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Dzisiaj niepokojem napawa wszechobecny terroryzm. Jest on 
najpierw protestem wobec świata i jest próba osiagniecia świata 
lepszego. Anonimowe siły terroru potencjalnie obecne w każdym 
miejscu na świecie ,,sa zdolne dosiegnaś każdego człowieka w jego 
codziennym środowisku, przy czym dodatkowo zachodzi obawa, że 
uzyskawszy dostep do nieograniczonych możliwości niszczenia roz- 
petaja one w świecie chaos, omijajac drogi oficjalnej polityki”1. 
U swych korzeni terroryzm jest błednym moralizmem, ktory staje 
sie parodia autentycznych celow i drog moralności. „Terroryzm” -  
ters, tres, tersere, terrere, terror -  jest słowem pochodzenia łacinskie- 
go2, ktore przeszło do jezykow współczesnych. Skomplikowane ce
chy tego zjawiska spowodowały powstanie ponad stu definicji na 
jego określenie3. Bruce Hoffman tak określa terroryzm: „świadome 
budowanie i wykorzystanie strachu w wyniku przemocy lub groźby 
przemocy w drżeniu do zmian politycznych. Wszystkie akty terro
rystyczne zawieraja przemoc lub groźbe jej użycia. Terroryzm jest 
specjalnie pomyślanym tak, by wywierać dalekosieżne skutki psy
chologiczne, znacznie wykraczające poza bezpośrednia ofiare(y) czy 
przedmiot terrorystycznego ataku. Ma zasiać strach, a wiec zastra- 
szyś znacznie szersza namierzona widownie, ktora może obejmować 
wroga grupce etniczna lub religijna, cały kraj, rzad lub partie poli

1 J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z  lat 1963-2004, Warszawa 2009, s. 224.
2 Por. M. Zając, M iędzynarodowa współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w walce 

z terroryzmem, Warszawa 2004, s. 20.
3 Zob. A. Ciupiński, M. Zajac, Wybrane problemy walki z terroryzmem m iędzy

narodowym, Warszawa 2003, s. 9.



tyczną czy też opinie publiczną. Terroryzm ma tworzyć władze tam, 
gdzie jej nie ma, lub konsolidować: te, która jest słaba. Za pomocą 
rozgłosu zdobytego w wyniku przemocy terroryści pragna zdobyć 
wpływ i władze, których nie maja, by przeprowadzić zmiany poli
tyczne na szczeblu lokalnym lub miedzynarodowym”4. Na podkreś
lenie zasługuja pojecia, jakie sa przyporządkowane słowom zbliżo
nym do siebie pod wzgledem żrodłosłowu5 -  terror (akty terroru) 
i terroryzm. Terror to gwałt i przemoc silniejszych organow państwa 
wobec słabszych obywateli, a terroryzm to gwałt i przemoc słabszych 
obywateli wobec silniejszych organow panstwa. Jak sie wskazuje 
w literaturze przedmiotu, słowo „terror” w nowoczesnym jego zna
czeniu zostało „użyte po raz pierwszy przez jakobinow podczas re
wolucji francuskiej”6 i służyło ono scharakteryzowaniu sposobu 
uprawiania polityki rzadu francuskiego w koncu XVIII wieku7. Wy
buch powstania ludowego w 1793 roku w Wandei przeciwko krwa
wym rzadom nowego, rewolucyjnego porządku i zastosowanie przez 
rzad terrorystycznego sposobu jego stłumienia przez ludobojstwo 
stanowi ponura wizytowke rewolucji francuskiej. Komitet Ocalenia 
Publicznego uchwała z dnia 1 sierpnia 1793 roku nakazał totalne 
zniszczenie Wandei -  mieszkańcow, ich domostw, bydła, a nawet 
całej roślinności. Republikanski dowodca, generał Joseph Wester
mann, zwany „rzeźnikiem z Wandei” donosił władzom w Paryżu: 
„Wandei już nie ma (...) Pogrzebałem ja w lasach i bagnach Sarenay 
(...) Zgodnie z Pana rozkazem, stratowałem ich dzieci kopytami 
naszych koni; wymordowałem ich kobiety, aby nie mogły już rodzić 
bandytów. Nie mam ani jednego jenca, który mogłby mi robić wy
rzuty. Wszystkich zniszczyłem. Drogi sa usłane trupami. Do Savenay 
wciaż przychodzą nowi bandyci, twierdząc, że chca sie poddać, a my 
ich wciaż rozstrzeliwujemy (...) Litość nie jest uczuciem rewolucyj

