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Zjawisko terroryzmu istnieje od czasów
staro¿ytnych. Terroryzmem pos³ugiwali siê
Rzymianie, u¿ywano go podczas podbojów
kolonialnych, Wiosny Ludów, rewolucji
francuskiej i rosyjskiej, a tak¿e podczas I i II
wojen œwiatowych. Eskalacja zjawiska na
skalê miêdzynarodow¹, globaln¹ przypad³a
na czasy wspó³czesne, tj. pocz¹tek XXI wie-
ku. Punktem kulminacyjnym by³y zamachy
islamskich ekstremistów w amerykañskich
aglomeracjach – Nowym Jorku oraz Wa-
szyngtonie 11 wrzeœnia 2001 roku.

W nielicznych opracowaniach na temat ter-
roryzmu traktowano problematykê badawcz¹
wyjaœniaj¹c¹ terminologiê zwi¹zan¹ z terro-
ryzmem, trudnoœciami w jej scharakteryzo-
waniu oraz usystematyzowaniu zbyt w¹sko;
opracowania dotyczy³y wybranych elemen-
tów zagadnienia jak analiza konkretnych
przypadków czy funkcjonowania organizacji
terrorystycznych lub mia³y charakter publi-
cystyczno-faktograficzny. Zjawisko to ca³y
czas ewoluuje, wiêc w starszych opracowa-
niach nie uwzglêdniono obecnej specyfiki
problemu. Po 11 wrzeœnia 2001 roku zaczê³o
siê pojawiaæ wiele prac, rozpraw i dysertacji
traktuj¹cych o terroryzmie, jednak w dalszym
ci¹gu brakowa³o kompleksowych opraco-
wañ, w których ukazano by problematykê
zwi¹zan¹ z terminologi¹ pojêciow¹, zawie-
raj¹cych istotê oraz cechy, a tak¿e interpre-
tuj¹cych zjawisko w ramach systemu i od-
dzia³uj¹cych na siebie wzajemnie czynników
oraz zmiennych. W wielu publikacjach po-
wielano schematy zawarte w innych pozy-
cjach, w dalszym ci¹gu skupiaj¹c siê na jed-
notorowym podejœciu do problematyki.

Zbadaniem i opisaniem zjawiska terroryz-
mu, aspektów teoretycznych, wieloaspekto-
woœci i interferencyjnoœci w sposób systemo-

wy zaj¹³ siê polski naukowiec, pracownik
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz-
naniu oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu
profesor Sebastian Wojciechowski w pracy
zatytu³owanej Terroryzm na pocz¹tku XXI
wieku. Pojêcie, istota i przyczyny zjawiska.
W kompleksowy sposób przedstawia on roz-
wa¿ania na temat koncepcji teoretycznych,
w precyzyjny i przejrzysty sposób prezentuje
zawarte koncepcje u¿ywaj¹c problematycz-
no-chronologicznych ram dysertacji. Recen-
zowana ksi¹¿ka jest zbiorem starannie opra-
cowanych zagadnieñ zwi¹zanych z pojêciem,
istot¹ i przyczyn¹ terroryzmu oraz interferen-
cyjnoœci¹ zjawiska. W g³ównym kontekœcie
cezura czasowa opracowania obejmuje XXI
wiek, jednak dokonuj¹c analizy poszcze-
gólnych zagadnieñ, jak geneza zjawiska, „
przyjmuje wczeœniejsze ramy czasowe. Pra-
ca sk³ada siê ze Wstêpu, Czêœci pierwszej do-
tycz¹cej zakresu i charakteru wspó³czesnego
terroryzmu, Czêœci drugiej, w której skupio-
no siê na analizie przyczyn zjawiska i z Pod-
sumowania – próby syntezy omówionej
w lekturze interferencyjnoœci terroryzmu,
który jest nowatorsk¹ metodologi¹ badañ
przyczyn zjawiska terroryzmu opracowan¹
przez Autora.

