bangladeszu, Indone-
zji, a także Turcji i Maroku.
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ekstremistycznych nurtów islamu. Arabska wiosna 24, która zapoczątko-
wała zmiany w polityce bliskowschodniej, polegające głównie na obaleniu 
wieloletnich reżimów w Tunezji, Libii, Egipcie oraz Jemenie, przyczyniła 
się także do wzrostu znaczenia fundamentalizmu muzułmańskiego na Bli-
skim Wschodzie, a szczególnie w Maghrebie. W wyniku demokratycznych 
wyborów parlamentarnych w Tunezji, Egipcie i Libii na rządy państw 
istotne oddziaływanie posiadają lokalne ugrupowania ekstremistyczne, 
jak chociażby Al-Kaida Islamskiego Maghrebu, która częściowo kontroluje 
libijski rynek naftowy.

Popularność fundamentalizmu muzułmańskiego, zwłaszcza w ostat-
nich latach, często argumentowana jest porażką świeckich ideologii obec-
nych w świecie islamu. Umownie można przyjąć, że od zakończenia II woj-
ny światowej krajami szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu rządzili, 
a w niektórych państwach nadal rządzą, lokalne dynastie lub zwolennicy 
socjalizmu i nacjonalizmu arabskiego. Gdy kraje arabskie odzyskały nie-
podległość, uwalniając się od wpływów mocarstw europejskich, oczeki-
wały nowych, lepszych i bogatych lat. Suwerenność miała wprowadzić 
modernizację oraz sprawiedliwość społeczną, a tym samym doprowadzić 
do odzyskania państwom regionu należnego im miejsca na arenie mię-
dzynarodowej. Jednak tak się nie stało, a jedyną grupą społeczną, której 
pozycja wyraźnie się poprawiła, były rządzące elity. Obywatele Bliskiego 
Wschodu nadal w większości byli uciskani, a dodatkowo poddawani za-
biegom sekularyzacyjnym i westernizacyjnym, zwłaszcza na płaszczyźnie 
obyczajowej i religijnej. Tak umocnił się fundamentalizm muzułmański, 
którego głównym wrogiem stał się świat łaciński, często wspierający lo-
kalne reżimy 25.

Motywy działania muzułmańskiego terrorysty

Defi nicja określa terroryzm samobójczy jako akty terroryzmu, w któ-
rych śmierć sprawcy jest koniecznym warunkiem ich przeprowadzenia 26. 
A zatem, aby podjęta misja spełniła oczekiwania i przyniosła zamierzone 
efekty, zamachowiec musi zginąć w trakcie ataku. W przeciwnym razie 
akcja jest uznawana za niezaistniałą, nawet jeśli w jej wyniku były ofi a-
ry śmiertelne. Samobójcze ataki terrorystyczne są skuteczną strategią 
działania, wiążą się bowiem z  dużą liczbą osób zabitych i rannych oraz 

24  Arabska wiosna — wydarzenia rewolucyjne zapoczątkowane 17 grudnia 
2010 r. w Tunezji, które swoim zasięgiem objęły Tunezję, Libię, Egipt, Maroko, 
Jemen, Jordanię, Syrię.

25  Por. J. Wojciechowski, Terroryzm islamski — próba opisu [online], <http://
www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/jakub-wojciechowski-terroryzm-islamski-pro-
ba-opisu>, 23 października 2017 r.

26  Por. M. Lasota, Czynniki motywujące sprawców samobójczych ataków ter-
rorystycznych, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodze-
nia Akademii Obrony Narodowej” 2012, nr 1, s. 125.
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powodują szkody materialne, a także psychologiczne, zwłaszcza wzbudze-
nie paniki wśród ludności cywilnej 27.

Można powiedzieć, że terrorystyczne zamachy samobójcze są stosowa-
ne od niedawna, zważywszy na bardzo długą historię przemocy w dziejach 
ludzkości. Pierwszy samobójczy atak terrorystyczny przeprowadzony został 
11 listopada 1982 r. w Libanie przez członka Hezbollahu Ahmeda Kassira. 
Za ten czyn, po śmierci, nadano mu przydomek amir asz-szuhada, co ozna-
cza książę męczenników 28. 

Rodzi się zatem pytanie dotyczące profi lu psychologicznego terrorysty 
samobójcy oraz motywów kierujących taką osobę do podjęcia zadania 
polegającego na złożeniu ofi ary z życia. Niezwykle trudno jest przekonać 
odbiorców do faktu, że terroryzm nie jest formą walki popieraną przez is-
lam jako system religijny 29. Dzieje się tak dlatego, że odwołują się do niego 
przedstawiciele różnych skrajnych, ekstremistycznych ugrupowań mu-
zułmańskich. Zaś samobójstwo należy do największych grzechów, jakich 
może dopuścić się człowiek. Islam jednoznacznie potępia celowe targnię-
cie się na własne życie. Czyn taki jest określany mianem haram, czyli 
całkowicie zabroniony, dodatkowo wzmocniony słowami samego Boga: 
„A kto zabije wierzącego naumyślnie, to zapłatą dla niego będzie Gehen-
na, gdzie będzie przebywał wiecznie. Bóg rozgniewał się na niego i prze-
klął go, i przygotował dla niego karę ogromną” (4,93) 30. Samobójstwo jest 
także wyrazem zwątpienia w Boga i braku cierpliwości w przezwyciężaniu 
trudności.

Wypaczona idea szahida

Samobójcze ataki przeprowadzane przez zamachowców, odwołujących 
się w swoim działaniu do religii, usprawiedliwiane są wypaczoną ideą mę-
czeństwa, w języku arabskim określaną jako szihada. Sam męczennik, 
arab. szahid, jest wymieniany w Koranie: „Z pewnością, jeśli zostanie-
cie zabici na drodze Boga albo jeśli umrzecie… to przecież przebaczenie 
od Boga i miłosierdzie lepsze jest od tego, co oni gromadzą!” (3,157), ale 
fragment ten wskazuje na śmierć w walce o religię, a nie śmierć samobój-
czą w jej obronie 31.