4 B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001, s. 42.
5 Por. Cz. Dyrcz, Terroryzm początku X X I  wieku jako zagrożenie bezpieczeństwa 

międzynarodowego i narodowego, Gdynia 2005, s. 14.
6 B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, Warszawa 2009, s. 49.
7 Por. K. Kowalczyk, W. Wroblewski, Terroryzm -  globalne wyzwanie, Warszawa 

2006.



nym”8. Przemoc, która przybiera wiele form, jest jedna z tych cech 
rewolucji, ktore jej krytycy zawsze uważali za najbardziej odstrçcza- 
jace. „Ale dwa aspekty rewolucyjnej przemocy rzeczywiście nie mia
ły precedensu: po pierwsze, liczba poległych na skutek działali wo
jennych, bedaca rezultatem powołania pod broń armii z masowego 
poboru; drugie zaś -  bezlitosne rzady politycznego terroru, rozpeta- 
nego przez jakobinów”9. Rzady terroru wymyślił (drugi) Komitet 
Ocalenia Publicznego i wprowadził je w życie jako zamierzony in
strument polityki. „Ich celem było wytworzenie tak silnej atmosfery 
strachu i niepewności, żeby sparaliżować już nawet sama myśl 
o sprzeciwie”10. Etos terroru wytworzył atmosfere szpiegostwa, do- 
nosicielstwa, nieograniczonych podejrzen. Dla opisania zjawiska ter
roru i zbrodni rewolucji francuskiej pojecie terroryzmu w jego no
woczesnym znaczeniu pojawiło sie w opracowanym w 1795 roku 
Oksfordzkim Słowniku Jezyka Angielskiego11. Głównymi elemen
tami terroryzmu sa nastepujace fakty:

„1) stosowana jest przemoc wszelkimi dostepnymi środkami (i to 
najcześciej brutalnymi i okrutnymi),

2) ulubionym celem ataku terrorystycznego sa niewinni cywile,
3) wystepuje tutaj chec stosowania przemocy bez wzgledu na 

konsekwencje (brak skrupułow),
4) wystepuje takze chec siania strachu, terroru,
5) dzieje sie to wszystko, aby osiagnąd cele polityczne, militar

ne, etniczne, ideologiczne, religijne -  czesto zupełnie irracjonalne dla 
ludzi, ktorzy nigdy nie uciekaja sie do przemocy”12.

Terroryzm głownie zmierza do wywołania dwojakich efektów:
1) Osiagniecia tzw. celu pierwotnego, tj. zmuszenia do pożąda

nych, z punktu widzenia sprawcow, zachowan rzadu, przedstawicieli 
władzy lub określonej grupy lub nawet całej populacji. Cel ten może

8 C. Dufresne, La Viree de Galerne, „H istoram a” 1991, 20, s. 56 I nn.
9 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historia, Krakow 2008, s. 759.

10 Tamze.
11 R. Zgorzały, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim  prawie 

karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007 nr 7-8, s. 60.
12 B. Hołyst, Terroryzm, t.1, dz. cyt., s. 56.



przyjmować jedną z wielu postaci: uzyskania następstw lub korzyści, 
np. siania niepokoju i zamętu, demoralizacji społeczeństwa i załama
nia istniejącego ustroju13, rozmyślnego wywołania represji, odwetu 
i eskalacji przemocy ze strony rzadu, co może skutkować utrata spo
łecznego poparcia rzadu, a w konsekwencji utrata władzy, wymusze
nia posłuchu i lojalności (z reguły w przypadku terroru painstwowego, 
gdzie nieraz nie stosuje sie terroru powszechnego, tylko wybiera sie 
starannie ofiary i unika rozgłosu w kraju i zagranica) oraz poczucia 
winy, bowiem sprawcy zamachów terrorystycznych czesto ogłaszają, 
że ofiary zamachu były odpowiedzialne „za coś, co ma symboliczny 
wymiar”14.