W czêœci pierwszej rozpatrzono genezê
oraz eskalacjê terroryzmu, opisano poszcze-
gólne etapy kszta³towania zjawiska, elemen-
ty sk³adowe, cechy i mechanizmy. Terroryzm
przedstawiony zosta³ jako system ró¿nora-
kich czynników wp³ywaj¹cych na przyczyny
jego zaistnienia, korelacje bodŸców oraz me-
chanizmów powi¹zanych ze zjawiskiem a tak-
¿e skutków, które mog¹ powodowaæ dalsz¹
eskalacjê problemu lub jego zmniejszenie.
Jest to siatka oddzia³ywania ró¿nych ele-
mentów i mechanizmów wzajemnie na siebie
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wp³ywaj¹cych, oddzia³uj¹cych i uzupe³nia-
j¹cych siê nawzajem. W opracowaniu zosta³y
wskazane elementy sk³adowe oraz funkcje
dezintegruj¹ce i integruj¹ce sk³adaj¹ce siê na
terroryzm oraz zosta³y one zanalizowane,
a tak¿e rozpatruje siê zjawisko na tle innych
zjawisk dezintegruj¹cych. Zwraca siê uwagê
na ewolucjê terroryzmu i umiejêtnoœæ jego
dostosowywania siê do zmieniaj¹cych siê
realiów, w szczególnoœci globalizacji. Za-
uwa¿a siê, ¿e usystematyzowana wiedza oraz
nauka o terroryzmie mog¹ skuteczniej pomóc
w zwalczaniu problemu. Ukazana zosta³a ge-
neza zjawiska, a tak¿e interakcje zachodz¹ce
pomiêdzy ró¿nymi elementami sk³adowymi.
Zaprezentowane zosta³y g³ówne motywy oraz
Ÿród³a dzia³alnoœci organizacji terrorystycz-
nych. Przyczyny zjawiska zosta³y przedsta-
wione na tle innych zjawisk dezintegruj¹cych,
jak separatyzm czy fundamentalizm, a tak¿e
w kontekœcie ideologii (politycznych, ekono-
micznych, etnicznych, religijnych) i uwarun-
kowañ spo³ecznych. Badaniom poddane zo-
sta³y interferencje przyczynowo-skutkowe,
czasowe oraz przedmiotowe. Wskazuje siê
tak¿e na pozytywne aspekty terroryzmu, jak
np. obalenie tyrana czy funkcje integruj¹ce.
Autor bada problematykê wykorzystuj¹c
koncepcjê triady terrorystycznej, w której za-
wieraj¹ siê trzy g³ówne typy determinantów,
a mianowicie sferê idei, Ÿród³a ekonomicz-
no-spo³eczne oraz przyczyny psychologicz-
ne.

Przytoczone metody badawcze, jakimi
pos³u¿y³ siê Autor, zg³êbiaj¹c problematykê
obejmuj¹: analizê i syntezê, abstrahowanie
oraz indukcjê i dedukcjê, a tak¿e behawio-
raln¹ metodê wyjaœnienia zagadnienia oraz
systemowe podejœcie do ca³oœci problemu.
Zastosowana zosta³a konstrukcja problema-
tyczno-chronologiczna. Monografia opiera
siê na dog³êbnym zbadaniu elementów sk³a-
dowych zjawiska, ich wzajemnych korelacji
oraz interferencji, a tak¿e sfery przyczyno-
wo-skutkowej.

