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TERRORYZM W MEDIALNYM OBRAZIE WIATA

Krzysztof Liedel, Stanis aw Mocka (red.), Terroryzm w medialnym obrazie wiata,
Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010. 

Dzisiejszy wiat kreowany przez elektroniczne rodki masowego przekazu ma cz sto
zaskakuj co okrutne oblicze. W skali globalnej jest ró norodny spo ecznie, politycznie, 
ekonomicznie, kulturowo i religijnie; wiat wielkiego bogactwa i pychy oraz wiat skraj-
nej n dzy i poni enia. Post puj ca globalizacja powoduje jego ujednolicanie, co wzbu-
dza w wielu spo ecze stwach strach przed utrat  swojej to samo ci. Zdaniem Samuela 
Huntingtona: „W wiecie, jaki nasta  po zako czeniu zimnej wojny, fl agi bardzo si  licz ,
to samo dotyczy innych symboli kulturowej to samo ci, takich jak krzy e, pó ksi yce,
a nawet nakrycia g owy. Liczy si  bowiem kultura, a kulturowa to samo  jest tym, co dla 
wi kszo ci ludzi ma najwa niejsze znaczenie. Ludzie odkrywaj  nowe to samo ci, b d ce
cz sto starymi, maszeruj  pod nowymi (nieraz starymi) sztandarami, wywo uj c wojny 
z nowymi – te  niejednokrotnie starymi – wrogami” (Huntington 1997: 13). Cz  grup 
spo ecznych czuje si  zagro ona agresj  obcych warto ci i broni si  powrotem do korzeni – 
g ównie religijnych. W ten sposób konstytuuj  si  fundamentalizmy religijne (Armstrong 
2005). Jak wyja nia Karen Armstrong, termin ten robi wra enie, e fundamentalistów ce-
chuje konserwatyzm, przywi zanie do przesz o ci, tymczasem w rzeczywisto ci ich idee 
s  nowoczesne i nowatorskie. 

Fundamentalizm pojawi  si  na prze omie XIX i XX wieku w kr gach protestantów 
ameryka skich i pocz tkowo oznacza  dos owne odczytywanie Pisma wi tego. Nie przy-
wi zywano do tego zjawiska wi kszej wagi. W po owie XX wieku religioznawcy uznali 
niemal za pewnik, i  rozszerzanie si  pola wiecko ci jest procesem nieodwracalnym, a re-
ligia nigdy ju  nie b dzie mia a znacz cego wp ywu na wydarzenia kszta tuj ce oblicze 
wiata. Panowa o przekonanie, e w miar  jak ludzie b d  stawa  si  coraz bardziej ra-

cjonalni, ich potrzeby religijne b d  zanika  lub ogranicza  si  do sfery ycia osobistego 
(Luckmann 2006). Jednak e pod koniec lat siedemdziesi tych ubieg ego wieku funda-
mentali ci zbuntowali si  przeciwko wszechobecnej, panuj cej wiecko ci i zacz li wydo-
bywa  religi  z cienia, sytuuj c j  w centrum uwagi. I to im si  w jakim  stopniu uda o.
Religia ponownie sta a si  si , której aden rz d nie mo e ca kowicie ignorowa . Z l ku
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przed ca kowitym unicestwieniem przywracaj  wybrane nauki z przesz o ci, by umocni
sw  zagro on  to samo . Chc c unikn  niebezpiecznych wp ywów kulturowych, wy -
czaj  si  z g ównego nurtu ycia spo ecznego i tworz  kontrkultury. Fundamentali ci nie 
s  jednak niepraktycznymi marzycielami; przyswoili sobie równie  racjonalizm i prag-
matyzm rz dz ce we wspó czesnym wiecie. Pod wp ywem swoich charyzmatycznych 
przywódców doskonal  fundamentalne idee i tworz  ideologie, które maj  obowi zywa
w yciu ich wyznawców. Walcz  z coraz bardziej sceptycznie do wiary ustosunkowanym 
wiatem, któremu chc  przywróci  utracon wi to  (Beyer 2005). 

Cho  fundamentalizm ponosi  pora ki, to jednak nie wydaje si  prawdopodobne, by 
w przysz o ci utraci  znaczenie. Jest on istotn  cz ci  wspó czesnego ycia i na pewno 
odegra znacz c  rol  w wydarzeniach kszta tuj cych polityk  wewn trzn  ró nych pa stw
i sytuacj  mi dzynarodow  – s dzi Armstrong. Ludzie, których wiat ulega zmianie, czu-
j  si  zdezorientowani i zagubieni. Zanurzeni w codziennej rzeczywisto ci nie potrafi
dojrze  kierunku przeobra e  i maj  poczucie, e zostali uwi zieni w chaosie. Gdy stara 
mitologia, kszta tuj ca ich ycie i nadaj ca mu znaczenie, rozpada si , ogarnia ich parali u-
j ca rozpacz. Niespodziewanie u wiadamiaj  sobie, e trac  sw  to samo , i czuj  si  tym 
obezw adnieni. Najpowszechniej rodz cymi si  w takiej sytuacji uczuciami s  bezradno
i l k przed unicestwieniem, a w skrajnych warunkach uczucia te mog  sk oni  nawet do 
krwawej przemocy. 