2) Do wywołania tzw. celu instrumentalnego czy też celu ubocz
nego, tj. stanowiącego techniczny środek celu głownego. Cel ten 
osiagany jest równymi sposobami atakowania dobr chronionych pra
wem. Cel pośredni osiągany jest przez zachowanie zazwyczaj prze- 
stepne, skierowane na człowieka, rzecz lub nawet środowisko, w któ
rym człowiek przebywa. „Terroryzmem nazywa site zatem działal
ności, ktora jest wymierzona przeciwko komuś -  ofierze, z użyciem 
środkow i form naruszających prawo i zastraszających innych -  spo
łeczności, celem uzyskania czegoś -  określonych świadczen, postaw 
czy zachowam W atakach medialnych, tak powszechnie obecnych 
w Polsce można wyłowiś takze taka strukturç: jest ofiara lub ofiary, 
sa pewne środki, czesto używane z naruszeniem prawa: artykuły, 
zdjecia, specjalnie zestawione sensacyjne tytuły, manipulacja fakta
mi, jest zastraszanie społeczenstwa lub jego poszczegolnych grup, 
cele o podłożu politycznym, jest nawet planowanie, organizowanie 
i synchronizowanie danej akcji w czasie i w poszczegolnych typach 
mediów”15.

Swe początki terroryzm miał w uniwersytetach, w kregach teolo
gii nowoczesnej, wśrod młodzieży pochodzącej ze środowisk o wyraź
nym obliczu religijnym16. W pierwszym okresie terroryzm był entuz
jazmem religijnym błednie zwroconym ku rzeczywistości ziemskiej,

13 Por. K. Jałoszyński, Terroryzm i walka z nim  we współczesnym świecie, Legio
nowo 2002, s. 7-8.

14 B. Hołyst, Terroryzm, t. 1, dz. cyt., s. 58.
15 K. Giżycka, Terroryzm medialny, „Cywilizacja” 2008 nr 24, s. 177.



oczekiwaniem mesjanistycznym przeradzającym sie w fanatyzm po
lityczny. Wiara w nadprzyrodzoność stała sie mało znaczaca, ale za
sada oczekiwania tego, co pozaziemskie nie została odrzucona lecz 
zastosowana do obecnego świata17. Boga nie uważano już za byt 
rzeczywiście działający lecz chciano spełnienia Jego obietnic. Mdłośc 
pustki duchowej i intelektualnej, drżenie do czegoś zupełnie innego, 
pragnienie bezwarunkowego zbawienia bez barier i bez granic, to jest 
element religijny zjawiska terroryzmu. Element ten dał terroryzmowi 
rozmach pasji zwróconej ku totalności, bezkompromisowości i rzeko
memu idealizmowi. Terroryzm, po cześci przynajmniej, powołuje sie 
na legitymacje moralna. Niebezpieczeiistwo polega na zdecydowa
nym skoncentrowaniu nadziei mesjanistycznej na sprawach ziem
skich, na szukaniu tego, co bezwarunkowe, w tym, co skonczone. 
Ta wewnetrzna sprzecznośc ujawnia prawdziwy tragizm tego zjawi
ska, w ktorym powołanie człowieka staje sie narzedziem kłamstwa18.

Moralność: tkwi nie w bycie, lecz w przyszłości. To człowiek ma 
projektować przyszłośc. Jedyna wartością moralna jest przyszłe spo- 
łeczenstwo, w ktorym zostanie zrealizowane to wszystko, czego obec
nie nie ma. W chwili obecnej moralnośc polega na budowaniu przy
szłego społeczenstwa. Nowe kryterium moralne brzmi nastepujaco: 
moralne jest to, co służy nadejściu nowego społeczenstwa. To, co 
temu słuzy, może byc rozpoznane z pomoca naukowej metodologii 
strategii politycznej, z pomoca psychologii i socjologii. Moralnośc: 
staje sie naukowa, nie ma już celu widma -  nieba, ale zjawisko wy
twarzane -  nowa epoke. W ten sposob zarowno moralnośc jak i re
ligia staja sie realistyczne i naukowe. Czy można sie dziwiś, ze mło
dzi idealiści poczuli sie porwani przez obietnice? Mamy tu do czy
nienia z rozdwojeniem całości. Moralne jest to, co stwarza przyszłość. 
Stosując takie kryterium, moralne może byś także zabojstwo. Na 
drodze do humanizacji może służyć także to, co jest nieludzkie. Jest 
to ta sama logika, zgodnie z która do rezultatów wysoce naukowych