W pracy wyjaœniono problematykê zwi¹-
zan¹ z trudnoœciami z usystematyzowaniem

pojêciowym oraz teoretycznym zjawiska.
Problem ten pojawia siê jednak w wielu opra-
cowaniach. Praca zawiera wiele ciekawo-
stek, które uzupe³niaj¹ jej treœæ, przeplataj¹c
siê z rozwa¿aniami stricte naukowymi. Autor
nie powiela po raz kolejny schematów opi-
suj¹cych to zjawisko, a w nowatorski sposób
ukazuje je czytelnikowi, prezentuj¹c spójnie
i przejrzyœcie przytoczone kwestie. Optymal-
nie zosta³ dobrany sposób opisywania wsze-
lakich aspektów zwi¹zanych z terroryzmem.
Czytaj¹c wydaje siê, ¿e w lekturze zawarto
wszelkie potrzebne informacje, ale jak wska-
zuje Autor, dog³êbniejsze zbadanie omówio-
nych aspektów wymaga³oby odrêbnych opra-
cowañ dla ka¿dego z nich, bowiem jest to
zbyt obszerne pole dzia³ania. Opisuj¹c gene-
zê terroryzmu nie powiela jednej, starej kon-
cepcji, tylko przedstawia wiele ró¿nych opi-
sów innych autorów.

W kwestii terminologicznej wskazuje siê
na zmiany, jakie ewoluowa³y wraz z termina-
mi terror i terroryzm, od oznaczaj¹cego nie-
odzowne narzêdzie w walce o „wprowadze-
nie porz¹dku” w okresie rewolucji francuskiej,
przez represje stosowane przez pañstwa wo-
bec obywateli, po narzêdzie wykorzystywane
przez ugrupowania zamachowców d¹¿¹cych
do realizacji okreœlonych celów.

Wprowadza siê rozró¿nienie pomiêdzy
terminami terror a terroryzm oraz pojêæ po-
krewnych, jak przemoc, dzia³alnoœæ prze-
stêpcza, przemoc kryminalna, czystki etnicz-
ne, wojna, powstanie. Terroryzmem nazywa
siê okreœlon¹ ideologiê wymierzon¹ z regu³y
„w górê”, a wiêc przeciwko w³adzy, a terro-
rem przemoc stosowan¹ „w dó³”, czyli sil-
nych organów (np. pañstwo) wobec np. oby-
wateli. Wskazuje siê na problemy, które
przyczyniaj¹ siê do trudnoœci w odpowied-
nim sformu³owaniu konkretnej definicji,
a tak¿e na nadu¿ywanie pojêæ „terroryzm”,
„akt terrorystyczny”, „polityka terroru”, „eks-
tremizm”, „radykalizm”. K³opotów dostar-
cza tak¿e ewolucja pojêcia, jak równie¿ jego
wzglêdnoœæ, poniewa¿ jak stwierdza przyto-
czony B. Jenkins to, co nazywa siê terroryz-

182 Book reviews/Discussions PP 1 '12



mem, wydaje siê zale¿eæ od punktu widzenia
(s. 44). S³usznie wiêc w dalszej czêœci stwier-
dzono, i¿ ruchy „wyzwoleñcze” s¹ przez ich
przeciwników okreœlane mianem terrory-
stycznych. Konkluduj¹c stwierdza siê, i¿ jest
to pojêcie zbyt obszerne, aby jednoznacznie
je okreœliæ i sformu³owaæ. Wskazuje siê tak¿e
na potrzebê stworzenia uniwersalnej defini-
cji terroryzmu, aby móc uruchomiæ efektyw-
ne mechanizmy oraz strategie zapobiegania
zjawisku, a tak¿e z powodów formalnopraw-
nych.

