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RECENZJE

Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, ss. 204
Polski rynek wydawniczy niestety nie obfituje
w nadmiar pozycji dotyczących terroryzmu,
dlatego z dużym zainteresowaniem należy
przyjąć aktywność poznańskich politologów,
których kolejna już publikacja o charakterze encyklopedycznym, jest jedną z trzech
tego typu prac w ogóle wydanych w Polsce1.
Tego typu opracowanie niesie za sobą konieczność potraktowania stosunkowo rozległej tematyki w sposób zwięzły i wybiórczy,
z drugiej zaś strony rola tego typu książek jest
odmienna od np. monografii tematycznych.
Omawiana praca dotyczy tylko jednej
części zjawiska terroryzmu, a mianowicie
organizacji terrorystycznych. Już pobieżny
przegląd zawartości pozwala stwierdzić, że
zachowano zgodność treści z tytułem, natomiast sposób doboru i prezentacji materiału
może pozostawiać wątpliwości.
Przy omawianiu tematyki terroryzmu
rzeczą nieuniknioną jest bowiem poruszenie spraw definicyjnych, co jest szczególnie
istotne wobec braku jednej uznanej ogólnie
definicji dotyczącej tego zagadnienia. Zasadniczo zawsze należy na użytek danego
opracowania określić, czym w rozumieniu
badacza terroryzm j est, ewentualnie czym
ni e jest. W przeciwnym wypadku ryzykuje
się nadmierne rozciągnięcie tematu na inne
obszary badawcze.
Warto odnotować, że wrocławski Leksykon politologii zawiera definicję terroryzmu
politycznego, według której jest to „metoda
walki politycznej, strategia i taktyka uznająca stosowanie przemocy (np. porwania,
zamachy bombowe) jako najbardziej skuteczny sposób i zarazem środek służący
osiągnięciu określonych celów politycznych,
kojarzonych z dążeniem do likwidacji istniejącego status quo”2. Znajduje się w nim także

hasło dotyczące terroryzmu międzynarodowego – określonego jako „przemoc stosowana wobec osób chronionych przez prawo
międzynarodowe [...] miejsc podlegających
takiej ochronie [...] wobec lotnictwa cywilnego, środków komunikacji masowej”3. Podobnie w innych opracowaniach poruszających tematykę terroryzmu – nawet w tylko
jednym z jego aspektów – kwestia definicji
i rozróżnienia zawsze jest omawiana na jednym z pierwszych miejsc4.
We wstępie autorzy odnoszą się do tych
problemów, jednak w sposób, zdaniem recenzenta, niesatysfakcjonujący. Jedyną definicją, jaka się pojawia, jest ta używana
przez Departament Stanu USA. Określa ona
terroryzm jako „zaplanowaną, politycznie
umotywowaną przemoc wobec celów nieuczestniczących w walce (non combatant)
stosowaną przez subnarodowe grupy lub
tajnych agentów” (s. 5).
Jest to stanowczo za mało, zwłaszcza że
sami autorzy przyznają, że inne amerykańskie organy rządowe używają nieco inaczej
sformułowanych definicji5 i nie uzasadniają
dlaczego wybrali akurat tę. Poza skromnym
komentarzem do wyżej wspomnianej definicji nie pojawia się też problem (wprawdzie zauważony przez autorów) rozróżnienia aktów
terrorystycznych od działań prowadzonych
w ramach konfliktu zbrojnego, wewnętrznego lub międzypaństwowego. W ogóle nie
pojawia się rozróżnienie pomiędzy terroryzmem a terrorem państwowym (polityką
terroru). Nie został poruszony także problem
określenia granicy pomiędzy podobną do
terroryzmu w zakresie stosowanych metod
(uprowadzenia osób, zamachy bombowe)
przemocą kryminalną. Jeśli publikacja skierowana jest – jak sami autorzy określają – „do
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Partia Nepalu), kolumbijskie (Zjednoczone
Siły Samoobrony Kolumbii) czy Tamilskie
Tygrysy ze Sri Lanki, które wykorzystują
terroryzm oprócz działań partyzanckich,
nierzadko bardzo brutalnych, ale jednak
w sensie metod działania, sił, środków, celów taktycznych, operacyjnych i strategicznych – odmiennych od terroryzmu. Nie
oznacza to oczywiście, że wszystkie te ugrupowania nie powinny zostać ujęte w pracy,
ale wprowadzenie takiego podziału byłoby
przydatne dla większej klarowności przekazu, co widać na przykład na stronie 94,
gdzie w haśle dotyczącym jednego z czeczeńskich ugrupowań autorzy piszą, że zamachu terrorystycznego na Dubrowce dokonali „partyzanci”, a na stronie 152 użyte
jest określenie „terroryści”.