16 Por. ks. kard. Józef Ratzinger, Schyłek człowieka, „Znaki czasu” 1990 nr 20, 
s. 23.

17 Zob. S. Wielgus, Nowa ideologia zła, Płock 2006, s. 5-24; Tenze, Prawo 
a moralność, Płock 2006, s. 6-16.

18 Zob. H. de Lubac, Dramat hum anizm u ateistycznego, Kraków 2005, s. 162-165.



należy dopuszczalność zabijania embrionów. To samo pojecie wol
ności uczy, że czastka wolności kobiety jest likwidacja dziecka, jeżeli 
ono sprzeciwia site samorealizacji matki. W ten sposob terroryzm 
bezkarnie przenosi site na inne pola walki, ciesząc sie poparciem ze 
strony nauki i „ducha oświecenia”. Ordynarny terroryzm zwolenni- 
kow przekształcenia społeczenstwa został zgnieciony w społeczeń
stwach zachodnich, bo zagrażał ich przyzwyczajeniom życiowym -  
niemoralnośc ich moralności okazała site zbyt jaskrawa. Popieranie 
wojowniczych ideologii wyzwolenia jawi site jako rodzaj kompensacji 
moralnej z tego tytułu, że żyje sie w dostatku i nie ma żadnej checi 
zmiany czegokolwiek istotnego we własnym życiu. Dopoki nie zos- 
tana przezwycieżone duchowe fundamenty terroryzmu, może on zos
tać rozpetany w każdej chwili. Co zatem jest wykrzywione w funda
mentach duchowych i na czym polega bład? Mowiac o zjawiskach 
negatywnych, ktore tkwia u podstaw nowego, rownie silnego drżenia 
ku wielkim wartościom moralnym, jak wolnośc, sprawiedliwośc, po- 
koj, dostrzegamy, że wartości, ktore znajduja sie na naszym horyzon
cie utożsamiają site z wartościami głoszonymi jako obiektywne rów
nież przez ruchy stosujace przemoc. Decyzja jest moralnie dobra 
wowczas, gdy bedzie zgodna ze słusznym dobrem, „a wiec istota 
dobra moralnego to zgodnośc decyzji z sumieniem”19. „Moralności 
zachowuje siłe tylko wtedy, gdy ON -  jako siła -  rzeczywiście wy
pełnia nasze istnienie”20, a tymczasem, operując nieprawdziwym po- 
jeciem wolności, bronimy wszystkiego, co zrodzi ludzka dowolność. 
Nadużywanie nie dyskredytuje wartości jako takich. Prawdziwe orç- 
dzie Boże może zostać pogrzebane i wypaczone, lecz przedziera sie 
stale na nowo i toruje sobie droge. Daje sie zauważyć także inny fakt: 
pragnienie kontemplacji, prawdziwej świetości, skupienia, kontaktu 
z Bogiem. Nowe pragnienie religijności łatwo może site wyrodziś 
w ezoteryzm. Pragnienie to napotyka na dwie przeszkody. Trudno

19 P. Jaroszyński, Etyka -  dramat życia moralnego, W: M. A. Krapiec, S. Kamiń
ski, Z. J. Zbybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii, 
Lublin 2008, s. 539.

20 Sól ziemi. Chrześcijaństwo i kościół katolicki na przełom ie tysiącleci. Z  kardy
nałem Josephem Ratzingerem Benedyktem X V I  rozmawia Peter Seewald, Kraków 
2005, s. 198.