Zaprezentowane zosta³y ró¿ne sposoby
definiowania terroryzmu oraz prace z tego
zakresu, zaczynaj¹c od Ligi Narodów przez
ONZ i Komitetu ds. Miêdzynarodowego Ter-
roryzmu (KDMT), Rady Bezpieczeñstwa
ONZ, Miêdzynarodowego Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci, Rady Gospodarczo-Spo³ecznej,
a tak¿e innych organizacji miêdzynarodo-
wych jak Organizacja Miêdzynarodowa Lot-
nictwa Cywilnego (ICAO), Miêdzynarodo-
wa Organizacja Morska (IMO), Organizacja
Pañstw Amerykañskich (OPA), Liga Pañstw
Arabskich (LPA), Rada Europy, NATO czy
Unia Europejska, z których ¿adne nie wypra-
cowa³o uniwersalnej terminologii. Pojêcie ter-
roryzm zosta³o przedstawione tak¿e w œwietle
regulacji prawnych ró¿nych pañstw (Wiel-
kiej Brytanii, Rosji, Francji, Niemiec, Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Polski). Nastêpny-
mi podmiotami uwzglêdnionymi w opraco-
waniu, które podejmuj¹ próbê zdefiniowania
terroryzmu s¹ oœrodki naukowe jak np. ame-
rykañski RAND Corporation, CATO Institu-
te oraz na podstawie s³owników: S³ownik
Oxfordzki, S³ownik jêzyka polskiego; ency-
klopedii: Encyklopedia PWN, Encyklopedia
politologii czy Leksykonu historii XX wieku,
a tak¿e na opracowaniach naukowców, któ-
rych definicje s¹ najczêœciej przytaczane
w literaturze naukowej i popularnonaukowej.
S¹ to B. Jenkins, P. Wilkinson, B. Hoffman,
A. Schmid, I. Cronin, R. Schultz, a wœród
Polaków A. Bernard, M. Madej, B. Bolechów,
A. Wejkszner, K. Karolczak, Cz. Mojsiewicz,
K. Liedel oraz Z. Galicki i E. Osmañczyk,

których definicje posiadaj¹ wyraŸny charak-
ter prawny. Podsumowaniem dywagacji nad
problematyk¹ zwi¹zan¹ ze zdefiniowaniem
pojêcia jest autorska definicja terroryzmu.

W dalszej czêœci monografii zosta³y za-
prezentowane klasyfikacje definicji terroryz-
mu oparte na ró¿nych czynnikach (terrorysta,
ofiara, œrodowisko, œrodki, ideologia, moty-
wacje, cele), definicje generalne, cz¹stkowe
i mieszane. Wskazuje siê tak¿e na potrzebê
wprowadzenia poni¿szej typologii, zawiera-
j¹cej cztery elementy s³u¿¹ce wyró¿nieniu
sposobu zdefiniowania pojêcia terroryzmu:
opisowe (wyjaœniaj¹ w bezpoœredni sposób
terroryzm), cz¹stkowe (definiowane s¹ poje-
dyncze elementy), rodzajowe (jeden lub kil-
ka wybranych typów terroryzmu), enumera-
tywne (uwypuklaj¹ce najwa¿niejsze cechy
terroryzmu, na ogó³ jednak bez ukazania ko-
relacji pomiêdzy nimi). Przytoczone zosta³y
ró¿ne metody definiowania terroryzmu, wy-
znaczniki wskazuj¹ce na dzia³ania terrory-
styczne, elementy i formy dzia³ania terro-
rystów, a tak¿e czynniki i grupy czynników
charakteryzuj¹cych zjawisko terroryzmu. Za-
liczyæ do nich mo¿na sferê ideow¹, wartoœci
spo³eczno-kulturowe, aktywnoœæ pañstwa
i podmiotów niepañstwowych, u¿ycie si³y
i/lub przemocy, fanatyzm, strach, mo¿liwoœæ
nag³oœnienia sprawy, motywy i cele terro-
rystów, charakter dzia³alnoœci. Dokonano tak-
¿e analizy pojêciowej na podstawie zebranych
definicji w formie zestawienia tabelaryczne-
go. W celu uporz¹dkowania i wskazania „fun-
damentu” terroryzmu, przedstawiono piêæ
kluczowych pytañ: kto, jak, dlaczego, kto/co
by³/by³o celem, kogo lub czego przejaw ter-
roryzmu dotyczy³; z jakim skutkiem? Powy¿-
szych piêæ pytañ zosta³o potraktowanych jako
istota pojêcia zjawiska terroryzmu.