Kolejna wątpliwość wiąże się z doborem
ugrupowań. Jak już wskazano – jest to lista
będąca pochodną punktu widzenia rządu
amerykańskiego. Na liście „współczesnych”
organizacji znajdują się więc ugrupowania,
które już jako takie nie odgrywają znaczącej roli w zjawisku, były natomiast uznane za szczególnie szkodliwe dla interesów
USA. Występują więc na przykład: Organizacja Abu Nidala (s. 11–13) i Japońska
Armia Czerwona (s. 101–103), które od lat
nie przeprowadziły żadnego zamachu, za to
aktywnie działały w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Są ugrupowania,
takie jak Tymczasowa Irlandzka Armia Republikańska (s. 133–136) czy kolumbijskie
Zjednoczone Siły Samoobrony Kolumbii8
(s. 164–166), które zgodnie z danymi zawartymi w publikacji niedawno zrezygnowały z działalności terrorystycznej. Nie ma
natomiast istotnych dla historii terroryzmu
ugrupowań już nieistniejących, jak Czerwone Brygady (ale są wymienieni „spadkobiercy” tej grupy działający we Włoszech) czy
Frakcja Czerwonej Armii. Są wymienione
liczne rozłamowe ugrupowania palestyńskie, ale nie ma samej OWP, która dla historii nowoczesnego terroryzmu jest jednym
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szerokiego grona odbiorców”, a więc niespecjalistów, tym bardziej wskazane jest, aby
sprawy związane z definicją i charakterystyką
zjawiska rozwinąć, z uwagi na panujący chaos pojęciowy i bardzo swobodne operowanie
terminem „terroryzm” w propagandzie, debacie publicznej i mediach. Biorąc pod uwagę
fakt, że leksykon adresowany jest do polskich
odbiorców, za istotne niedociągnięcie można uznać także brak jakiejkolwiek wzmianki
o polskich uregulowaniach prawnych, które
posługują się pojęciem „przestępstwa o charakterze terrorystycznym”.
Kwestie te dają o sobie znać w rdzeniu
pracy, a więc w osiemdziesięciu dziewięciu
hasłach opisujących poszczególne ugrupowania. Autorzy nie kryją, że oparli się na
corocznych publikacjach Departamentu
Stanu, zawierających podobne w formie
informacje dotyczące poszczególnych organizacji. Wątpliwości budzi jednak fakt,
że owe listy (osób i organizacji) są tworzone na użytek, po pierwsze, polityczny, po
drugie, organów ścigania, a więc odzwierciedlają interesy amerykańskie i tamtejszy
punkt widzenia. Co istotniejsze, ponieważ
problem terroryzmu wewnątrz Stanów
Zjednoczonych należy do kompetencji innych resortów rządu amerykańskiego, nie
obejmują one ugrupowań amerykańskich,
tak więc o terroryzmie antyaborcyjnym
(Armia Boga), białych suprematystach,
czarnych suprematystach (Naród Islamu)
czy ugrupowaniach skrajnych ekologów nie
ma wzmianki6.
Nie ma w leksykonie rozróżnienia (podobnie jak w opracowaniu amerykańskim)
na ugrupowania stricte terrorystyczne, dla
których terroryzm jest podstawowym sposobem działania oraz organizacje stosujące
terroryzm obok innych działań, np. partyzanckich7. Na liście pojawiają się więc organizacje terrorystyczne, jak Al-Kaida czy
Prawdziwa Irlandzka Armia Republikańska,
ale także ugrupowania ugandyjskie (Armia
Bożego Oporu), nepalskie (Komunistyczna
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z najważniejszych ugrupowań, jeśli chodzi
o kwestię strategii i skuteczności tego rodzaju działalności.
