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FUNDAMENTALIZM 
JAKO  DETERMINANT DZIAŁA Ń TERRORYSTÓW 

 
 
 

W obrębie kaŜdej z religii istnieją elementy konserwatywne i tradycjonalistyczne. 
Bez względu na to, czy będzie to chrześcijaństwo, judaizm, islam, hinduizm czy bud-
dyzm, we wszystkich przypadkach istnieć będą ci, którzy świadomie prowadzić będą do 
zmodernizowania oraz zmiany przekonań i wierzeń religijnych, aby dopasować je do te-
go, co uznaje się za ducha epoki bądź aktualnych okoliczności. Istnieć będą takŜe tacy, 
którzy bezmyślnie lub w pełni świadomie trzymać się będą dawnych metod działania i 
stylów Ŝycia bez zgody na jakiekolwiek kompromisy. KaŜde społeczeństwo od czasu do 
czasu ulega wstrząsom sprawiającym, Ŝe ludzie skłaniają się do przyjmowania religijnych 
wyjaśnień dla własnych problemów oraz religijnego zapału jako ich rozwiązania.  

Termin „fundamentalizm” zyskał etykietkę, którą opatruje się zjawiska oraz ruchy 
religijne posiadające zróŜnicowaną naturę. Częstokroć w uproszczeniu utoŜsamia się go 
z fanatyzmem religijnym. Bywa teŜ, Ŝe ograniczany jest do cofania się ku przebrzmiałej 
juŜ przeszłości, ku mitycznemu społeczeństwu przedmodernistycznemu, w którym 
prymat religii nie podlegał Ŝadnej dyskusji. Mówiąc o fundamentalizmie nie sposób nie 
wspomnieć o modernizmie, jako jednego z poglądów budzących sprzeciw fundamenta-
listów, ze względu na chociaŜby stwierdzenie, Ŝe wszystkim naleŜą się te same prawa         
i wolności niezaleŜnie od wyznawanej przez nich wiary i ich poboŜności.  

MoŜna wyodrębnić dwa rodzaje związków łączących modernizację z fundamenta-
lizmem. Obranie drogi na skróty jest widoczne w fundamentalizmie w wydaniu amery-
kańskim, który stanowi bezpośrednią reakcję na lokalne gwałtowne zmiany. Nieco ina-
czej sprawa wygląda w przypadku fundamentalizmu islamskiego. Z jednej strony część 
procesów społecznych, które odmieniły charakter i rolę religii na Zachodzie miała takŜe 
wpływ na kraje islamskie, z drugiej zaś modernizacja została im narzucona z zewnątrz. 
Stąd fundamentalizm islamski to odpowiedź zarówno na modernizację własnych społe-
czeństw, jak i na wpływy zachodnie1. 

Istnieje wiele definicji opisujących zjawisko fundamentalizmu i niezaleŜnie od źró-
dła jego definiowania naleŜy zwrócić uwagę na dwa zasadnicze elementy występujące we 
wszystkich typach fundamentalizmu2. Pierwszy z nich moŜna określić jako „powrót do 
politycznej roli religii”, a więc ponowny powrót do tematu Boga i mówienia o jego Sło-
wie w świecie, w którym ze względu na pewną obojętność i wstydliwość, przestano o tym 

                                                 
1  S. Bruce, Fundamentalizm, Wydawnictwo Sic! s.c., Warszawa 2006, s. 52. 
2  E. Pace, P. Stefani, Współczesny fundamentalizm religijny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 23. 
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mówić. Drugi element to istotne powiązanie polityki z ruchem fundamentalistycznym. 
Polityka ulega radykalnej zmianie, wynikającej z relacji między myślą teologiczną a rzą-
dzeniem, a dla niektórych ruchów fundamentalistycznych, zdobycie władzy leŜy często w 
centrum strategii ich działania. Istnienie powyŜszych elementów w fundamentalizmie nie 
ulega wątpliwości, choć nie zawsze pojawia się w samej definicji opisującej zjawisko. 

Według Encyklopedii Powszechnej fundamentalizm to postawa i ruch społeczno – 
polityczny, najczęściej o charakterze religijnym, dąŜący do pełnej realizacji w praktyce 
społecznych lub politycznych zasad zawartych w doktrynie i programie politycznym 
bądź teŜ w świętej księdze, np. w Koranie; fundamentalizm moŜe stać się podstawą dla 
radykalnych działań o charakterze terrorystycznym3. 