Przedstawiaj¹c cechy terroryzmu pod-
chodzi siê do zagadnienia, rozpatruj¹c je jako
system sk³adaj¹cy siê z szeregu elementów
sk³adowych oraz zachodz¹cych pomiêdzy
nimi relacji. System ten posiada wejœcia
i wyjœcia w postaci czynników na niego
wp³ywaj¹cych. Mo¿e to byæ np. otoczenie
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jak organizacja terrorystyczna lub szerzej –
pañstwo i/lub system polityczny wp³ywaj¹ce
na jednostkê – terrorystê i odwrotnie, terrory-
sta oddzia³uje na otoczenie – pañstwo, orga-
nizacjê lub np. spo³eczeñstwo. Interakcje
przybieraj¹ ró¿ne formy, zale¿ne od czasu
(ewolucja terroryzmu), przyczyn, celów, geo-
polityki. Cech¹ istotn¹, warunkiem sine qua
non terrorystów jest przemoc (lub groŸba jej
u¿ycia) tak, aby poruszyæ jak najwiêksze
masy, zszokowaæ i je przeraziæ. Cechy dzia-
³alnoœci terrorystycznej obejmuj¹ aspekty
zwi¹zane z zagro¿eniem ¿ycia, zdrowia, mie-
nia z zastraszaniem, demonstracj¹ si³y, legi-
tymizacj¹ w³asnych dzia³añ. Kolejn¹ wa¿n¹
cech¹ terroryzmu s¹ jego asymetrycznoœæ,
mnogoœæ i ewolucyjnoœæ.

Okreœlaj¹c typologiê terroryzmu ponow-
nie zwraca siê uwagê na mnogoœæ, ró¿-
norodnoœæ oraz niedoskona³oœæ istniej¹cych
form i kryteriów. Posiadaj¹ one wiele zmien-
nych i odmienne punkty odniesienia, które
tak¿e s¹ ró¿ne (podmiot, motyw, np. religij-
ny, nacjonalistyczny, ekologiczny, separaty-
styczny, rewolucyjny; cel, sposób, miejsce,
otoczenie/czas, œrodki, skutki). Zwraca siê
uwagê na problem ujednolicenia sklasyfiko-
wania zjawiska i jego nieziszczalnoœæ. Trud-
noœci w usystematyzowaniu dostarcza te¿
czêsto nieracjonalne, kierowane emocjami
zachowania zaanga¿owanych. Ponadto terro-
ryzm jest powi¹zany z wieloma ró¿nego ro-
dzaju zjawiskami i procesami, takimi jak
globalizacja, system miêdzynarodowy, bez-
pieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe czy
inne tendencje dezintegruj¹ce.

Podsumowuj¹c czêœæ pierwsz¹ zwraca
siê uwagê na potrzebê stworzenia uniwersal-
nej definicji, a tak¿e na dok³adne poznanie
mechanizmów dzia³ania terroryzmu, jak rów-
nie¿ jego istot, przyczyn i form. Ze wzglêdu
na z³o¿onoœæ i wieloaspektowoœæ za zasadne
uznaje siê stworzenie (wyodrêbnienie) osob-
nej dyscypliny naukowej poœwiêconej bada-
niom nad terroryzmem. W celu dog³êbnego
zbadania zjawiska, zaprezentowana zosta³a
interferencyjna koncepcja wspó³czesnego

terroryzmu. Zak³ada ona m.in. rozpatrywanie
owego zjawiska na podstawie czterech aspek-
tów: elementów sk³adowych i ich interakcji,
wp³ywaj¹cych na nie czynników i analizo-
wany obszar. Zawiera tak¿e trzy kluczowe
p³aszczyzny analizy: interferencjê przyczyno-
wo-skutkow¹, interferencjê zakresow¹ i inter-
ferencjê przedmiotow¹. Wskazuje siê, i¿ ta
metoda ma charakter uniwersalny i pos³u¿yæ
mo¿e do analizy i prognozy terroryzmu, ale
równie¿ innych podobnych zjawisk, jak se-
paratyzm, fundamentalizm czy nacjonalizm.