W naszej zachodniej strefi e cywilizacyjnej, nazywanej judeochrze cija sk , s siadu-
j cej z cywilizacj  islamsk , najwi cej obaw wzbudza fundamentalizm muzu ma ski, jest 
bowiem – zw aszcza od 11 wrze nia 2001 roku – kojarzony z groz  fanatycznego, bezlitos-
nego terroryzmu. Istotnie, obecnie najwi cej aktów zabijania niewinnych ludzi, aby osi g-
n  po dane cele polityczne lub inne, dokonuj  najbardziej radykalni fundamentali ci
islamscy 1. Jak zauwa a Manuel Castells, zamach fundamentalistycznego islamskiego ugru-
powania – Al-Kaidy – na nowojorskie wie e (zabicie ok. trzech tysi cy niewinnych ludzi) 
„wytrysn  z g bin j trz cych si  sprzeczno ci naszego wiata. Waga tego wydarzenia, co 
do którego mo na twierdzi , e zapocz tkowa o now  geopolityk  i now wiadomo  pu-
bliczn , zaciemnia jego rozumienie. Racjonalne analizy tego zjawiska, zagubione mi dzy
pe nymi uproszcze  oskar eniami fanatyzmu a interesownym powtarzaniem z góry za o-
onych argumentów ideologicznych, wydaj  si  jeszcze jedn  ofi ar  terroru, pogrzeban

przez klimat m ciwej histerii, która zacz a dominowa  na scenie ameryka skiej, i przez 
fal  prymitywnego antyamerykanizmu, która omiot a ca y wiat po wojnie w Afganistanie” 
(Castells 2008). 

Wprawdzie w wyniku akcji terrorystycznych ginie rocznie znacznie mniej ludzi ni
we wszystkich katastrofach komunikacyjnych na wiecie w ci gu jednego dnia, niemniej 
terroryzm budzi ogromn  groz  i strach, jest bowiem starannie wyre yserowanym wido-
wiskiem – krwawym teatrem na medialnej scenie wiata. Jak skutecznie przeciwdzia a

1 Istnieje ju  bardzo bogata literatura na temat genezy, celów i sposobu dzia ania tego terrorystycznego ugrupo-
wania. Spo ród nich wyró ni bym ksi k  cytowanego Castellsa, zw aszcza strony: 106–137; ca o  stosun-
ków w relacjach Zachód–islam, których apogeum jest ów straszny zamach, rzeczowo i kompetentnie omawia 
Katarzyna Brataniec (2009), ponadto Castells poleca ksi ki: Rohana Gunaratna (2002) i Edwarda Saida 
(2005).

ALOJZY MORZYNIEC



153

zagro eniom terroryzmem? Powsta a na ten temat ju  bardzo bogata literatura. Na polskim 
rynku ksi garskim ukaza a si  niedawno ksi ka pt. Terroryzm w medialnym obrazie wia-
ta, która w pewnym sensie zawiera podsumowanie dotychczasowych opracowa . Autorzy 
recenzowanej ksi ki skupiaj  si  na czterech najwa niejszych  – ich zdaniem – kwestiach: 
„Medialne aspekty terroryzmu i walki z terroryzmem. Wykorzystywanie mediów przez 
ugrupowania terrorystyczne. Wykorzystanie mediów w walce z terroryzmem na wiecie.
Media i terroryzm – do wiadczenia polskie” (s. 10). 

Rozdzia  pierwszy – Medialne aspekty terroryzmu i walki z terrorem – rozpoczyna 
Tomasz R. Aleksandrowicz artyku em Medialno  jako konstytutywne znami  aktu terro-
rystycznego. Na pocz tku przywo uje defi nicj  terroryzmu sformu owan  przez Waltera 
Laqueura, który twierdzi, i  „wi kszo  ekspertów zgadza si , e terroryzm oznacza u y-
cie lub gro b  przemocy, metod  walki lub strategi  osi gania pewnych celów, e jego 
d eniem jest zastraszenie pa stwa poprzez ofi ary […] i e rozg os (publicity) jest istot-
nym czynnikiem walki terrorystycznej” (s. 14). Im rozg os jest wi kszy, tym efekt aktu 
terrorystycznego tak e wi kszy. Zatem – jak twierdzi Brian Jenkins – „Terroryzm jest 
teatrem […] jest przeznaczony dla tych, którzy patrz  […] akty terrorystyczne s  cz sto
starannie wyliczone i zaplanowane tak, by przyci gn  uwag  mi dzynarodowych mediów 
elektronicznych i prasy” (s. 14). Celem zamachu terrorystycznego jest wi c wywo anie
silnego i g o nego efektu psychologicznego, a nie sama przemoc. Aleksandrowicz nazywa 
to – za Robertem Borkowskim – „po rednim efektem zastosowanej przemocy” – „terro-
rystom daleko bardziej chodzi o psychiczne konsekwencje ataków ni  o ich bezpo rednie
fi zyczne skutki, które musz  spe ni  jeden warunek: spektakularno ci i szoku” (s. 14–15). 
Wszystkie zamachy terrorystyczne maj  wspóln  cech  – s  „swoist  strategi  komunika-
cyjn , przekazem adresowanym przez terrorystów do opinii publicznej i rz dów” (s. 15) 
i oznaczaj  „wezwanie do zmiany sytuacji, zwrócenie uwagi na wymagaj ce rozwi zania
problemy, niesprawiedliwo  i tak dalej – rzecz jasna, z punktu widzenia terrorystów” 
(s. 15) i po ich my li. Typowym przyk adem jest terroryzm palesty skich ugrupowa . „Ce-
lem jest mobilizacja opinii publicznej i wywarcie t  drog  nacisku na rz dy do podejmo-
wania okre lonych decyzji. Dobrym przyk adem mo e tu s u y  cho by ostateczny rezultat 
polityczny zamachu terrorystycznego dokonanego przez Al-Kaid  w Madrycie w postaci 
decyzji o wycofaniu wojsk hiszpa skich z Iraku” (s. 16). Cel ten nie móg by by  osi gni ty, 
gdyby rodki masowego przekazu – zw aszcza telewizja – nie pokazywa y ci gle i ci gle
strasznych wstrz saj cych scen z miejsca zamachu – krwi, rozszarpanych cia  i rozpaczy 
tych, którzy stracili swych najbli szych. W tym wypadku media spe ni y rol , o któr  do-
k adnie chodzi o terrorystom. Media walcz  o widza i czytelnika. Autor artyku u twierdzi, 
i  „badania wskazuj  na wyst powanie na rynku informacyjnym popytu na wiadomo ci
o ró nego rodzaju tragediach, dramatach, eksponuj ce ofi ary, przemoc i krew. Relacjono-
wane wydarzenia musz  by  zatem spektakularne, dramatyczne i sensacyjne – wedle tego 
schematu media dobieraj  informacje oraz sposób ich prezentowania”. Wolne media staj
si  swoistymi sprzymierze cami terrorystów. Bez takiego „sojuszu” niewielkie liczbowo 
grupy terrorystyczne nie mog yby trzyma  w szachu demokratycznych – najpot niej-
szych militarnie – pot g wiata. Potwierdza to tak e Tomasz Goban-Klas: „Terroryzm 
zatem – paradoksalnie – mo e si  rozwija  tylko na gruncie wzgl dnie wolnego i otwartego 