przychodzi zaakceptowanie ciągłości wychowania stałego, prostej 
drogi, ktora by nie odbiegała od porzadku woli i umysłu i nie prowa
dziła ku doraźnemu zaspokajaniu potrzeb, co oferuje technika uczuć. 
Trudniejszym wydaje sie to, żeby wola mogła znaleźć ujście w żywot
nym kontekście wspólnotowym wiary, w ktorym religia byłaby, jak 
wiara, wspolnotową forma i drogą. Tam, gdzie ta podwojna prze
szkoda nie jest przezwycieżana, religia wyradza sie w dobro zbytecz
ne i nie wyzwala żadnej siły moralnej, zdolnej do kształtowania 
wspolnoty jak i jednostki. Umysł i wola otrzymują tam dymisje, a po
zostaje jedynie czcze uczucie. W niebezpieczenstwie znajduje sie 
także nowe zainteresowanie życiem moralnym. Słaba strona tego 
zainteresowania jest pustka, gdy chodzi o wartości etyczno-indywi- 
dualne. O wiele łatwiej jest urządzać demonstracje na rzecz praw 
i wolności własnej grupy niż codzienne praktykować dyscypline wol
ności i cierpliwej miłości dla cierpiących lub nawet zwiazac sie na całe 
życie z tego rodzaju służba, wyrzekając sie w znacznej mierze własnej 
wolności indywidualnej. Zdolność: motywacyjna na rzecz służby 
zmniejszyła sie rownież w samym kościele, przeważa raczej działanie 
w służbach pastoralnie bardziej pretensjonalnych. Bez głebokiej po
budki moralnej i religijnej służby te staja sie skostniała forma czystej 
techniki i nie wnosza niczego istotnego z punktu widzenia osoby 
ludzkiej. Słaba strona zainteresowania życiem moralnym jest słabośc 
etyczno -  indywidualnych motywacji. „Moralnośc bowiem opiera sie 
na prawie naturalnym, a nie stanowionym. Ma ona swoje trwałe
pokłady w naturze człowieka i płynących z niej naturalnych inkli-

••»21 nacji .
W społeczerłstwie zdominowanym przez technike wartości mo

ralne utraciły swoja oczywistośc, a zatem i swoja moc wiażaca. Prze
stają byś dla nas zrozumiałe, kiedy rzeczy przybierają dla nas obrót 
negatywny, albo nasza wolnośc i nasz osobisty pokoj zostaja zagro
żone. Skoro tak, to cele te beda pozostawać w dużej mierze niespeł
nione, a zapał, z jakim sie o nich mowi, stanowi kompensacje braku 
skuteczności. Gdzie wiec tkwi bład w moralizmie przeradzającym sie 
w terroryzm? Ten bład jest korzeniem prawie wszystkich innych

21 Tamze, s. 578.



problemów naszych czasów, a jego skutki sięgają daleko poza terro
ryzm. Moralność utraciła swoja oczywistości. Ograniczona ilości osób 
wierzy w istnienie przykazał! Bożych. Dla wiekszości ludzi obca stała 
sie myśl, ze wzywa nas wola Stwórcy, że w zgodności naszej woli 
z Jego wola realizuje site dobro naszej natury. Bogu pozostawia sie 
co najwyżej funkcje stwórczego zapoczątkowania świata. Bog działa 
wśrod nas i człowiek jest poddany Jego woli22.

W historii religii i obyczajów nie jest całkowicie nieobecne po
jecie osobistego stosunku miedzy Bogiem a poszczególnym człowie
kiem, ale w swej formie autentycznej jest ono obecne tylko w religii 
biblijnej. To co jest wspólne prawie dla całej ludzkości epoki nowo
żytnej, zawiera site w przekonaniu, że w bycie człowieka tkwi obo
wiązek istnienia, przeświadczenie, że nie wynajduje on sam z siebie 
moralności w oparciu o korzystne kalkulacje, lecz odnajduje ja jako 
istniejaca przed nim w naturze rzeczy. Niszczenie fundamentów na
szej moralności sprowadza śmiertelne niebezpieczeństwo zagłady 
człowieka. Daje świadectwo temu choćby etyczna spuścizna Greków, 
której kształt nadał głównie Platon, Arystoteles i stoicy, ktorzy usi
łowali pomoc człowiekowi uchwycic racjonalnośc bytu i dlatego po
stulowali wychowanie w zasadniczej konnaturalności z rozumem23. 
Podstawowa intuicja dotycząca moralnego wymiaru bytu jako takie
go i niezbednej harmonii istnienia ludzkiego z przesłaniem natury 
jest wspólna wszystkim wielkim kulturom i dlatego wspólne dla 
wszystkich sa także wielkie imperatywy moralne. Prawo naturalne, 
pierwsza zasada rozumu praktycznego lub prawda fundamentalna 
nie jest systemem wartości, ale jedynym źródłem wszystkich sadów 
wartościujących. Jeśli odrzuca sie to źródło, odrzuca site wszelka war- 
tośc. Jeśli zachowuje site jakaś wartośc, zachowuje site także to źród
ło24. Próba odrzucenia go i postawienia na to miejsce czegoś nowego 
jest sprzecznością sama w sobie.