We wprowadzeniu do czêœci drugiej,
zwraca siê uwagê na z³o¿onoœæ problemu oraz
na niepe³ne i niedoskona³e opracowania nad
studiami zwi¹zane z problematyk¹, w któ-
rych wybiórczo bazuje siê z regu³y na g³ów-
nych przes³ankach, a tak¿e podchodzi siê do
tematu w sposób emocjonalny, a w konse-
kwencji subiektywny. Charakteryzuj¹c terro-
ryzm podkreœla siê, ¿e tworzy on tzw. system
naczyñ po³¹czonych. Istnieje grupa wielu
czynników determinuj¹cych zjawisko (np.
konflikty wszelakiego rodzaju, niesprawie-
dliwoœæ, rywalizacja, nastroje rewolucyjne,
religie, ideologie) lub inne kryteria, jak eko-
nomia, polityka, kultura, psychologia czy kry-
teria spo³eczne. Wa¿n¹ rolê odgrywa moty-
wacja i chêæ: zdobycia w³adzy, poprawy statusu
spo³ecznego, pozyskania nagród, zmiany sytu-
acji; zwi¹zki to¿samoœciowe z otoczeniem,
przynale¿noœci. Wskazane zosta³y równie¿
czynniki poœrednie, jak recesja, globalizacja,
media, rozbudzanie œwiadomoœci politycznej.
Wœród czynników determinuj¹cych dzia³ania
terrorystyczne zosta³y wymienione tak¿e uwa-
runkowania spo³eczno-ekonomiczne, czynni-
ki historyczno-polityczne, wyznaczniki socjo-
logiczne oraz uwarunkowania psychologiczne.
Opisuj¹c powy¿sze, Autor odwo³uje siê do
prac innych naukowców jak: P. Wilkinson,
A. Bernard, C. Sterling, L. Szmidt, M. Crens-
haw, J. Horgan, B. Bolechów, M. Madej,
F. Go³embski, A. Wejkszner.

W próbie usystematyzowania przyczyn
terroryzmu wprowadza siê podzia³ na nastê-
puj¹ce kategorie:
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— uwarunkowania terytorialno-etniczne –
na iloœæ nieca³ych dwustu pañstw ist-
niej¹cych na œwiecie przypada oko³o
3,5 tysi¹ca narodów, czyli nieca³e 6%
ludnoœci posiada w³asn¹ pañstwowoœæ;

— aspekty religijno-kulturowe – odsetek
aktów terrorystycznych wykonywanych
w imiê religii systematycznie wzrasta
i obecnie wynosi ok. 50% wszystkich
zamachów;

— uwarunkowania ekonomiczno-spo³eczne
– ubóstwo jako czynnik determinuj¹cy
niebezpieczne zachowania;

— przyczyny historyczno-polityczne – ani-
mozje powsta³e na gruncie historycz-
nym mog¹ generowaæ radykalne posta-
wy;

— psychologiczne Ÿród³a terroryzmu – nie-
nawiœæ, poczucie zagro¿enia, krzywda,
zemsta;

— inne przyczyny – dzia³ania liderów po-
litycznych, efekt domina (eskalacja
zjawiska terroryzmu – chêæ zemsty),
zwiêkszaj¹ce siê migracje i nap³yw lud-
noœci odmiennej kulturowo, rola me-
diów, dziêki którym terroryzm nabiera
roli miêdzynarodowej, a uczucie stra-
chu i przera¿enia zwiêkszane jest na
skalê masow¹ oraz globalizacja.
Przybli¿one zosta³y tak¿e inne sposoby

klasyfikacji przyczyn terroryzmu, jak: powo-
dy proste i z³o¿one; uwarunkowania histo-
ryczne, spo³eczne, polityczne i kulturowe oraz
bezpoœrednie, czyli motywacje, czynniki gru-
powe, ideologiczne i organizacyjne. Inny typ
klasyfikacji przyczyn opiera siê na podziale
na cztery kategorie: przyczyny strukturalne,
tzw. przyœpieszacze, przyczyny motywacyj-
ne, zapalniki-detonatory. Przedstawione zo-
sta³y ponadto inne klasyfikacje przyczyn
oparte na badaniach m.in. A. Marsella,
T. Bjørgo, A. Cronina oraz na podstawie En-
cyklopedii terroryzmu.