Terroryzm w medialnym obrazie wiata



154

spo ecze stwa” (Goban-Klas: IX). Z rozpoznania Aleksandrowicza wynika – co potwier-
dzaj  tak e inne liczne ród a – „i  wspó czesn  kultur  Zachodu mo na nazwa  kultur
szoku i przekraczania – czy te  mo e przesuwania (?) – granic etycznych, a zatem zmiany 
ocen tego, co wypada i czego nie wypada Uwag  opinii publicznej mo e przyci gn  wy-

cznie zdarzenie o charakterze spektakularnym, szokuj cym, przekraczaj cym dotychcza-
sowe granice, ami ce normy moralne […] To zapewnia popularno  i ogl dalno  – dwa 
bo ki wspó czesnej pop-kultury […] Trudno zatem nie zauwa y , e mi dzy mediami 
a terrorystami wytworzy a si  swoista symbioza. Terrory ci, aby osi gn  swoje cele (za-
straszenie opinii publicznej, rz dów, grup spo ecznych i tak dalej), musz  w jaki  sposób 
do nich dotrze  – czyni  to za po rednictwem mediów. Dziennikarze szukaj  tematów na 
news, gwarantuj cych wysok  ogl dalno , a zatem – wysokie wp ywy z reklam, wysokie 
zarobki, popularno . Racj  maj  wi c ci, którzy nazywaj  media – jak uczyni a to niegdy
premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher – »tlenem reklamowym dla terrorystów, od 
którego s  uzale nieni« […] [i – A.M.] jak pisze Walter Laqueur – »media s  najlepszym 
przyjacielem terrorystów«” (s. 17–21) 2.

Jak temu zapobiega ? To jest temat nast pnego opracowania Pauliny Piaseckiej – Edu-
kacja, propaganda, minimalizacja szkód – do czego mo na wykorzysta  media w walce 
z terroryzmem? Jak twierdzi autorka, wspó cze nie ju  nie jest aktualny klasyczny monte-
skiuszowski trójpodzia  w adzy, bo „media, mówi si , stanowi  czwart  w adz ” (s. 33). 
S dzi jednak, i  to stwierdzenie nie jest prawdziwe, bowiem wolne media nie s  zwyk  – 
w szeregu – czwart  w adz , a czym  znacznie wi cej: „media we wspó czesnym pa stwie
funkcjonuj  raczej na meta poziomie, wp ywaj c na ycie pa stwa poprzez wp ywanie na 
trzy inne w adze” (s. 33). Podzielaj c przekonanie autora poprzedniego artyku u o cis ej
symbiozie mediów i terroryzmu, wzmacnia jego argumenty tez , i  „terroryzm powoduje 
przekszta canie si  spo ecze stw opartych na dobrobycie w spo ecze stwa, które opieraj
swoje funkcjonowanie na dzia aniach zwi zanych z minimalizowaniem strachu o w asne
przetrwanie. […] Kultura strachu, która w ten sposób powstaje, jest swoistym zwyci -
stwem ugrupowa  terrorystycznych. To dzi ki niej, nie potrafi c pokona  pa stw, które s
celem ich ataków […] potrafi  jednocze nie niemal ca kowicie zmieni  sposób ich funkcjo-
nowania” (s. 35). W ten sposób takie pa stwa zamiast rozwija  kultur , poziom i wolno
ycia skupiaj  si  nadmiernie na bezpiecze stwie kosztem wolno ci, która jest stopniowo 

ograniczana, jakby zapominaj c o przestrodze Benjamina Franklina, „ e spo ecze stwa,
które gotowe s  po wi ci  swoje podstawowe wolno ci w imi  tymczasowego bezpie-
cze stwa, nie zas uguj  ani na jedno, ani na drugie” (s. 35). Po pokazaniu tego bardzo 
negatywnego efektu wynikaj cego z symbiozy mediów i terroryzmu autorka przechodzi 
do próby odpowiedzi na pytanie, co powinno zrobi  pa stwo, aby „rozbi ” t  symbioz
b d  zminimalizowa  jej skutki. Po wymienieniu wielu s usznych postulatów pod adresem 
w adz pa stwowych, w tym ci g e apelowanie do sumie , aby dziennikarze przestrzegali 
norm etycznych – na koniec stwierdza, e „jest niew tpliwie rzecz  rzadkiej trudno ci od-
nalezienie równowagi mi dzy wolno ci  s owa i wolno ci  od strachu, prawami mediów 
i obowi zkami administracji publicznej w zakresie ochrony informacji niejawnych – b d

2 Por. Bia ek 2005.
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informacji jawnych, ale wra liwych z punktu widzenia bezpiecze stwa pa stwa – rów-
nowagi mi dzy potrzeb  informowania ludzi i potrzeb  zapobiegania panice”. I wysuwa 
oczywisty wniosek, i  „dlatego w a nie prace nad tymi kwestiami powinny mie  charakter 
ci g y, a strategie i plany komunikacji w obszarze bezpiecze stwa nie powinny by  kre-
owane ad hoc w dobie kryzysu, lecz na t  dob  powinny by  gotowe” (s. 45). 