Idea szahida, a więc świadka, męczennika, zawarta została w Koranie 
i odnosi się do osoby oddającej własne życie w sprawie wiary. Za naj-
wyższe poświęcenie oczekuje obiecana nagroda wieczna, szczęśliwe ży-
cie w raju, określanym mianem Dżannah, bez konieczności oczekiwania 

27  Por. B. Hołyst, Terroryzm…, wyd. cyt., s. 830–832.
28  Por. K. Izak, Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Warszawa 

2016, s. 240.
29  W przeszłości morderstwa polityczne popełniane były przez charydżytów i as-

sasynów zlikwidowanych w XIII w. Por. M. Dziekan, Islam, Warszawa 2005, s. 143.
30  Wszystkie odwołania w artykule do Koranu pochodzą z wydania: Koran, 

komentarz i przekład J. Bielawski, Warszawa 2007. 
31  Por. M. Dziekan, Islam…, wyd cyt., s. 143–144.
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dnia Sądu Ostatecznego, ponieważ wybaczone zostają im wszystkie grze-
chy. Wyznawcy islamu wierzą, że Bóg nagradza rajem tych, którzy umarli 
w tragicznych okolicznościach. Szahidami są ofi ary epidemii, pożarów, to-
pielcy, a także kobiety zmarłe podczas porodu 32. Jednak najbardziej po-
pularnymi szahidami są ci, którzy zginęli w walce z niewiernymi i ta inter-
pretacja męczennika za wiarę jest najczęściej wypaczana. Ponieważ, o ile 
islam naucza, że śmierć męczeńska zostanie odpowiednio nagrodzona, 
to warunkiem otrzymania obiecanej nagrody jest właściwa wiara, szcze-
rość, wytrwałość i wdzięczność wobec Boga. Męczeństwo w tradycji islamu 
jest także wewnętrzną walką prowadzoną przez człowieka, mającą na celu 
dążenie do samodoskonalenia, zgodnie z zasadami wiary. Z tego powodu 
przeważająca część społeczności muzułmańskiej uważa, że samobójstwo 
uniemożliwia osiągnięcie raju 33.

Profi l muzułmańskiego terrorysty

Pierwotny profi l psychologiczny terrorysty samobójcy określał sprawcę 
jako młodego, zazwyczaj biednego, słabo wykształconego i nieporadnego 
życiowo, a przez to wyrzuconego na margines społeczności mężczyznę. 
Jednak wraz z rozwojem popularności ataków samobójczych, charaktery-
styka ta uległa podważeniu oraz dość radykalnej zmianie. Coraz częściej 
zamachowcami samobójcami byli i są nadal osoby dobrze oraz bardzo do-
brze wykształcone, również studenci, zaliczające się do regionalnej inte-
ligencji, a także dobrze sytuowane fi nansowo. Zamachowcami są już nie 
tylko mężczyźni, ale też kobiety (najczęściej w wieku 16–28 lat) oraz dzieci. 
Impulsem do przeprowadzenia ataku samobójczego nie jest również alko-
hol oraz narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Podkreślić należy, 
że zazwyczaj terrorystami nie są osoby chore psychicznie, niepoczytal-
ne lub o skłonnościach psychopatycznych. Ponieważ jako osoby, których 
działanie jest nieprzewidywalne, są wykluczane z organizacji terrorystycz-
nej już na etapie rekrutacji 34. 

Jak już wcześniej podkreślono, terroryzm nie posiada przynależno-
ści religijnej, jednak osobiste zaangażowanie potencjalnego zamachowca 
w sprawy religijne może sprzyjać podejmowaniu aktów agresji w imię Ab-
solutu. Tym samym motywacja zamachowca samobójcy jest zróżnicowana 
i trudna do precyzyjnego określenia. Chcąc ustalić profi l muzułmańskiego 
terrorysty samobójcy, można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne, 
do których niewątpliwe należy atmosfera środowiska, otoczenia i wycho-
wania. Z badań wynika, że terrorysta samobójca wzrasta w zamkniętym 

32  Przykładem jest Mumtaz Mahal, córka wielkiego wezyra Asaf-Cha-
na Bahadura i druga żona Churrama. Zmarła podczas czternastego porodu 
w 1631 r. Mąż wybudował jej mauzoleum Tadż Mahal w Agrze, które bywa nazy-
wane świątynią miłości.

33  Por. J. Danecki (red.), Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, hasło: mę-
czennik, s. 137.

34  Por. B. Hołyst, Terroryzm…, wyd. cyt., s. 830.
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systemie społecznym, pielęgnującym nienawiść i przemoc. Na kształtowa-
nie postawy potencjalnego zamachowca oddziaływają: rodzina, szkoła oraz 
meczet, w których przekazie obecny był kult martyrologiczny. Ponadto 
potencjalny agresor ma odciśnięte w swoim życiorysie traumatyczne prze-
życie: naoczne świadectwo zabójstwa bliskiej osoby lub poniżenie. Wyda-
rzenia te potęgują chęć zemsty, a także pielęgnują nienawiść. Podkreślić 
należy również, że samobójczy atak terrorystyczny jest dokładnie plano-
wany przez organizację terrorystyczną, zaś rodzina zamachowca otaczana 
opieką, by mogła czuć dumę z bohaterskiego czynu członka rodziny 35.

Imamowie i meczety

Istotną funkcję w podjęciu decyzji dotyczącej samobójczego ataku ter-
rorystycznego pełnią imamowie meczetów. Przede wszystkim dlatego, 
że to właśnie od imama zależy interpretacja zasad zapisanych w Koranie. 
To imam odpowiada za przekaz oraz wydźwięk nauczania wynikającego 
z zasad islamu. Edukacja religijna prowadzona w meczetach jest ściśle 
połączona z poglądami sponsorów tychże meczetów. Placówki fi nansowa-
ne przez członków oraz sympatyków organizacji terrorystycznych stają się 
inkubatorami dla potencjalnych zamachowców. Są też miejscami radyka-
lizacji poglądów społeczności muzułmańskiej. Problem ten nie dotyczy już 
tylko Bliskiego Wschodu, ale także tych wszystkich regionów współczesne-
go świata, gdzie żyje diaspora muzułmańska. W ostatnim czasie problem 
radykalizacji poglądów w sposób szczególny dostrzegalny jest w Europie 
Zachodniej, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Niemczech. 
Na kształtowanie postaw terrorystycznych wpływają piątkowe kazania gło-
szone w meczetach przez radykalnych imamów. Myślą przewodnią w na-
uczaniu jest wróg uosabiany z zachodnią cywilizacją, pragnącą zdomino-
wać, a być może także zniszczyć, porządek świata islamu. Dlatego ważne 
jest prowadzenie z nim wojny na drodze Boga, a więc dżihadu 36. Ponadto 
w meczetach obecna jest gloryfi kacja samobójczych ataków dokonanych 
w imię Boga przez członków ummy. Często zdjęcia zamachowców umiesz-
czane są w swoistych hall of fame, aby w ten sposób można było oddawać 
należną im cześć, przy jednoczesnym zachęcaniu do naśladowania.

Cele terrorystów są zawsze polityczne, zaś wrogowie bliżej nieokreśleni. 
Mogą nimi być przedstawiciele odmiennych kultur i porządków prawnych, 
ale często także wrogami są inni muzułmanie, członkowie tej samej spo-
łeczności, stojący na drodze do realizacji własnych, indywidualnych i ego-
istycznych celów. Natomiast islam staje się bardzo przydatną ideologią, 
którą można uzasadniać postępowanie. Terroryści odwołujący się do za-
sad islamu, posługują się wyrwanymi z kontekstu ajatami koranicznymi, 

35  Por. M. Lasota, Czynniki…, wyd. cyt., s. 128–129.
36  Por. S. Wudarski, Terroryzm i jego konsekwencje społeczne i polityczne [w:] 

K. Kowalczyk, W. Wróblewski (red.), Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń 
2010, s. 99.
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które u nieznającego kontekstu odbiorcy budzą strach, umacniając prze-
konanie o zagrożeniu płynącemu ze strony islamu.