Nie można nie zwrócić uwagi na swoisty „wewnętrzny chaos” przy redagowaniu
haseł. Podążają one za pewnym ogólnym
schematem (historia, ogólna charakterystyka, głośne zamachy, przywódcy, zasoby,
wsparcie zewnętrzne), ale nie jest to schemat bezwzględnie przestrzegany, także
w zakresie objętości i zawartości. Na przykład w kilku akapitowym haśle o Tamilskich
Tygrysach (s. 112 ), owe elementy są bardzo
skrótowo i w uproszczony sposób zaznaczone, podczas gdy z rozciągniętego na prawie
cztery strony opisu Zjednoczonego Frontu
Wyzwolenia Assamu dowiadujemy się, że
posiada on m.in trzy hotele i dwie szkoły
jazdy, z których czerpie korzyści finansowe
(s. 163). Biorąc pod uwagę, że ta pierwsza organizacja w pewnym momencie była w stanie wymusić odwrót indyjskich sił pokojowych z wyspy, posiadała własne siły morskie
(łącznie z próbami budowy miniaturowego
okrętu podwodnego), a nawet powietrzne,
prowadziła zakrojoną na szeroką skalę działalność terrorystyczną, wojnę partyzancką
i działania kryminalne i że czynnie wsparła
próbę zamachu stanu na sąsiednich wyspach
Malediwach, wreszcie jako jedna z nielicznych niereligijnych organizacji stosowała
zamachy samobójcze – proporcje powinny
być inne9.
Same hasła zawierają niestety nieścisłości i niezbyt fortunne sformułowania, dla
przykładu w omówieniu Islamskiej Grupy
Zbrojnej określa się odbicie uprowadzonego przez jej członków samolotu w Marsylii w 1994 r. jako „strzelaninę” – bardziej
właściwym określeniem byłby „szturm” lub
„operacja ratunkowa”, a słowo „strzelanina”
sugeruje chaos i że miały miejsce porachunki gangsterskie, podczas gdy właściwszym
terminem na wymianę ognia z udziałem
żołnierzy lub policjantów jest „kontakt
ogniowy”. W haśle dotyczącym grupy cze-

czeńskiej odpowiedzialnej za zamach na
Dubrowce (Islamski Regiment do Zadań
Specjalnych10, s. 151–152) operacja odbicia
opanowanego budynku teatru jest określana
podwójnie niedokładnie: jako będąca dziełem „służb specjalnych” (były to siły specjalne) i „nieudana” (co jest nadużyciem –
nieudaną byłaby, gdyby terroryści wysadzili
budynek i zabili zakładników, a tak się nie
stało, natomiast za śmierć – 123 a nie 150 –
osób odpowiadają nie wykonawcy szturmu,
ale służby medyczne i organy zarządzania
kryzysowego)11.
Kolejną – choć kontrowersyjną – wadą
redakcyjną jest ułożenie haseł według nazw
anglojęzycznych, co utrudnia szybkie wyszukanie informacji o organizacjach często
wymienianych w polskich mediach. Część
nazw jest przetłumaczona na polski, część
nie; co znaczy np. nazwa „Kumpulan Mujahidin Malaysia” (s. 107) czy „Lashkar-iJhangvi” (s. 110) można się tylko domyślać.