Autorem trzeciej pracy Kryzys terrorystyczny: zarz dzanie poprzez media jest Krzysz-
tof Liedel – doktor nauk wojskowych, specjalista w zakresie terroryzmu mi dzynarodo-
wego, sta ysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA, dyrektor Centrum 
Bada  nad Terroryzmem Collegium Civitas. Atak terrorystyczny kwalifi kuje jako „mode-
lowy bodaj przyk ad sytuacji kryzysowej” (s. 65). Wed ug niego tak jak media mog  by
sprzymierze cami terroryzmu, mog  te  odegra  ca kiem odwrotn  – do dotychczas opisy-
wanej – rol : dzia a  uspokajaj co, informowa  opini  publiczn , e odpowiednie organa 
pa stwa panuj  nad sytuacj ; dzi ki temu mo na unikn  gro nej paniki, a mobilizuj c opi-
ni  publiczn , mo na spowodowa  wspó dzia anie obywateli z organami bezpiecze stwa
pa stwa. Z tego powodu jest niezmiernie wa ne, aby pa stwo by o wyposa one w odpo-
wiednie instrumenty prawno-organizacyjne umo liwiaj ce w sytuacji kryzysowej narzuci
mediom odpowiedni  strategi  post powania. „W innych okoliczno ciach media pozosta-
j  niewiadom  w sytuacji zagro enia terrorystycznego, czynnikiem, który równie dobrze 
mo e pos u y  realizacji celów rz du, jak i przys u y  si  celom, które za o y a sobie 
podczas przygotowa  do ataku organizacja terrorystyczna” (s. 66) – stwierdza ekspert. 
I dodaje, e w ród „badaczy pojawia si  pogl d, w my l którego media nale y traktowa
jak ratowników, tych, którzy s  pierwsi na miejscu zdarzenia […] mog  odegra  nie-
zmiernie istotn  rol  w zapobieganiu panice, nierzadkiej po zamachu terrorystycznym. 
W miar  mo liwo ci nale y przyj  wobec mediów postaw  sojusznika, a nie wroga, 
nie traktowa  ich jak dodatkowego ci aru. […] Nie mo na tak e bagatelizowa  kwestii 
okre lanej przez administracj  ameryka sk  jako wygrywanie serc i dusz. Realizowanie 
dzia a  propagandowych skierowanych do spo ecze stwa niew tpliwie wymaga po red-
nictwa mediów. adne ze wspó czesnych pa stw nie mo e sobie pozwoli  na pomini cie 
tego aspektu przeciwdzia ania terroryzmowi.” (s. 67). Autor na kilku stronach wyja nia 
szczegó owo rol  w powy szej dziedzinie mediów i sporz dza modele ich wykorzystania 
na rzecz bezpiecze stwa kraju w sytuacji kryzysowej. Przestrzega te  przed uleganiem 
rz dów i ich agend presji medialnej (co nazywa efektem CNN) wywieranej na spo eczny 
i polityczny wymiar ycia. Stwierdza – za Dian  Owen – e takie uleganie „implikuje 
utrat  kontroli nad prowadzeniem polityki ze strony decydentów ze wzgl du na wp yw 
i szybko  raportów prasowych” (s. 71). W takiej sytuacji media wywieraj  nawet na-
cisk na rz d i „mog  wymusi  nadawanie przekazów dotycz cych sytuacji zwi zanej 
z atakiem terrorystycznym”, co mo e by  nie do pogodzenia „z d ugofalow  strategi
przeciwdzia ania terroryzmowi. […] Media nie mog  zmusi  polityków do podejmo-
wania jakichkolwiek decyzji, nie kontroluj  te  w aden sposób polityki zagranicznej
pa stwa” (s. 71–72). Aby tak si  sta o, pa stwo musi posiada  w a ciwe instrumenty, by 
pierwsze mog o dostarcza  mediom w a ciwej informacji, czyli pierwsz  i najwa niejsz
czynno ci  instytucji pa stwa odpowiedzialnych za komunikacj  spo eczn  w sytuacjach 
kryzysowych jest „karmienie bestii (ang. feeding the beast), to jest dostarczanie mediom 
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sta ego strumienia informacji. Jak pisze Brigitte L. Nacos, autorka przegl dowej pracy 
Mass-mediated Terrorizm („Terroryzm w masowych mediach”), nie jest to opcja, któr
mo na wybra , ale raczej absolutny imperatyw, którego zaniedbanie spowodowa  mo e
powa ne szkody […]” (s. 73).W dalszej cz ci tekstu Liedel pokazuje – powo uj c si  na 
analiz  wspomnianej Brigitte L. Nacos – modelowe 3 wspó dzia anie mediów i w adz USA 
podczas zamachu terrorystycznego 11 wrze nia 2001 – najbardziej bezlitosnego, a jedno-
cze nie najg o niejszego spektaklu na wiecie. Niew tpliwie autor opracowania ma racj ,
konkluduj c, e „wspó praca administracji publicznej z mediami, a poprzez media – ze 
spo ecze stwem – jest narz dziem, które pa stwo powinno wykorzystywa  odpowiedzial-
nie, skutecznie i do maksimum jego u yteczno ci” (s. 78). 