Terrorysta motywowany względami religijnymi pojmuje przemoc 
w aspekcie niemal sakramentalnym, będącym wypełnieniem obowiązku 
pochodzącego od samego Boga. Nierzadko także czyn taki postrzegany jest 
jako odpowiedź na teologiczne żądanie. Wówczas działanie terrorystyczne 
nabiera nadprzyrodzonego znaczenia, zaś samych sprawców nie obowią-
zują żadne normy: polityczne i moralne. Zazwyczaj terrorysta religijny sta-
ra się wyeliminować znaczną grupę nieprzyjaciół 37. 

Bóg jest największy!

Wyznanie, a w ostatnim czasie raczej okrzyk Allahu akbar! utożsamia-
ny jest z terroryzmem muzułmańskim, który zwiastuje atak. Takbir jest 
głoszeniem wielkości Boga, które w języku arabskim wyrażana jest słowa-
mi Allahu akbar, czyli dosłownie Bóg jest największy. Zwrot ten stanowi 
istotną część wezwania do modlitwy muzułmańskiej, od tych słów bowiem 
rozpoczyna się azan i są one kilkakrotnie powtarzane w trakcie wezwa-
nia do modlitwy. Ze względu na fakt, że życie muzułmanów winno toczyć 
się zgodnie z zasadami religii, a w tej Bóg zajmuje miejsce najważniejsze, 
dlatego powiedzenie Allahu akbar nie ogranicza się tylko do kwestii modli-
tewnych 38. Często jest stosowane jako sposób na wyrażanie różnych, naj-
częściej pozytywnych uczuć, którymi są radość, zachwyt, nad wielkością 
dzieł Boga. Zatem teologicznie takbir posiada pozytywne znaczenie, będąc 
afi rmacją życia. Zamieszczony został na fl agach narodowych państw, Af-
ganistanu, Iraku oraz Iranu. Niestety w powszechnym przekonaniu spo-
łeczeństw, zwłaszcza europejskich, okrzyk Allahu akbar! postrzegany jest 
jako uzasadnienie wszelkiego zła, śmierci i zniszczenia.

U podstaw działań motywowanych przemocą, usprawiedliwianych is-
lamem, najczęściej znajdują się frustracje narodowości arabskich, często 
zajmujących w społeczeństwie światowym, zwłaszcza w krajach wyso-
korozwiniętych, pozycję słabego. Pragnienie osiągnięcia lepszego statu-
su, a także obrona przed agresją Zachodu 39, powoduje skrajne emocje, 
których efektem są ataki, wymierzone przeciwko teoretycznym wrogom. 
Wrogowie bowiem atakują świat islamu nie tylko militarnie, ale także po-
litycznie i kulturowo. Stopniowe wyzyskiwanie krajów muzułmańskich, 
ma na celu narzucenie własnego stylu życia oraz zniszczenie religii. Aby 
do tego nie dopuścić, należy stawić opór, wykorzystując wszelkie dostępne 
sposoby walki. Ponadto wśród terrorystów istnieje przekonanie, że w świe-
cie muzułmańskim nie istnieje właściwy rząd, zdolny do reprezentacji oraz 
obrony interesów islamu. Dlatego należy ustanowić taki organ. Zapewne 

37  Por. B. Hołyst, Terroryzm…, wyd. cyt., s. 327.
38  Por. J. Danecki, Kultura islamu — słownik, Warszawa 1997, s. 187.
39  Zachód — zazwyczaj jest utożsamiany z krajami Europy, włącznie z Rosją. 

Obejmuje także Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael i Narody Zjednoczone.
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to przekonanie znalazło się u podstaw proklamacji samozwańczego kalifa-
tu określanego obecnie mianem Daesh lub tzw. Państwo Islamskie. 

Nazywanie tzw. Państwa Islamskiego strukturą państwową było wie-
lokrotnie poddawane w wątpliwość. Przede wszystkim dlatego, że nie 
ma określonych, stabilnych granic oraz na jego terytorium nie ma stałej 
ludności, zaś samozwańcze władze nie posiadają zdolności do wchodzenia 
w relacje międzynarodowe. Z tego powodu na arenie międzynarodowej jest 
postrzegane jako ugrupowanie zbrojne. Państwa: Stany Zjednoczone Ame-
ryki, Kanada, Australia, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania i Indonezja 
uznają Państwo Islamskie za organizację terrorystyczną 40.

 Pod koniec 2015 r. czołowi politycy świata w swoich wypowiedziach 
zaczęli używać terminu Daesh na określenie organizacji ISIS. Wielo-
krotnie tej właśnie nazwy używał prezydent François Hollande po za-
machach w Paryżu 13 listopada 2015 r., mówił wówczas o akcie wojny 
wypowiedzianym przez Daesh przeciwko Francji 41. Także Barack Obama 
oraz John Kerry określali struktury ISIS mianem Daesh. Tym samym 
zapoczątkowana została wojna na słowa. DAESH jest arabskim akroni-
mem stosowanego dotychczas skrótu ISIS, który w transkrypcji brzmi 
Ad-Daula al-Islamijja fi  al-Irak wa-asz-Szam. Jednak wydźwięk określenia 
daesh jest znacznie mocniejszy aniżeli tzw. Państwo Islamskie, ponieważ 
w języku arabskim daesh może być rozumiane jako słowo obraźliwe oraz 
oznaczać osoby nieudolne, szkodliwe dla społeczeństwa. Termin ten jest 
także bliski znaczeniowo wyrazom: zgnieść, zmiażdżyć, zniszczyć, roz-
trzaskać, szorować, a zatem posiada pogardliwy wydźwięk. Ponadto jest 
podobny do słowa, które można tłumaczyć jako „siewcy nieporządku”, 
co sprawia że stoi w sprzeczności z ideologią głoszoną przez terrorystów 
ugrupowania, ISIS bowiem promuje swoje działania jako przywracające 
ład i porządek. Ze względu na tę wieloznaczność określenia daesh bo-
jownicy nie lubią tego słowa i nie chcą, aby go używać. Każdy, kto w ten 
sposób nazywa organizację, jest karany chłostą. Dlatego świat euroame-
rykański tak chętnie przyjął tę nazwę do powszechnego stosowania 42. 
Co ciekawe określenia Daesh po raz pierwszy użyto w 2013 r. w mediach 
arabskich, zwłaszcza tych, które były przeciwne proklamacji tzw. Pań-
stwa Islamskiego.

We francuskim języku dyplomatycznym istnieje aktualnie tylko okre-
ślenie Daesh, co jest także istotne, odbiera bowiem terrorystom możli-
wość nazywania się państwem. W podobnym tonie wypowiadał się rów-
nież sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który nazwał bojowników ISIS 
nieislamskim niepaństwem, co w języku angielskim brzmi Non-Islamic 

40  Por. S. Wojciechowski, Fenomen „Państwa Islamskiego” i jego źródła, „Prze-
gląd Strategiczny” 2016, nr 9, s. 143–144.