Problem moralny naszych czasów polega na tym, że oddzieliły sie 
one od owej pierwotnej oczywistości. Charakterystyczna cecha myś

22 Zob. Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006, s. 332-334.
23 Zob. C. S. Lewis, Rozważania o chrześcijaństwie, pod red. W. Hoopera, W ar

szawa 2002, s. 89-99.
24 Zob. J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z  lat 1963-2004, dz. cyt., s. 226.



lenia ukształtowanego przez nauki przyrodnicze jest tworzenie prze
paści miedzy światem uczuc i światem faktów. Uczucia sa subiektyw
ne, fakty są obiektywne. Sprowadzenie natury do faktow podlegają
cych badaniu, a także sterowaniu prowadzi do przyjecia założenia, że 
spoza nas samych nie dochodzi do nas żadne przesłanie moralne. To 
co jest moralne, jak i to co jest religijne należy do sfery subiektywnej 
i nie ma dlan miejsca w sferze obiektywnej. Jeśli jest subiektywne, 
jest wytworem człowieka. Nie istnieje wpierw w stosunku do nas, to 
my istniejemy uprzednio i my je tworzymy. Ze swej natury ten ruch 
obiektywizacji, ktora bada rzeczy i czyni je sterowalnymi, nie zna 
granic, poznaniu przyrodniczemu podległy i zrozumiały miałby byś 
najtrudniejszy przedmiot naturalny -  człowiek. Tak jak badana jest 
materia, dokładnie byłby też badany. Socjologia i psychoanaliza sa 
podstawowymi formami, dzieki ktorym -  jak sie wydaje -można wy
tłumaczyć mechanizmy, poprzez ktore człowiek doszedł do przeko
nania, że natura wyraża prawo moralne. Człowiek badany w ten 
sposob nie jest już człowiekiem, na mocy samej natury tego typu 
poznania, człowiek nie może być czym innym, jak czysta skutko- 
wościa.

Wypracowane we wszechogarniającej wizji świata teorie ewolucji 
przypieczetowuja te optyke i probuja ja uzupełnić. Wszystko stało sie 
czymś, co jest bez żadnej logiki, a raczej czysta logika faktow. Ten 
rozwoj, to czysto mechaniczne stawanie sie świata, można zrekon- 
struowaś dzieki teoriom przypadku i konieczności, dzieki wyczerpu
jącej doktrynie ewolucjonistycznej. Wnioski wyciagniete z ewolucji 
byłyby nowa moralnością: celem ewolucji jest optymalizacja gatun
ku. Podstawowa wartością moralna byłoby optymalne przetrwanie 
gatunku człowieka. Szczegolnym przykazaniem moralnym byłyby 
reguły, jak to należy zapewniś. Ewolucja sama z siebie jest pozba
wiona sensu -  rzadzi rachunek i rządzi siła. „Daj mi twoja dusze, 
a w zamian otrzymasz władze” -  mowi Mefistofeles. Ale skoro raz 
oddamy dusze, to znaczy samych siebie, władza ktora przychodzi 
w zamian, nie bedzie do nas należała. Człowiek potrafi pojmowaś 
siebie jako czysty przedmiot naturalny. Właściwa obiekcja jest jedna: 
człowiek, ktory chce sie pojmować jako surowiec naturalny, staje sie 
surowcem materialnym. Proces, ktory zniszczy człowieka, jeśli sie go



nie powstrzyma, zachodził wyraźnie wśród faszystów, komunistów 
jak i demokratów.

To ostrzeżenie jest wciaż aktualne -  współczesne ideologie, prze
ciwstawne wizje świata maja wspolny punkt wyjścia w negacji prawa 
moralnego i naturalnego25 oraz w sprowadzaniu świata do zbioru 
czystych faktow. Właściwy fałsz tej ideologii, dla ktorej terroryzm 
jest tylko symptomem polega na sprowadzeniu świata do zbioru fak- 
tow i na ograniczeniu rozumu do percepcji tego, co ilościowe. Osob
liwości człowieka zostaje zepchnieta do sfery subiektywnej i w ten 
sposob staje site nierzeczywista. Rozum praktyczny, na ktorym opiera 
sie sumienie jest rozumem realnym, a nie zwykłym wyrazem subiek
tywnych uczuć bez wartości poznawczej.