Rozdzia  drugi – Jak terrory ci wykorzystuj  media? – zawiera szczegó owe tre ci
w generalnym zarysie ju  omówione, wi c ogranicz  si  tylko do wymienienia tytu ów
opracowa  i ich autorów. Rozpoczyna go Jaros aw Tomasiewicz, który analizuje rodki 
komunikacji w strategii oporu niekierowanego. Chodzi o ca kowit  zmian  dotychczasowej 
terrorystycznej strategii polegaj cej na takiej organizacji o rodków terroryzmu, i  zamiast 
jednego centralnego punktu dowodzenia jest ich wiele – tworz  swoist  sie , z któr  trudno 
jest walczy . Jej cz onkowie wykorzystuj  g ównie internet, dzi ki któremu mog  si  poro-
zumiewa  i stanowi  ca o . Autor kompetentnie analizuje struktur  sieci terrorystycznych, 
cele, metody, rodki, a z drugiej strony omawia sposoby przeciwdzia ania tej gro bie ze 
strony pa stw. Autorem nast pnego artyku u – „Baza” w sieci. Wykorzystanie Internetu 
przez Al-Kaid  i jej zwolenników jest Bartosz Olechów. Dla fachowców zajmuj cych si
zwalczaniem cyberterroryzmu, cyberd ihadu jest to niew tpliwie ciekawe i cenne opraco-
wanie. Trzeci artyku  Micha a Bogusza Ejertisto Zapatista de Liberación Nacional – wir-
tualna partyzantka po wi cony jest analizie wykorzystywania mediów, a g ównie interne-
tu do wojny partyzanckiej, któr  toczy Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego 
w Meksyku, w stanie Chiapas. Jest to ciekawa lektura dla osób studiuj cych ró ne mo li-
wo ci mediów, a zw aszcza internetu. Ostatni artyku  Adama Krawczyka – Wojna o dusze – 
dzia alno  pionu spo eczno-medialnego na przyk adzie Partii Boga i Islamskiego Ruchu 
Oporu – zawiera odpowied  na pytanie, w jaki sposób palesty skie komórki terrorystycz-
ne walcz ce z Izraelem – Hezbollah, Hamas – zdobywaj  serca i dusze Palesty czyków
i wygrywaj  w demokratycznych (lokalnych) wyborach: nie tylko przez zamachy samo-
bójcze na Izraelczyków, ale tak e, a mo e przede wszystkim, dzi ki trosce o polepszenie 
ycia obywateli w kontrolowanych przez siebie enklawach, co w konkluzji tak podkre la

autor opracowania: „Islamski Ruch Oporu swoj  pozycj  zawdzi cza prowadzonej polity-

3 Zdania na temat faktycznej roli mediów nie s  w ród ekspertów tak jednoznacznie pozytywne – wielu s dzi, e
ci g e i ci g e – kilkudniowe nawet, pokazywanie p on cych wie , spadaj cych z ostatnich pi ter ludzi, zawa-
lania si  budynków sia o parali uj c  groz , która odmieni a do tego stopnia Ameryk , e obywatele przyj li
jako oczywiste decyzje w adz o zak adaniu pods uchów (bez stosownych procedur s dowych) ka demu, kogo 
tajne s u by uznaj  za mo liwego zwolennika terrorystów; w ten sposób terrory ci osi gn li – paradoksal-
nie – cz ciowo cel: ka dy mo e by  podejrzany. Obywatele zgadzaj  si  jakby na zawarcie nowej umowy 
spo ecznej – po wi caj c wolno  na rzecz bezpiecze stwa, co jest zgodne z modelem przewidzianym przez 
Tomasza Hobbesa w Lewiatanie. USA odchodz  w ten sposób – jakby niepostrze enie – od koncepcji umowy 
spo ecznej Johna Locka, którego idee leg y u podstaw ameryka skiej demokracji, a wiat islamu odt d kojarzy 
si  w pierwszej kolejno ci z tym potwornym wydarzeniem.
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ce wsparcia spo ecznego i socjalnego, polegaj cej na budowie ró nego rodzaju instytucji 
u yteczno ci publicznej i nieodp atnym dost pie do tych placówek wszystkich obywateli. 
Nie do przecenienia jest rola, jak  odgrywaj  media – w a nie dzi ki nim spo ecze stwo
palesty skie zosta o w du ej mierze indoktrynowane i zislamizowane” (s. 182). Trzeba 
doda , e ta umiej tna strategia powoduje, e Unia Europejska coraz krytyczniej odnosi 
si  do wy cznie si owych rozwi za  problemu terroryzmu przez Izrael. 