41  Por. Hollande says Paris attacks an „act of war” by Islamic State group [on-
line], <http://www.france24.com/en/20151114-paris-attacks-president-hollande-
act-war-islamic-state-group-terrorism-france>, 17 lipca 2018 r.

42  Por. B. Węglarczyk, Dlaczego Daesh, a nie IS?, „Rzeczpospolita” [online], 
<http://www.rp.pl/Felietony/151209787-Dlaczego-Daesh-a-nie-IS.html#ap-1>, 
17 czerwca 2018 r.
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Non-State 43. Do swoistej wojny na słowa dołączyła także Australia oraz 
Wielka Brytania.

Zamachy terrorystyczne w Europie

Akty terrorystyczne są w zasadzie niemożliwe do przewidzenia, zarówno 
w zakresie miejsca, jak i czasu ich ewentualnego przeprowadzenia. Jed-
nocześnie ich nieprzewidywalność oraz nieuchronność potęguje poczucie 
zagrożenia wielu społeczności. 

Naukowcy reprezentujący Uniwersytet Zachodniej Australii w Perth, 
którym przewodzi Michael Jetter, na podstawie wieloletnich badań stwier-
dzili, że liczba ataków jest ściśle powiązana z zainteresowaniami mediów 
wydarzeniami tego rodzaju. Badacze przeanalizowali różne zamachy 
terrorystyczne, dokonane w latach 1970–2012, a następnie porównali 
je z doniesieniami medialnymi. Wynik ich pracy wykazał, że intensywne 
zainteresowanie i relacjonowanie w mass mediach wydarzeń związanych 
z atakiem terrorystycznym znacząco podnosi ryzyko kolejnego ataku w bli-
skiej przyszłości 44. Można zatem stwierdzić, że do ataków terrorystycznych 
pośrednio przyczyniają się dziennikarze, intensywnie oddziałując na sfe-
rę psychologiczno-psychiczną potencjalnego terrorysty. Należy pamiętać, 
że niektórzy z zamachowców chcą zdobyć popularność, a zainteresowanie 
mediów to gwarantuje. Ponadto nagłośnienie dramatycznych wydarzeń 
przez dziennikarzy staje się także okazją dla przywódców grup terrory-
stycznych do przekazania informacji o konieczności dokonywania kolej-
nych ataków terrorystycznych. 

Niestabilna sytuacja w Iraku oraz pogrążona w chaosie wojny domowej 
Syria stały się miejscem zawiązania tzw. Państwa Islamskiego, którego 
bojownicy przeprowadzali akcje zbrojne w regionie, przejmując kontrolę 
nad nowymi terytoriami. 

W latach 2015–2017 przeprowadzono w Europie 22 duże zamachy ter-
rorystyczne, w przeważającej większości sprawcami aktów agresji były 
osoby utożsamiające się z bojownikami tzw. Państwa Islamskiego 45. 

43  Por. Państwo Islamskie kontra Daesh, czyli jak nazywać terrorystów 
samozwańczego kalifatu?, „Gazeta Wyborcza” [online], <http://wyborcza.
pl/1,75399,19210177,panstwo-islamskie-kontra-daesh-czyli-jak-nazywac-terro-
rystow.html>, 17 czerwca 2018 r

44  Por. J. Vergin, M. Matzke, Porażająca teza: dziennikarze współwinni falom 
terroryzmu [online], <https://wiadomosci.wp.pl/porazajaca-teza-dziennikarze-
-wspolwinni-falom-terroryzmu-6162102273878145a>, 4 września 2017 r.

45  W zamachach zginęło 337 osób, a prawie 2000 osób zostało rannych. 
Liczba ta jest bezapelacyjnie wielka i nic nie usprawiedliwia dokonywania ata-
ków terrorystycznych. Należy jednak podkreślić, że od 1 stycznia do 31 marca 
2016 r. na Bliskim Wschodzie w wyniku ataków terrorystycznych zginęły 2 794 
osoby, w większości muzułmanie, a w jeden weekend lutego 2017 r. ponad 200 
osób z rąk bojowników tzw. ISIS. Obywatele pięciu państw: Afganistanu, Iraku, 
Nigerii, Pakistanu i Syrii stanowią blisko 80% wszystkich ofi ar zamachów ter-
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Europejskie ataki terrorystyczne najbardziej dotknęły Francję. Spowo-
dowały one wprowadzenie w celu zlikwidowania zagrożenia terrorystycz-
nego stanu wyjątkowego na prawie dwa lata 46. Obecnie we Francji żyje 
największa społeczność muzułmańska w Unii Europejskiej i jest to blisko 
6 mln ludzi, a więc 9% wszystkich mieszkańców kraju 47. Należy jednak 
podkreślić, że wyznawcy islamu we Francji to nie tylko imigranci z krajów 
Bliskiego Wschodu, ale także liczna społeczność pochodząca z dawnych 
kolonii zamorskich Francji, a więc głównie Algierii, Tunezji i Maroka, któ-
rzy przybyli do Europy po zakończeniu II wojny światowej i są one oby-
watelami kraju.

Atak na wolność słowa

Przełomowym atakiem terrorystycznym, który zapoczątkował serię tra-
gicznych wydarzeń w Europie, był atak na redakcję satyrycznego francu-
skiego czasopisma „Charlie Hebdo” przeprowadzony 7 stycznia 2015 roku 
w Paryżu. W jego wyniku zginęło 12 osób, w tym ośmiu dziennikarzy. Za-
machu dokonali obywatele francuscy, sympatycy ISIS bracia Said i Cherif 
Kouachi. 48 

Wydarzenie to stało się swoistą zachętą dla innych dżihadystów do prze-
prowadzania ataków terrorystycznych w państwach Europy. Ponadto roz-
poczęło serię ataków „z myślą przewodnią”, które można analizować nie 
tylko przez pryzmat terroru i zagrożenia bezpieczeństwa, ale także jako 
głębokie, przemyślane zadania do wypełnienia, służące naprawie świa-
ta. Oczywiście rozumiane bardzo indywidualnie i subiektywnie, zgodnie 
z ideą obowiązującą w tzw. Państwie Islamskim. Atak na redakcję „Charlie 
Hebdo” można określić mianem ataku na wolność słowa, która w świecie 
euroamerykańskim posiada niezwykle istotne znaczenie, stanowi bowiem 
jedną z podstawowych norm cywilizacyjnych. Gwarantuje publiczne wy-
rażanie własnych poglądów, ale też norma ta bywa używana do obrażania 
uczyć i wartości innych osób. Niewątpliwie czynnikiem aktywującym braci 

rorystycznych. Por. O. Górzyński, Islamski terroryzm to nie tylko wojna przeciw 
Zachodowi. Najczęstszymi ofi arami są muzułmanie [online], <https://wiadomo-
sci.wp.pl/islamski-terroryzm-to-nie-tylko-wojna-przeciw-zachodowi-najczestszy-
mi-ofi arami-sa-muzulmanie-6027395461087873a?ticaid=11893c>, 4 stycznia 
2018 r.