Przedstawione zintegrowane typologie
Ÿróde³ terroryzmu zosta³y usystematyzowane
na podstawie modelu grupuj¹cego cztery kla-
syfikacje obejmuj¹cego czas i zakres wystê-

powania, przyczyny i ich dynamikê. Alterna-
tywnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ interferen-
cyjny model przyczyn terroryzmu opieraj¹cy
siê na za³o¿eniu przenikania, interakcji wielu
czynników jako systemu – ca³ej siatki po-
wi¹zañ. W ramach tej koncepcji uwzglêdnio-
ny zosta³ podzia³ przyczyn na trzy grupy –
powodowany ideologiami (sfera serca), uwa-
runkowaniami ekonomiczno-spo³ecznymi
(sfera cia³a) i aspektami psychicznymi (sfera
umys³u) tworz¹cymi kumulatywnie tzw.
koncepcjê triady terrorystycznej motywacji.
Do przyczyn ideologicznych uwzglêdnione
zosta³y takie czynniki jak problem samosta-
nowienia, separatyzm, konflikty etniczne,
nacjonalizm, rasizm, antysemityzm, szowi-
nizm i ksenofobia, fundamentalizm religijny,
ale tak¿e samo zjawisko terroryzmu zosta³o
zaliczone jako ideologia s³u¿¹ca realizacji
za³o¿onych celów.

Uwarunkowania ekonomiczno-spo³eczne
obejmuj¹ m.in. ubóstwo, kryzysy i konflikty,
poziom PKB, zjawisko uchodŸctwa, œrednia
d³ugoœæ ¿ycia, wysokoœæ zad³u¿enia pañstw.
Poruszaj¹c ten aspekt wskazuje siê na nieko-
niecznoœæ zaistnienia powy¿szych, aby wy-
generowaæ zjawisko terroryzmu, poniewa¿
czêœæ terrorystów jest dobrze sytuowana fi-
nansowo i wykszta³cona, a przeprowadzenie
zamachu terrorystycznego pozostaje operacj¹
trudn¹ logistycznie i wymagaj¹c¹ znacznych
nak³adów finansowych. Jednak jak twierdzi
przytoczony R. Coolseat, terroryzm nie wy-
nika z biedy a ze spo³ecznej traumy bêd¹cej
nastêpstwem marginalizacji (s. 172).

Trzecim aspektem triady terrorystycznej
s¹ uwarunkowania psychologiczne. Do czyn-
ników wystêpuj¹cych wœród nich zaliczono
strach, skrajny pesymizm, poczucie œwiato-
pogl¹dowej „pustki” (np. œwiat po zakoñcze-
niu zimnej wojny) i potrzebê przynale¿noœci,
poczucie krzywdy, nierównoœci, zagro¿enia
i braku bezpieczeñstwa, wrogoœæ, traumê,
sk³onnoœci do agresji. Zaprezentowany zo-
sta³ podzia³ teorii odwo³uj¹cych siê do psy-
chiki cz³owieka i t³umacz¹cy terrorystyczne
zachowania, a tak¿e inne koncepcje interpre-
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tuj¹ce przyczyny, przejawy i skutki tych za-
chowañ. Zaznacza siê, i¿ powy¿sze nie stano-
wi¹ wy³¹cznych determinantów prowadz¹cych
do zachowañ terrorystycznych czy eskalacji
zjawiska, ale zwracaj¹ uwagê na ich mno-
goœæ i ró¿norodnoœæ. Aby bli¿ej poznaæ ele-
menty sk³adaj¹ce siê na przyczyny terroryzmu,
wa¿ne jest poznanie i rozpatrzenie wp³ywa-
j¹cych czynników i zbadanie zachodz¹cych
pomiêdzy nimi interakcji. Przedstawiony
w czêœci drugiej interferencyjny model terro-
ryzmu i wynikaj¹ca z niego koncepcja triady
terrorystycznej scharakteryzowane zosta³y
jako jeden ze sposobów rozpatrywania terro-
ryzmu oraz jako autorska próba usystematy-
zowania przyczyn zjawiska.