Na rozdzia  trzeci – Wykorzystanie mediów w walce z terroryzmem na wiecie – sk a-
daj  si  cztery opracowania. Pierwszy autorstwa Kuby Ja oszy skiego – Media a dzia ania
bojowe jednostek kontrterrorystycznych – który powinien zainteresowa  fachowców od 
walki z terroryzmem. Drugi to opracowanie Katarzyny Maniszewskiej pt. Primum non no-
cere. Medialny obraz terroryzmu w wietle dziennikarskich kodeksów etycznych, w którym 
autorka omawia kodeksy etyczne, w tym „Dziennikarski Kodeks Obyczajowy” przyj ty
przez Konferencj  Mediów Polskich. Zaryzykuj  stwierdzenie, i  wystarczy porówna
szlachetne intencje i zasady, którymi powinni si  kierowa  dziennikarze, zw aszcza te-
lewizyjni, ze stanem faktycznym, aby doj  do wniosku, i  Kodeks ten jest przewa nie
zbiorem pobo nych, szlachetnych ycze . Sama autorka tak – w ko cowym fragmencie 
tekstu – pisze: „mimo wielu szczytnych za o e  i postulatów zapisanych w niezliczonych 
kodeksach etyki dziennikarskiej na ca ym wiecie dziennikarze po prostu tych zasad nie 
przestrzegaj . Goni c za sensacj , walcz c o widza czy czytelnika, zdaj  si  zapomina
o olbrzymim wp ywie, jaki maj  na odbiorców” (s. 214). Kolejny artyku  Damiana Szlach-
tera nosi tytu Polityka informacyjna administracji pa stwowej w walce z terroryzmem – na 
przyk adzie Zjednoczonego Królestwa i jest ciekawym studium na temat strategii wobec 
mediów, któr  wypracowa a Wielka Brytania – kraj, w którym przez wiele lat walczy-
y najpierw chrze cija skie ugrupowania terrorystyczne ze sob , a obecnie nara ony od 

wewn trz i z zewn trz na ataki terrorystyczne islamistów. Strategia ta ma spowodowa ,
aby media coraz skuteczniej tworzy y atmosfer  pot piania, tak e przez obywateli mu-
zu ma skich, wszelkich aktów przemocy. Ostatni w tym rozdziale, czwarty artyku  nosi 
tytu Afganistan – pierwsza linia frontu wojny informacyjnej z terroryzmem. Jego autorzy 
to Szymon Kami ski, Jacek Matuszak, Krzysztof Mazur. Jest to bardzo ciekawe studium 
wojny medialno-psychologicznej (autorzy nazywaj  to „dzia aniami niekinetycznymi”) 
w kraju, który nas bardzo interesuje z uwagi na zaanga owanie naszych wojsk w tzw. 
„misji stabilizacyjnej”. Ju  na wst pie autorzy stwierdzaj , e „ mier  cywilów w po cze-
niu z umiej tn  propagand  ze strony talibów skutkuje spadkiem poparcia dla si  koalicji 
i co najmniej neutralnym (je li nie pozytywnym) nastawieniem do talibów. Podkre la-
nie strat w ród ludno ci cywilnej, przekazywanie tre ci ksenofobicznych oraz podkre la-
nie korupcji w adz afga skich, a zarazem usprawiedliwianie zamachów samobójczych 
i mordowania muzu manów s  powa nym wyzwaniem, z którym bardzo trudno walczy ”
(s. 235). Analizuj c histori  walk wyzwole czych ludno ci tego kraju, uczciwie i wprost 
potwierdzaj  to, co powoli ju  zaczyna si  przebija  do powszechnej wiadomo ci, i
„mo na stwierdzi , e Afganistan jest krajem, którego nie sposób podbi , nawet je li dys-
ponuje si  najnowocze niejszym sprz tem – warunkiem sine qua non prowadz cym do 
zwyci stwa jest pozyskanie przychylno ci mieszka ców, a w przypadku Afganistanu nie 
jest to zadanie atwe” (s. 236). Pomy ki o nierzy (w tym polski przypadek Nangar Khel), 
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którzy niewinnych ludzi ostrzeliwuj  (i zabijaj ) jak wroga, sprawiaj , e „wojna informa-
cyjna, która si  toczy na terenie Afganistanu, cz sto jest znacznie gro niejsza i przynosi 
daleko bardziej gro ne rezultaty ni  bezpo rednie kontakty ogniowe czy operacje rozbija-
nia ugrupowa  talibów” (s. 243). Innymi s owy wojn  t  si y koalicyjne przegrywaj  na 
jej najwa niejszym froncie. 

Ostatni – czwarty rozdzia  jest po wi cony naszemu odbiorowi medialnemu terrory-
zmu i nosi tytu Media i terroryzm – do wiadczenia polskie. Zawiera dwa artyku y – ana-
lizy. W pierwszym – Terroryzm i medialne stereotypy. Obraz terroryzmu i aktów terro-
rystycznych w polskiej wiadomo ci spo ecznej – Stanis aw Mocek na wst pie zauwa-
a, e z jednej strony od siedemdziesi ciu lat yjemy w wiecie bez masowych wojen, 

a jednocze nie nie wydaje nam si , e yjemy w bezpiecznym wiecie. „Na wiecie trwa 
oko o trzydziestu zbrojnych konfl iktów – pisa  pod koniec XX wieku Ryszard Kapu-
ci ski – ale liczba ludzi bezpo rednio tymi konfl iktami dotkni tych stanowi mniej ni

1 procent mieszka ców planety. To tragiczne, e 1 procent cierpi z powodu wojny, ale 
to jednak pomy lne, e 99 procent yje w pokoju. […] Sk d jednak bierze si  owo prze-
konanie, e yjemy w wiecie aktualnie zdominowanym przez rzezie, masakry, rakiety 
i gruzy? […] do tej tradycyjnej, niemal namacalnie sprawdzalnej rzeczywisto ci przyby-
a teraz, w dobie przekazu elektronicznego, rzeczywisto  druga, równoleg a, kreowana 