46  Stan wyjątkowy we Francji wprowadził prezydent François Hollande 13 li-
stopada 2015 r., zaś został zniesiony 1 listopada 2017 r. przez prezydenta Emma-
nuela Macrona.

47  Por. C. Hackett, 5 facts about the Muslim population in Europe [online], 
<http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-
-population-in-europe/>, 9 stycznia 2018 r.

48  Por. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Reakcje świata muzułmańskiego 
na zamach w Paryżu [online], <https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publika-
cje/analizy-raporty-i-nota/6404,Notatka-BBN-Reakcje-swiata-muzulmanskiego-
-na-zamach-w-Paryzu.html>, 4 stycznia 2018 r.
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Kouachi było ośmieszenie Mahometa poprzez zamieszczenie jego karyka-
tury na okładce pisma. Jednak należy także podkreślić, że atak ten po-
siadał również podłoże polityczne. Na początku 2015 r. był niewątpliwie 
manifestacją siły tzw. Państwa Islamskiego, przy jednoczesnym ukazaniu 
słabości europejskiego mocarstwa, które można zaatakować od środka, 
w jego własnych granicach 49.

Atak na styl życia

Kolejną tragedią, która miała miejsce we Francji była seria ataków 
terrorystycznych 13 listopada 2015 r. w Paryżu i jego okolicach. Zama-
chowcy w dobrze skoordynowanych akcjach zainicjowali ataki w trzech 
miejscach stolicy Francji. Detonacja ładunku wybuchowego w pobli-
żu stadionu piłkarskiego Stade de France w Saint-Denis była sygnałem 
do przeprowadzenia kolejnych akcji — ataku na Teatr Bataclan, restau-
rację Petit Cambodge, bar Le Carillon, a także centrum rozrywkowe Les 
Halles. Na stadionie piłkarskim rozgrywany był mecz towarzyski między 
reprezentacjami Francji i Niemiec, który oglądał prezydent Francji Franço-
is Hollande. Natomiast w Teatrze Bataclan miał miejsce koncert grupy 
rockowej Eagles of Death Metal. Tam też 13 listopada 2015 r. rozegrał się 
największy dramat, terroryści bowiem wzięli zakładników, a w konsekwen-
cji starli się także z policją podczas przeprowadzonego szturmu na teatr. 
W rezultacie tych działań zginęło 87 osób, zaś we wszystkich atakach 137 
osób poniosło śmierć, a ponad 300 zostało rannych 50. Do ataków przyznali 
się bojownicy tzw. Państwa Islamskiego. 

Wydarzenia paryskie z listopada 2015 r. określić można mianem ataku 
na styl życia, celem bojowników bowiem były popularne miejsca, w któ-
rych nie tylko Francuzi, ale także osoby przebywające w Paryżu chętnie 
spędzały wolny czas, tym bardziej czas zaczynającego się weekendu. 15 li-
stopada 2015 r. opublikowany został Komunikat o błogosławionym ataku 
na Paryż przeciwko Francji krzyżowców 51, w którym autorzy odwołują się 
do Koranu: „[…] a oni myśleli, że twierdze obronią ich przed Bogiem. Lecz 
przyszedł do nich Bóg ze strony, z której oni się go nie spodziewali, i rzucił 
w ich serca przerażenie […]” (59,2) i w następujący sposób interpretując 
przeprowadzone ataki: „W błogosławionym ataku, który Allah ułatwił, gru-
pa wierzących żołnierzy Kalifatu, któremu Allah dał potęgę i zwycięstwo, 
wzięła na cel stolice obrzydliwości i perwersji, tę, która niesie sztandar 

49  Por. W. Repetowicz, Trzy powody ataku na redakcję Charlie Hebdo [online], 
<http://www.defence24.pl/177271,trzy-powody-ataku-na-redakcje-charlie-heb-
do>, 4 stycznia 2018 r.

50  Por. J. Mołodziejko, Komunikacyjne funkcje Twittera. Użytkownicy serwisu 
mikroblogowego wobec sytuacji zagrożenia na przykładzie serii zamachów terro-
rystycznych w Paryżu, „Civitas et Lex” 2017, nr 2(14), s. 10. 

51  T. Joscelyn, The Islamic State claims responsibility for Paris attacks [online] 
<https://www.longwarjournal.org/archives/2015/11/the-islamic-state-clams-re-
sponsibility-for-paris-attacks.php>, 17 września 2018 r.
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krzyża w Europie, Paryż. Grupa, porzuciwszy swoje tutejsze życie, udała 
się do swojego wroga, szukając śmierci na ścieżce Boga, chroniąc swo-
ją religię, swojego proroka i swoich bliskich, i chcąc upokorzyć swoich 
wrogów. Oni byli szczerzy wobec Allaha, za takich ich uznajemy. Allah 
zadał cios ich rękoma i rzucił obawę w serca krzyżowców na ich własnej 
ziemi” 52. W przytoczonym fragmencie komunikatu ukazana została po-
chwała dla zamachowców, którzy według autorów i promowanej przez nich 
wizji islamu postąpili właściwie. W ich mniemaniu społeczność łacińska, 
„zachodnia” jest bezbożna, a także żyje bez moralności, czego najlepszym 
przykładem jest trwonienie czasu na uczestnictwo w koncertach rocko-
wych i innych tego rodzaju przyjemnościach. Podkreślić należy, że to jest 
indywidualna interpretacja bojowników tzw. Państwa Islamskiego.

W dalszej części komunikatu czytamy: „Allah ułatwił naszym braciom 
i przyznał im to, na co mieli nadzieję — męczeństwo, kiedy wyczerpali 
amunicję, zdetonowali swoje pasy z ładunkami wybuchowymi wśród tych 
bezbożników. Niech Allah przyjmie ich do grona męczenników i pozwoli 
nam do nich dołączyć. Francja i ci, którzy idą jej drogą […] będą czuć odór 
śmierci za to, że stanęli na czele krucjaty, za to że ośmielili się obrażać na-
szego proroka, przechwalali się zniszczeniem islamu we Francji i uderzali 
w muzułmanów na ziemi Kalifatu ze swoich samolotów, które w niczym 
im się nie przysłużyły na cuchnących ulicach Paryża” 53. 

Autorzy komunikatu wskazali w nim na przyczyny przeprowadzonych 
ataków, które są karą za walkę z tzw. Państwem Islamskim oraz za inne 
interwencje zbrojne na Bliskim Wschodzie, w których wojska francuskie 
brały udział. Ponadto komunikat kończy ostrzeżenie przed kolejnymi ata-
kami.

Do ataku terrorystycznego na styl życia doszło także w Manchesterze 
22 maja 2017 r., przed salą, w której odbywał się koncert młodzieżowej 
idolki Ariany Grande. W wyniku zamachu zginęły 23 osoby, a 119 zostało 
rannych. Samotnym sprawcą ataku był 23-letni Salman Abedie, z pocho-
dzenia Libijczyk, jednak urodzony w Manchesterze 54. Do zamachu przy-
znało się tzw. Państwo Islamskie.