W podsumowaniu opracowania dokona-
na zosta³a próba syntezy interferencyjnoœci
terroryzmu. Zwraca siê uwagê na kluczowe
kwestie jej dotycz¹ce, m.in.: rozró¿nienie
terroryzmu lokalnego od globalnego, korela-
cja przyczyn oraz skutków, asymetryczny
i sieciowy charakter terroryzmu oraz jego
ewolucja, globalizacja, media, wybór taktyki
i strategii, rozwój technologiczny, motywy.
W ramach tej koncepcji ponownie wskazuje
siê na dezintegruj¹ce, ale i integruj¹ce funkcje
terroryzmu, a tak¿e na korelacje z otoczeniem,
które okreœlone zosta³o jako otoczenie syste-
mu terrorystycznego. Wskazuje siê równie¿
na interferencjê tych procesów z dzia³aniami
poszerzania zasiêgu dzia³ania organizacji ter-
rorystycznych i tworzenia ponadnarodowych
struktur. Czêœci¹ koncepcji interferencyjnej
jest tak¿e mechanizm kszta³towania siê terro-
ryzmu, który cechuje siê dynamik¹ i z³o¿ono-
œci¹, a determinowany jest przez czynniki ze-
wnêtrzne i wewnêtrzne. Istotnym podmiotem
terroryzmu jest organizacja terrorystyczna,
która wchodzi w interakcje z otoczeniem
i jest determinowana czynnikami zewnêtrz-
nymi i wewnêtrznymi, stanowi¹c w ten spo-
sób kolejny aspekt interferencyjnoœci.

Zjawisko terroryzmu oddzia³uje na sze-
reg procesów i mechanizmów spo³ecznych
od jednostek po dzia³alnoœæ miêdzynarodo-
w¹, wp³ywa na dezintegracjê i destabilizacjê,
bêd¹c przyczyn¹, jak i skutkiem tych proce-
sów. Aby móc przeciwdzia³aæ zagro¿eniu
zaprezentowano koncepcjê kontr-antyterro-
ryzmu, sk³adaj¹cego siê z podstawowych
elementów takich jak zapobieganie, zwalcza-
nie, ochrona, reagowanie czy prognozowanie
tego zjawiska. Realizacja wy¿ej przedsta-
wionych elementów jest trudnym do osi¹gniê-
cia zadaniem z powodu z³o¿onoœci problemu.
Pomóc mo¿e pe³niejsze poznanie przyczyn
zjawiska, jego istoty oraz specyfiki, w czym
pomaga omówiona lektura i przedstawiona
w niej interferencyjna koncepcja terroryzmu.

W ogólnej refleksji nad ksi¹¿k¹, nale¿y
podkreœliæ, ¿e autorski, nowatorski sposób
usystematyzowania przyczyn terroryzmu, sze-
rokie podejœcie do problemu interferencyjno-
œci i wynikaj¹ca z niego koncepcja triady ter-
rorystycznej zas³uguj¹ na bardzo wysok¹
ocenê. Jako innowacyjny sposób badawczy,
pos³u¿yæ mo¿e do dalszych badañ nad pro-
blematyk¹ procesów dezintegruj¹cych, przede
wszystkim terroryzmu, ale i innych zjawisk,
jak nacjonalizm, separatyzm czy fundamen-
talizm. Wysoka ocena recenzowanej ksi¹¿ki
podyktowana jest równie¿ odwo³aniami Au-
tora do dorobku naukowego wielu nau-
kowców z ca³ego œwiata, którymi przesycone
jest opracowanie. Sebastian Wojciechowski
w umiejêtny sposób po³¹czy³ dostêpne mate-
ria³y naukowe z w³asn¹ wiedz¹ i doœwiadcze-
niem, tworz¹c nowy wk³ad w dziedzinie ba-
dañ nad terroryzmem. Wzbogaca on wiedzê
o najnowsz¹ metodologiê badawcz¹ zapew-
niaj¹c kontakt z nowatorskimi osi¹gniêciami
naukowymi.

Wojciech STANKIEWICZ

Olsztyn
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