przez media. […] W dodatku kreowana rzeczywisto  staje si  – na skutek atwiejszej
dost pno ci – jedyn  jak  znamy, wy czn . Rzeczywisto  kreowana jest jednak zdra-
dzieckim owocem selekcji, manipulacji, myl cego skrótu” (s. 246) 4. Tak  manipulacj
szczególnie widzimy w przypadku terroryzmu, który zosta  poddany podobnej „re yser-
sko-scenografi cznej” wizualizacji jak i inne sfery ludzkiej aktywno ci – polityka, kultura 
i rozrywka. To sprawia, e Polacy znaj c terroryzm tylko z przekazu medialnego, maj  za 
ma  o nim wiedz  i atwo ulegaj  stereotypowym, cz sto niezgodnym z rzeczywisto ci
sytuacjom kreowanym przez media, a wi c jednostronnie zniekszta conym. W szczegól-
no ci jeste my podatni na stereotyp, który psychologia nazywa „stereotypem spiskowym 
lub stereotypem duszy zbiorowej. […] zawarto  tre ciowa stereotypu duszy grupowej 
ma wiele wspólnego z przekonaniami charakterystycznymi dla teorii spiskowych. Grupa 
obca postrzegana jest jako kolektywnie dzia aj cy wróg. Przypisuje si  jej d enie do 
w adzy, dzia ania konspiracyjnego, solidarno  i egoizm grupowy. Istotnym elementem 
jest wiara w istnienie odleg ego centrum kontroli, gdzie odbywa si  koordynacja dzia a ”
(s. 249 cyt. za: Grzesiak-Feldman 2006: 18) 5. Zgodnie z tym stereotypem zamach terro-
rystyczny przypisuje si  niezdefi niowanemu obiektowi jako uosobieniu z a, brutalno ci,
zniszczenia i mierci. Ludzie nosz  w sobie te cz sto nieprawdziwe stereotypowe obra-
zy „i reprodukuj  je na danie, podczas gdy analitycy dyskursu wykazuj , e ta sama 
osoba mo e wytwarza  ca kiem ró ne kategoryzacje, zale nie od wymogów sytuacji” 
(s. 250). Autor podaje defi nicj  – powo uj c si  na Winicjusza Narojka – stereotypowej 
sytuacji: „jest to […] utrwalony w wiadomo ci zbiorowej schemat ujmowania sytuacji 

4 R. Kapu ci ski 1997: 31–32.
5 Warto zwróci  uwag , e cz  mediów podobny spiskowy stereotyp kreuje w przypadku katastrofy samolotu 

prezydenckiego.
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spo ecznych […], schemat, który jest przez ni  (jednostk ) wykorzystywany w procesie 
odczytywania konkretnych sytuacji” (s. 250) 6. „Przed rokiem 1989 wszelk  przemoc na 
Zachodzie t umaczono za pomoc  stereotypu, i  jest to efekt kapitalistycznego zepsu-
cia, za  opozycja toczy a walk  o wolno  g ównie »w warstwie symbolicznej«, gdzie 
or em by o s owo i jego przekaz oraz akty o znaczeniu raczej rytualnym ni  opartym 
na przemocy […] Polska sprzed 1989 roku, a zw aszcza w okresie transformacji i demo-
kratyzacji, nie do wiadczy a na szersz  i masow  skal  »rodzimych« aktów terroryzmu 
[…]” (s. 251–253). Prze omowym wydarzeniem (w postrzeganiu przez opini  publiczn
zjawiska terroryzmu) sta  si  dopiero zamach 11 wrze nia 2001 roku w USA. O ile przed 
zamachem 65% spo ecze stwa nie l ka o si , „ e stanie si  przypadkow  ofi ar  zamachu 
terrorystycznego b d  porachunków gangsterskich, to bezpo rednio po zamachu a  51% 
badanych wyrazi a obaw , e Polska mo e równie  do wiadczy  tego dotychczas niezna-
nego nam bezpo rednio zjawiska. Tylko nieco ponad jedna trzecia Polaków uwa a a, e
mimo wszystko terroryzm nam nie grozi. Jednak prawdziw  miar  zagro enia tym zjawi-
skiem jest niezwykle wysoki wska nik obawy przed pocz tkiem konfl iktu wiatowego;
niemal dwie trzecie Polaków (65%) obawia o si  wówczas, e atak terrorystyczny na Stany 
Zjednoczone mo e w konsekwencji doprowadzi  do konfl iktu wiatowego (by  to poziom 
poczucia zagro enia podobny do odnotowanego wiosn  1999 roku w trakcie interwencji 
NATO w Jugos awii). […] Z kolei w badaniu TNS OBOP w listopadzie 2001 roku – a wi c
po och oni ciu z traumatycznego prze ycia wrze niowego – wyra nie wida , e nastroje 
niejako wracaj  do swojej pierwotnej, czyli sprzed 2001, postaci. […] Dwie trzecie Pola-
ków (68%) stwierdza, e »obecna sytuacja mi dzynarodowa nie wp yn a negatywnie na 
ich poczucie bezpiecze stwa«” (s. 255–256). 