Atak na rodzinę

Święto narodowe we Francji obchodzone 14 lipca upamiętnia wybuch 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Nazywane bywa Dniem Bastylii, ponie-
waż właśnie zdobyciem tego zamku w 1789 r. zapoczątkowane zostały 
zmiany we Francji. Obecnie obchody tego święta mają charakter rodzinny, 

52  G. Kepel, A. Jardin, Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, War-
szawa 2017, s. 17.

53  Tamże, s. 18.
54  Por. 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia zamachowcem z Manche-

steru, „Do Rzeczy” [online], <https://dorzeczy.pl/swiat/30391/22-letni-Brytyj-
czyk-libijskiego-pochodzenia-zamachowcem-z-Manchesteru.html>, 24 lipca 
2018 r.
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ponieważ obok ofi cjalnych państwowych uroczystości organizowanych jest 
wiele imprez rozrywkowych, które przyciągają całe rodziny. Wieczorem 
14 lipca 2016 r. przeprowadzony został atak terrorystyczny, z wykorzy-
staniem samochodu, który wjechał w spacerujących promenadą Anglików 
w Nicei. Zamachowcem był Tunezyjczyk Mohamed Bouhlel, posiadający 
kartę pobytu oraz pozwolenie na pracę we Francji. W wyniku ataku zgi-
nęło 87 osób, a ponad 200 zostało rannych, także zamachowiec został 
zastrzelony przez policję.

Chociaż nie był to pierwszy w historii atak terrorystyczny z wykorzy-
staniem samochodu, to od tragicznego zamachu w Nicei zaczęto określać 
tego rodzaju akty jako zamachy typu nicejskiego. Charakteryzują się one 
zazwyczaj samotną akcją dokonywaną przez the lone wolf, czyli samotnego 
wilka w akcji określanej mianem solo terrorism, a więc samodzielnego lub 
też indywidualnego terroryzmu 55. Dla zmaksymalizowania ataku, agresor 
wykorzystuje samochód, wjeżdżając nim w tłum pieszych.

Wydarzenia w Nicei mogą być określane jako atak na rodzinę, ponieważ 
wśród świętujących Dzień Bastylii było wiele rodzin z dziećmi, wracają-
cych z pokazu sztucznych ogni. Działania zamachowca utożsamiającego 
się z tzw. Państwem Islamskim wyraźnie ukazują, że jest bojownikiem 
i terrorystą, nieposiadającym wiedzy na temat islamu. Muzułmańska 
nauka o rodzinie podkreśla jej wartość, zaś dzieci są określane mianem 
daru Boga i wyrazem jego błogosławieństwa. Fakt ten podkreślili także 
przywódcy świata muzułmańskiego w wydanych przez poszczególne kraje 
oświadczeniach. Zarówno król saudyjski Salman jak również uczeni z Uni-
wersytetu Al-Azhar z Kairu jednoznacznie potępili działalność kryminalną, 
przeprowadzoną przez zamachowca. Bliskowschodnie oświadczenia głosi-
ły: „Te haniebne ataki terrorystyczne są sprzeczne z naukami islamu. Al-
-Azhar stwierdza konieczność połączenia wysiłków w walce z terroryzmem, 
żeby uwolnić świat od tego zła” 56.

Atak na rodzinę dokonany w Nicei miał zapewne w zamyśle Mohameda 
Bouhlela ukarać społeczność zachodnią za zbyt rozwiązły sposób życia, 
zwłaszcza w związkach nieformalnych, a także brak szacunku dla wartości 
małżeństwa i rodziny.

Atak na administrację unijną

Bruksela jest sercem Unii Europejskiej, swoistą stolicą krajów człon-
kowskich, w której swoje siedziby mają główne instytucje wspólnoty 
międzynarodowej 57. Postrzegana bywa jako kwatera główna zarządzania 

55  Por. K. Izak, Nie tylko islam…, wyd. cyt., s. 183.
56  King of Saudi Arabia condemns France carnage [online], <http://www.arab-

news.com/node/953981/saudi-arabia>, 9 stycznia 2018 r.
57  Por. B. Ćwiertniak, Bruksela jako stolica Europy — historia, rola, korzy-

ści i zagrożenia. Dlaczego Bruksela została stolicą UE? [online], <http://www.
ic.europeistyka.uj.edu.pl/documents/31861989/a4f58278-fa81-46a5-83ed-
2e5efbc39bb6>, 9 stycznia 2018 r.
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Europą, ale też tutaj wydawane są decyzje oddziałujące znacznie poza 
granice unijne. Politycy europejscy ustalają prawo, które nierzadko doty-
czy także świata muzułmańskiego, jak chociażby postanowienia dotyczące 
walki z tzw. Państwem Islamskim. Zaatakowanie jądra Unii Europejskiej 
było niezwykłym wyzwaniem dla terrorystów, sympatyzujących z organiza-
cją ISIS. Udowodnili oni, że żadne miasto oraz państwo nie jest nie do zdo-
bycia przez bojowników, w tym również centrum zarządzania wspólnotą. 
22 marca 2016 r. przeprowadzono trzy skoordynowane ze sobą zamachy 
terrorystyczne: dwa na lotnisku Zaventem w Brukseli oraz na stacji metra 
Maalbeek. W wyniku ataków zginęły 32 osoby i trzech sprawców samobój-
czych ataków, a ponad 320 osób zostało rannych. Zamach przeprowadzili 
bracia Ibrahim i Khalid El Bakraoui wraz z członkami bojówek tzw. Pań-
stwa Islamskiego.

Oprócz głównego celu, jakim było uderzenie w serce Unii Europejskiej, 
zamach w Belgii był odwetem za udział państwa w interwencji przeciwko 
samozwańczemu kalifatowi podczas wojny w Iraku. Belgowie atakowali 
cele dżihadystów w Iraku przy pomocy myśliwców F-16 58. Należy także 
podkreślić, że z Belgii wyjechało najwięcej osób spośród obywateli krajów 
Europy Zachodniej, według szacunków mogło to być nawet 600 osób, aby 
walczyć po stronie bojowników tzw. Państwa Islamskiego.

Atak na wartości religijne

Niemcy są drugim krajem Unii Europejskiej pod względem liczby mu-
zułmanów, których jest 5 mln, co stanowi 6% społeczności państwa. 
Struktura społeczna wyznawców islamu w Niemczech jest zróżnicowa-
na, mieszkają tu Turcy, którzy przybyli tu jako gastarbeiterzy w latach 
60. XX w. 59 Ponadto w kraju żyją uchodźcy oraz imigranci z państw Bli-
skiego Wschodu. W tej grupie znajduje się blisko 1 mln osób, które od-
powiedziały na słowa kanclerz Angeli Merkel wypowiedziane 31 sierpnia 
2015 r. — Wir schaffen das, co można tłumaczyć jako „damy radę”, „zrób-
my to” 60. Słowa te stały się początkiem wielkiego pochodu imigrantów oraz 
uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północno-Wschodniej, których 
celem były Niemcy. W 2016 r. w Niemczech przeprowadzone zostały trzy 
zamachy terrorystyczne: 18 lipca w bawarskim Würzbugru 17-letni Afgań-
czyk Riaz Khan Ahmadzai vel Muhammad Riyad zaatakował pasażerów 
w pociągu i zabił siekierą oraz nożem 4 osoby, a cztery inne ranił. Agresor 

58  Por. N. Fiorenza, Belgian and RNLAF F-16s go Dutch supporting Iraqi Forces 
[online], <http://aviationweek.com/blog/belgian-and-rnlaf-f-16s-go-dutch-sup-
porting-iraqi-forces>, 9 stycznia 2018 r.