Z powyższych refleksji wynikaja dwa wnioski.
1. Obowiazek moralny nie jest dla człowieka wiezieniem, z które

go winien sie wyzwolić, by moc wreszcie czynić to, co chce. Obowia
zek bycia moralnym stanowi o godności człowieka i jeśli człowiek 
zrzuci go z siebie, nie staje sie bardziej wolnym, lecz degraduje sie 
do poziomu aparatu, do poziomu zwykłej rzeczy. Uznanie istnienia 
moralności stanowi o autentycznym poszanowaniu godności ludzkiej. 
Moralności to nie wiezienie człowieka, ale to coś boskiego, co w nim 
przebywa.

2. Rozum praktyczny (moralny) jest rozumem w najszlachetniej
szym tego słowa znaczeniu, ponieważ dociera on do tajemnicy rze
czywistości głebiej aniżeli rozum doświadczalny. Oznacza to, ze wiara 
chrześcijariska nie ogranicza, ani nie paraliżuje rozumu, ale daje mu 
wolności spełniania tego, co jest dla niego właściwe. Wewnetrzna 
harmonia podstawowej powinności moralnej, ktora niewątpliwie roz
wijała sie i wyjaśniała stopniowo, jest najlepszym dowodem tego, że 
moralności nie została wymyślona przez ludzi, lecz odnaleziona. 
Prawdy, o ktorych mówimy zostały odkryte przez osoby, ktorym było 
dane wniknąć głebiej w rzeczywistość. Widzenie, ktore przekracza 
możliwości poznawcze jednostki, nazywamy objawieniem. To, co wi
dzi site w taki sposob w sferze etycznej jest zasadniczo przesłaniem

25 Zob. S. Wielgus, Wobec wojującego sekularyzmu, Płock 2006, s. 17-18.



moralnym tkwiącym w samym stworzeniu. To samo stworzenie uczy 
nas, jak byc ludźmi we właściwy sposób.

Wiara chrześcijańska daje rozumowi praktycznemu żywotna 
przestrzeli, w której może sie wyrazie, a moralnośc -  której naucza 
Kościół -  jest obroną człowieka przed jego zniszczeniem26. „Uwalaj 
za najwyższa podłość przedkładanie własnego przetrwania nad cześc 
oraz chec przeżycia nad utrate racji życia” powtarzał poeta rzymski 
Juwenalis. Człowiek potrzebuje transcendencji, bo zaprzeczenie nad- 
przyrodzoności doprowadziło w pierwszym rzedzie do namietnego 
gloryfikowania życia i afirmowania go za wszelka cene. Wszystko 
należy otrzymać w tym życiu; nie ma innego życia. Głód zycia, wszel
kiego rodzaju zadowolenia został skrajnie wyeksponowany i pojawiła 
sie straszliwa dewaluacja życia. Zabrakło w nim pieczeci sacrum, 
odrzuca sie je, jeśli sie już nie podoba. Zanegowanie wiecznej odpo
wiedzialności i wiecznej nadziei prowadzi do przerywania ciaży, eu
tanazji, samobójstw, zamachów terrorystycznych. Człowiek potrze
buje etosu, aby byc soba27. Etos potrzebuje wiary w stworzenie 
i w nieśmiertelności, czyli potrzebuje najgłebszego przekonania co 
do tego, że powinności istnienia jest czymś obiektywnym, a odpowie
dzialność za życie, jego pełna realizacja nie jest kwestia dowolna, lecz 
ustalona od samego początku.

The Terrorism as a Moral Danger

S u m m a r y

The Author discusses a phenomenon of the terrorism, which causes 
an anxiety today. As he notices, first it is a protest against the world, and 
an attempt of achieving a better world. At its roots, the terrorism is a false 
moralism, which becomes a parody of real objectives and ways of the 
morality. The terrorism is specifically designed so as to have far-reaching

26 Zob. S. Wielgus, Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się złu, Płock 2005, s. 281
287.

27 Zob. S. Wielgus, Kościół katolicki dziś: zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi 
wyjścia, Płock 2002.



psychological consequences, far beyond immediate victim(s), or a subject 
of a terrorist attack. It is to sow a fear, that is to intimidate a much wider 
audience, which may include hostile ethnic or religious group, whole 
country, government, political party, or public opinion. The Author dis
cusses an origin of the terrorism, its various manifestations, objectives, 
and also indicates a difference between the terrorism and the terror.