Ciekawe wyniki uzyskano w zakresie bada  nad prezentowanym przez media ste-
reotypem, zgodnie z którym czy si  zjawisko terroryzmu z szeroko poj tym wiatem
muzu ma skim. Istotnie „ponad po owa badanych (52 proc.) osób wskazuje bowiem na 
fanatyzm religijny jako najwa niejsz  przyczyn  terroryzmu muzu ma skiego (podobnie 
jak w pa dzierniku 2001 roku – 50 proc.). W zdecydowanie dalszej kolejno ci jest pro-
blem biedy (13 proc.), brak innych mo liwo ci wyegzekwowania swoich da  (7 proc.) 
oraz fanatyzm polityczny (6 proc.). […] W badaniu tym najcz stszym skojarzeniem, któ-
re pojawia si  u badanych, kiedy s ysz  s owo »islam« jest religia w sensie neutralnym 
(66 proc. wskaza ). […] Terroryzm jako skojarzenie ze s owem »islam« znale  mo na
w 18 proc. odpowiedzi. Nieco ponad jedna dziesi ta odpowiedzi to skojarzenia z Arabami 
(12 proc.), z tak  sam  cz stotliwo ci  badani kojarz  islam z krajami arabskimi, wschod-
nimi czy te  z Azj  (12 proc.). Tylko co dziesi ta odpowied  (11 proc.) wynika ze skoja-
rzenia s owa »islam« z obrazem wojny” (s. 261–262). Wyniki te mog  pozytywnie zaska-
kiwa  stosunkowo niskimi skojarzeniami s owa „islam” ze s owem „terroryzm”. Obecnie 
te relacje s  odwrócone – wi kszo  respondentów (ok. 70%) kojarzy te dwa s owa jed-
nakowo: islam = terroryzm, a czuje si  zagro onych mo liwo ci  ataku terrorystycznego 
ponad 80% respondentów. Badania, na które autorzy si  powo uj , by y robione w pa -
dzierniku 2001 roku – tu  po zamachu w USA – za  porównawcze przed rokiem 2005. 

6 Por. E. Borkowska 2005: 7.
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W czasie tych czterech lat Polska zaanga owa a si  w tzw. misje stabilizacyjne – najpierw 
w Iraku, a nast pnie w Afganistanie – w czasie których zacz li gin  polscy o nierze.
W przedostatnim opracowaniu – Rola mediów w kalkulacjach terrorystów na przyk adzie
Polski – jego autor Andrzej Mroczek potwierdza rozpoznania autorów pierwszego i dru-
giego rozdzia u, a g ównie fakt, i  w kalkulacjach terrorystów g ównym i najpot niej-
szym sprzymierze cem s  media, zw aszcza telewizja i internet. Dodaje, i  powinni my
zdawa  sobie spraw  z faktu, e „ludzie ci nie tylko nie walcz  równorz dn  broni , bo 
w czaj  do gry w asn mier , na któr  nie ma adnej daj cej si  pomy le  odpowiedzi, 
ale te  przyswoili sobie wszystkie rodzaje broni dominuj cej pot gi. Pieni dze i gie dowe
spekulacje, technologie informatyczne i lotnicze, widowiskowo  i sieci medialne: zasy-
milowali ca  nowoczesno  i globalno , nie trac c z oczu celu, jakim jest zniszczenie 
tego wszystkiego” (s. 266). Jego zdaniem media „dokonuj  selekcji zdarze  i najcz ciej
relacjonuj  te kategorie przest pstw, które zainteresuj  opini  publiczn , a s  to przede 
wszystkim akty przemocy”. Ukazuj  brutalne sceny, podsycaj  atmosfer  strachu, ignoruj
cierpienie ludzkie, a tak e, niestety, po rednio ukierunkowuj  przest pców. Ten ostatni 
fakt autor ilustruje na trzech przyk adach, które mia y miejsce w Warszawie (m.in. sprawa 
„Rurabombera” – s. 269–276). Mimo e dwie sprawy zako czy y si  sukcesem – zatrzy-
maniem osób pope niaj cych przest pstwa o znamionach terroryzmu, to sprawa trzecia 
(zob. s. 276–281) – „sterroryzowania mieszka ców Warszawy oraz gró b kierowanych pod 
adresem polskiego rz du i spo ecze stwa zako czy a si  pora k  s u b odpowiedzialnych 
za bezpiecze stwo pa stwa. Terrory ci nie zostali zidentyfi kowani i zatrzymani, a ledztwo
w tej sprawie umorzono na pocz tku 2008 roku”. Ksi k  ko czy Stanis aw Kulczy ski
artyku em Wybrane problemy obs ugi medialnej polskich misji wojskowych. Autor najpierw 
uzasadnia konieczno  zaanga owania si  naszego pa stwa w tego typu misje wojskowe, 
a nast pnie omawia szczegó y wojny medialno-psychologicznej, która toczy si  obok dzia-
a  natury czysto militarnej. Niew tpliwie mo e ta praca zainteresowa  nie tylko naszych 

wojskowych, ale tak e ich przeciwników.
Ca o  omawianej ksi ki robi wra enie solidnego studium o metodach dzia ania ter-

roryzmu, który zdaniem Tomasza Gobana-Klasa (2009) mo e dominowa  w XXI wieku, 
o jego symbiozie z wolnymi mediami, za pomoc  których udaje si  niewielkim stosunkowo 
grupom zdeterminowanych fanatyków – gotowych na mier , szanta owa  niemal pó wia-
ta, ale tak e o mo liwo ciach wykorzystania mediów do walki z terroryzmem. To ostatnie 
nie wydaje si  jednak realne bez wprowadzenia jakiej  formy cenzury, za  ta jest raczej 
niemo liwa do zaakceptowania w liberalno-demokratycznych pa stwach Zachodu, w tym 
w Polsce. Pozostaje zatem apel do sumie  dziennikarzy o stosowanie si  do ogólnoludzkich 
norm moralnych, dziennikarskich kodeksów etycznych i warto ci humanistycznych. Ka dy
artyku  jest oparty na rzetelnym i bogatym materiale ród owym. Jednak, aby zrozumie
ca o  zagadnienia, w szczególno ci relacje cywilizacji islamu z cywilizacj  judeochrze ci-
ja skiego Zachodu, czytelnik powinien – po przeczytaniu tej cennej ksi ki – koniecznie 
si gn  do dzie  takich autorów jak: Karen Armstrong (2005), Samuel P. Huntington (1997), 
Peter Beyer (2005), Katarzyna Brataniec (2009), Tomasz Goban-Klas (2009), Seyyed Hos-
sein Nasr (2010).
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