59  Por. A. Piętak, Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961–2000, 
„Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1(37), s. 191–194.

60  Por. Rozmowa Adama Górczewskego z prof. Andrzejem Saksononem, Rok 
temu kanclerz Merkel „zaprosiła” uchodźców [online], <http://www.rmf24.pl/fak-
ty/swiat/news-rok-temu-kanclerz-merkel-zaprosila-uchodzcow-pokazala-tym-
-sw,nId,2261354>, 9 stycznia 2018 r.
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został zabity przez policję. Natomiast 24 lipca w Ansbach przeprowadzony 
został terrorystyczny atak bombowy w pobliżu restauracji Eugens Wein-
stube, w wyniku którego 12 osób zostało rannych 61. Zginął tylko zama-
chowiec samobójca. Do obu ataków przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

Największym i najbardziej krwawym atakiem terrorystycznym w Niem-
czech w 2016 r. był atak na wartości religijne, do którego doszło 19 grud-
nia w Berlinie podczas jarmarku bożonarodzeniowego. Przeprowadzony 
został wówczas zamach typu nicejskiego z wykorzystaniem uprowadzonej 
ciężarówki należącej do polskiej fi rmy spedycyjnej. Zamachowiec porwał 
i zabił polskiego kierowcę, a następnie wjechał ciężarówką w tłum uczest-
ników berlińskiego jarmarku świątecznego. Zginęło 12 osób, a 56 zostało 
rannych. Zamachowcem był Anis Amri 24-letni Tunezyjczyk, któremu nie 
przyznano azylu. Terrorysta został zastrzelony 23 grudnia 2016 r. w Me-
diolanie. 62

Agresja wymierzana przez bojowników utożsamiających się z islamem, 
przeciwko wartościom chrześcijańskim miała miejsce także w innych 
częściach Europy. 26 lipca 2016 r. zaatakowani zostali uczestnicy mszy 
katolickiego kościoła w Normandii. Został wówczas zamordowany 85-let-
ni ksiądz. Działania takie są wbrew nauczaniu islamu, ponieważ Koran 
stwierdza jednoznacznie: „Nie ma przymusu w religii!” (2,256), co oznacza 
że nie należy nikogo zmuszać do przyjmowania islamu, kto bowiem zechce 
przyjmie tę religię dobrowolnie. Ponadto, zgodnie z nauką islamu, naj-
ważniejsza jest wiara w jednego Boga, nie musi ona być realizowana tylko 
i wyłącznie w nurcie muzułmańskim: „Powiedz o ludu Księgi! Dochodźcie 
do słowa jednakowego dla was i dla nas: abyśmy nie czcili nikogo innego, 
jak tylko Boga, abyśmy nie dodawali Jemu niczego za współtowarzyszy 
i aby jedni z nas nie brali sobie innych jako panów, poza Bogiem” (3,64).

Atak na brak moralności

W dniach 17–18 sierpnia 2017 r. w miastach Katalonii miała miejsce 
seria zamachów terrorystycznych, do których przyznało się tzw. Pań-
stwo Islamskie. Terroryści zaatakowali spacerowiczów ulicy La Rambla 
w Barcelonie, wykorzystując samochód do taranowania pieszych. Zginęło 
15 osób, a 130 zostało rannych. Natomiast w nocy do podobnego ata-
ku typu nicejskiego doszło w miejscowości Cambrils, gdzie zginęło 6 osób 
i tyle samo zostało rannych. Policja zabiła łącznie pięciu zamachowców. 
Sprawcą ataku w Barcelonie był Junes Abujakub, 23-letni Marokańczyk, 
poszukiwany przez policję wielu państw Europy.

61  Por. kj, ug, Atak w bawarskim Ansbach: nie żyje zamachowiec. 12 osób 
rannych. Sprawcą był 27-letni Syryjczyk [online], <https://www.rmf24.pl/fak-
ty/swiat/news-atak-w-bawarskim-ansbach-nie-zyje-zamachowiec-12-osob-
-rannyc,nId,2241617>, 24 lipca 2018 r.

62  Por. IAR,PAP,kh, fc, Tunezyjczyk Anis Amri zastrzelony w Mediolanie [onli-
ne], <https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1707698,Tunezyjczyk-Anis-Amri-
-zastrzelony-w-Mediolanie-Niemiecka-prokuratura-potwierdza>, 24 lipca 2018 r.
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Barcelona jako miejsce przeprowadzenia ataku terrorystycznego nie 
została wybrana przypadkowo. Deptak La Rambla znany jest w świecie 
z niezwykłej tolerancji, zwłaszcza wobec osób homoseksualnych. Przy tej 
ulicy znajduje się wiele restauracji i klubów organizacji LGBT, a także 
organizowane są parady równości. Dla radykalnych bojowników muzuł-
mańskich zachowania homoseksualne zaliczają się do najpoważniejszych 
grzechów, jakich może dopuścić się człowiek. Zapewne z tego powodu ce-
lem ataku był deptak La Rambla, utożsamiany przez bojowników z rozwią-
złością, sodomią i brakiem wszelkiej moralności. Skrajny fundamentalizm 
muzułmański jednoznacznie klasyfi kuje niewłaściwe zachowania ludzkie, 
w myśl zasady: sprzeciw wobec nakazów Boga oznacza karę, którą bo-
jownicy tzw. Państwa Islamskiego wymierzają sami i niemal natychmiast. 
Ponadto należy podkreślić, że od 3 lipca 2005 r. w Hiszpanii istnieje moż-
liwość zawierania małżeńskich związków homoseksualnych, które są trak-
towane na równi z małżeństwami heteroseksualnymi. Możliwe jest także 
adoptowanie i wychowywanie dzieci przez pary jednopłciowe 63.

Oprócz piętnowania przez terrorystów braku moralności wśród Hiszpa-
nów, należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt dokonywania 
zamachów na Półwyspie Iberyjskim. Przez blisko 800 lat, na terenach dzi-
siejszej Hiszpanii, w różnym stopniu obecni byli Arabowie, którzy zajęli 
Andaluzję w 711 r. i założyli tu emirat, a następnie kalifat Kordoby 64. 
W ambitnych, aczkolwiek nierealnych planach tzw. Państwa Islamskiego, 
jest odzyskanie wpływów muzułmańskich na Półwyspie Iberyjskim 65.