Leksykon byłby także znacznie pełniejszą lekturą, gdyby oprócz organizacji omawiał on także najważniejsze pojęcia, w tym
związane z ideologią mającą istotny wpływ
na działalność terrorystyczną (jak Nowa
Lewica czy skrajne ideologie islamskie)
oraz biogramy najważniejszych osób. Nie
zaszkodziłoby także podanie informacji
o terroryzmie w wybranych regionach lub
państwach, wybranych zamachach, prawie – zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym, dotyczącym zwalczania
terroryzmu. Także podstawowe informacje
dotyczące teorii na temat terroryzmu i jego
zwalczania znacząco wzbogaciłyby publikację, zwłaszcza – i to może być podstawowy
argument świadczący na niekorzyść recenzowanej publikacji – że podane w nim
w obecnej formie i treści informacje można
łatwo znaleźć w Internecie, zwłaszcza anglojęzycznym, zarówno na oficjalnych stronach
rządowych, jak i instytucji badawczych (nie
mówiąc już o źródłach publicystycznych
i popularnonaukowych).
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K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995 oraz 2004.
A. Antoszewski, R. Herbut, Leksykon politologii, Wrocław 2000, s. 602–603.
3 Ibidem, s. 599–602.
4 Por. np. K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 32–48; M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000, Warszawa 2001, s. 392.
5 Por. np. A Military Guide to Terrorism in the Twenty-First Century, Ft. Leavenworth 2003, s. 12–13;
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 26–38; B. Bolechów Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Toruń 2002, s. 31–38.
6 Por. np. B. Bolechów op. cit., s. 131–148.
7 Ibidem, s. 48–50, por. także USMC Intelligence Service Urban Threat: Guerilla and Terrorist Organizations.
8 Ta organizacja sama w sobie jest ciekawym przypadkiem do zdefiniowania, bowiem było to ugrupowanie zwalczające lewackich partyzantów, wszakże uwikłane w handel narkotykami. Kwestią do dyskusji
jest czy można określić tę grupę jako terrorystyczną, partyzancką stosującą terroryzm, czy też jest to przypadek wigilantyzmu, a może po prostu specyficznej w genezie organizacji przestępczej?
9 Por. http://www.globalsecurity.org/military/world/para/ltte.htm (dostęp: 14 kwietnia 2009), K. Kubiak, Samobójcy w technologii stealth, „Raport – wojsko, technika, obronność” 2001, nr 9.
10 Por. np. http://www.fas.org/irp/world/para/spir.htm (dostęp: 2 maja 2009) http://www.cdi.org/terrorism/spir.cfm 02.05.2009.
11 Por. I. Chloupek Sukces i porażka, Militarny Magazyn Specjalny „Komandos” 2002, nr 12 i 2003,
nr 01.
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Michał Piekarski

Zbigniew Machelski
„System polityczny Włoch”
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 350
Współczesna włoska demokracja, za sprawą
długoletnich rządów magnata prasowego
Silvio Berlusconiego, coraz częściej uznawana jest za fenomen. Oprócz walorów naukowych książka Zbigniewa Machelskiego skłania do refleksji, że w warunkach włoskich
jest to ocena pochopna. Można zaryzykować
twierdzenie, że to raczej brak Berlusconiego
lub innego podobnego (ale niemieszczącego się w standardach stabilnej zachodniej
demokracji) zjawiska należałoby uznać we
Włoszech za fenomen. Książka System polityczny Włoch przynosi bowiem obraz państwa, które ma w sobie zawarte jakieś trwałe
pierwiastki destrukcji. Nie jest celem Autora
rozpoznanie wspomnianych „pierwiastków
destrukcji”, ale dokonana systematyczna
analiza wywołuje pytania o kondycję państwa, które:

1) zjednoczyło się w akcie narodowego
uniesienia, a mimo to po 150 latach nie jest
chyba bliżej jedności niż na początku drogi
(rozdział 1);
2) zrodziło faszyzm, jeden z najbardziej
zbrodniczych modeli i „filozofii” polityki
(rozdział 2);
3) wytworzyło system trwałej symbiozy
państwa i wszechwładnej organizacji przestępczej – mafii (rozdział 3);
4) wreszcie dokonało rewolucji w duchu
sanacji, ale w dużej mierze rękami człowieka, który zdominował media i na którym
ciążą najpoważniejsze zarzuty korupcyjne,
a nawet kryminalne.
Takie szerokie spojrzenie na współczesne
Włochy udało się w dużej mierze uzyskać
dzięki przyjęciu historycznej perspektywy
i to pomimo tego, że prezentowana anali-
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