Podsumowanie

Z  dokonanej powyżej analizy zamachów terrorystycznych w Europie 
można wyciągnąć następujące wnioski. Odpowiedzialne za przeprowa-
dzanie aktów agresji wobec cywilów, mieszkańców państw europejskich, 
jest tzw. Państwo Islamskie, terrorystyczna organizacja quasi-państwowa, 
rezydująca na niestabilnych politycznie terenach Syrii oraz Iraku. Ugru-
powanie to, chcąc podkreślić swoją potęgę, mimo odnoszonych porażek 
na Bliskim Wschodzie w starciach z wojskami koalicji działającej prze-
ciwko terroryzmowi, atakuję, czym wzbudza strach w państwach Europy. 
Źródła takiego stanu rzeczy upatruje się w niewłaściwej polityce migracyj-
nej i jej apogeum z roku 2015, kiedy to w niekontrolowany sposób, dotarły 
do Europy setki tysięcy uchodźców oraz nielegalnych imigrantów. Ataki 
terrorystyczne dokonane w Paryżu, Nicei, Brukseli, Barcelonie i Berlinie 

63  Por. M. Thornberry, Spain’s Highest Court Agrees To Hear Gay Marriage 
Challenge [online], <http://365gay.com>, 10 stycznia 2018 r.

64  Por. H. Stierlin, Islam od Bagdadu do Kordoby. Wczesne budowle od VII 
do XIII stulecia, Warszawa 1997, s. 87–113.

65  Por. br, ISIS zaprezentowało mapę swojego imperium. W tych krajach chce 
przejąć władzę do 2020 roku [online], <http://wiadomosci.onet.pl/swiat/isis-za-
prezentowalo-mape-swojego-imperium-w-tych-krajach-chce-przejac-wladze-do-
-2020/7q9l4m>, 10 stycznia 2018 r.
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były przeprowadzone przez osoby pochodzące z krajów Bliskiego Wschodu 
lub też przez obywateli państw europejskich, wywodzących się z rodzin 
bliskowschodnich.

Należy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden niezwykle istotny prob-
lem związany ze źródłami współczesnego terroryzmu w Europie, zbudo-
wanego na muzułmańskim fundamentalizmie religijnym. To intensyw-
nie radykalizujące się postawy aktywistów muzułmańskich z krajów Azji 
Centralnej, czego przykładem może być zamach w petersburskim metrze, 
przeprowadzony 3 kwietnia 2017 r. przez Akbarżona Dżaliłowa, obywa-
tela Rosji pochodzącego z Kirgistanu. W wyniku ataku zginęło 16 osób, 
a 45 zostało rannych. Natomiast 7 kwietnia 2017 r. w Sztokholmie ataku, 
w którym zgięło 5 osób i 15 osób zostało rannych, dokonał obywatel Uzbe-
kistanu Rachman Akiłow. W samym regionie Azji Centralnej nie ma zbyt 
wysokiego zagrożenia terroryzmem, ze względu na intensywną działalność 
antyterrorystyczną autorytarnych władz państw regionu. Jednak swoisty 
ucisk we własnych krajach staje się przyczyną radykalizacji postaw osób 
podatnych na wpływy ekstremistów muzułmańskich. Dlatego Uzbecy, Kir-
gizi, Turkmeni chętnie dołączają do organizacji terrorystycznych działają-
cych w Syrii, Iraku, Afganistanie oraz Pakistanie. I dlatego wobec rosnącej 
migracji z terenów państw usytuowanych w Azji Centralnej, a także prze-
śladowania na tle religijnym, prowadzone przez tamtejsze władze, należy 
spodziewać się wzrostu zagrożenia terrorystycznego ze strony radykalnych 
środowisk muzułmańskich, wywodzących się z Azji Centralnej 66.

Ryzyko zamachu terrorystycznego w Polsce określane jest jako bliskie 
zeru, tak wynika z raportu Global Terrorism Index 2016 i tendencji na rok 
2017. W Europie równie bezpiecznymi krajami są: Szwajcaria, Rumunia, 
Litwa, Łotwa, Słowacja i Słowenia 67. Nadal najniebezpieczniejszymi pań-
stwami na świecie pozostają: Irak, Afganistan, Nigeria, Pakistan i Syria. 
Trzeba podkreślić, że tylko w tych pięciu krajach zginęło 72% wszyst-
kich osób, których dotknęły zamachy terrorystyczne. Natomiast w Europie 
największe zagrożenie atakiem istnieje na Ukrainie, w Turcji i Rosji. Zaś 
spośród państw Unii Europejskiej najbardziej narażone na atak terrory-
stów pozostają Francja oraz Wielka Brytania 68. Działające w tych pań-
stwach grupy ekstremistyczne, a więc ISIS, Boko Haram oraz Talibowie, 
są odpowiedzialne za 55% wszystkich zamachów na świecie. Organiza-
cje te są silnie motywowane fundamentalistycznym sunnickim islamem. 
Rozwiązaniem może być wspieranie umiarkowanego islamu, jednak ta-
kie działania nie gwarantują powodzenia, umiarkowane państwa muzuł-
mańskie bowiem mogą ulec wpływom radykałów. Należy także podkre-
ślić, że czynniki religijne w działalności grup ekstremistycznych bardzo 
często przenikają się z kwestiami politycznymi. Tym samym religia staje 
się jedynie pretekstem do podejmowania określonych zachowań. Wskazać 

66  Por. J. Lang, Eksport dżihadu — terroryzm islamski z Azji Centralnej, „Ko-
mentarze OSW” 2017, nr 236, s. 1–6.

67  Por. Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2016. Mea-
suring and understanding the impact of terrorism, s. 11.

68  Tamże, s. 10–17.
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Streszczenie: Fundamentalizm utożsa-
miany jest głównie z islamem, ale wy-
stępuje on w wielu religiach. Europa od 
kilkunastu lat, a szczególnie od kilku-
nastu miesięcy, boryka się z problemem 
muzułmańskiego fundamentalizmu reli-
gijnego, który stał się źródłem współczes-
nego terroryzmu na Starym Kontynencie. 
Niniejsze opracowanie jest próbą analizy 
zjawiska fundamentalizmu wyrosłego na 
gruncie islamu, a w konsekwencji także 
szerzącego się terroryzmu muzułmań-
skiego. Ponadto artykuł analizuje główne 
zamachy terrorystyczne w Europie za-
istniałe w latach 2015–2017 oraz profi l i 
motywy działania terrorystów.

Keywords: Islam, fundamentalism, 
attempts, terrorism, Muslim

Summary: Fundamentalism is mainly 
identifi ed with Islam, but it exists in 
many religions. However, Europe has 
been struggling with the problem of 
Muslim religious fundamentalism for 
more than a dozen years, and especial-
ly for over a dozen months, which has 
become the source of modern terrorism 
on Europe. This study is an attempt to 
analyze the phenomenon of fundamen-
talism growing on the basis of Islam 
and, consequently, also the spreading 
of Muslim terrorism. In addition, the ar-
ticle analyzes the main terrorist attacks 
in Europe in 2015–2017 and the profi le 
and motives of terrorists.

należy także muzułmańskie państwa, w których zagrożenie terroryzmem 
jest niewielkie, jak chociażby Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dla-
tego prawdziwymi motywami terrorystów są problemy etniczne, polityczne 
i gospodarcze.