Słownik Wyrazów Obcych podaje z kolei następującą definicję fundamentalizmu: 
„dosłowna wierność doktrynie, zwłaszcza religijnej, politycznej; rygorystyczne prze-
strzeganie jakichś zasad, norm”4. Natomiast Władysław Kopaliński definiuje fundamen-
talizm jako „zachowawczy ruch religijny”5. 

Jak wskazuje profesor socjologii uniwersytetu Bostońskiego Peter Berger, pojęcie 
fundamentalizmu obejmuje szeroki wachlarz nowoczesnych zjawisk ideologicznych i 
nie ogranicza się tylko do religii. Za fundamentalistyczne moŜna uznać zarówno korzy-
stające z religijnych inspiracji projekty w rodzaju dyktatury generała Franco, jak i totali-
tarne reŜimy, które na swoich sztandarach umieściły skrajny ateizm. „ChociaŜ diame-
tralnie odmienne, jeśli chodzi o programy polityczne, fundamentalizm świecki i religij-
ny są do siebie zaskakująco podobne pod względem profilu społecznego i psycholo-
gicznego. Oba postrzegają społeczeństwo w kategoriach czarno-białych, oba demonizu-
ją swoich przeciwników i oba mają to samo przesłanie dla potencjalnych konwertytów: 
Przyłącz się do nas, a damy ci pewność, w co masz wierzyć, jak masz Ŝyć i kim jesteś”6. 

Fundamentalizm jest zjawiskiem stosunkowo młodym, gdyŜ narodził się w drugiej 
połowie XIX wieku, jako pewien nurt teologiczny świata protestanckiego. Przeciwsta-
wiał się on tendencjom ideologii liberalnej, które juŜ wcześniej zaznaczyły swoja obec-
ność w krajach europejskich.  

Teologowie liberalni uwaŜali, Ŝe konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostęp-
nych metod naukowych stosowanych w nowoŜytnych naukach humanistycznych, aby 
oczyścić tekst święty z mitologii i uwarunkowań historycznych, jakie się w nich utrwa-
liły. Z kolei teologowie konserwatywni przeciwstawiali się tej tendencji dowodząc, Ŝe 
nauka nowoŜytna doprowadzi do wypaczenia czystości prawdy zawartej w świętej księ-
dze, jaką jest Biblia. Oficjalnie sprzeciwili się nowej interpretacji tekstu biblijnego pod-
czas konferencji, która odbyła się w 1895 roku w Niagara Falls. Jej owocem był doku-
ment stanowiący akt narodzin fundamentalizmu protestanckiego.  

Do głównych tez stanowiących fundament wiary uczestnicy konferencji zaliczyli 7: 

1. absolutną wolność tekstu świętego od błędu; 

                                                 
3  Encyklopedia Powszechna t.3, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 2002, s. 115. 
4  E. Sobol, (red.): Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 1995. 
5  W. Opaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 1994. 
6  P. Berger, Relatywizm i fundamentalizm, Europa - Tygodnik idei Dziennika, Nr 129 z 23.09.2006r., s. 4. 
7  E. Pace, P. Stefani, op. cit., s. 32. 
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2. potwierdzenie boskości Chrystusa; 
3. narodzenie Chrystusa z Dziewicy; 
4. powszechne odkupienie wysłuŜone przez śmierć i zmartwychwstania Chry-

stusa; 
5. zmartwychwstanie ciała i pewność drugiego przyjścia Chrystusa. 

Zatem „święta księga” zaczęła być postrzegana przez fundamentalistów, jako wie-
kuiste ustanowienie, zbiór niezmiennych doktryn, których istota ludzka nie moŜe interpre-
tować bez nieustającego poszanowania dla niepodwaŜalnych prawd zawartych w samym 
tekście świętym. 

Manifest z Niagara Falls został rozpowszechniony w Kościele protestanckim w latach 
1909 – 1915, za sprawą dwóch pastorów baptystycznych, którzy opublikowali serię ksiąŜe-
czek zatytułowanych The Fundamentals. Tytuł ten stał się podstawą do nazwania później-
szego ruchu myślowego opartego na tezach z Niagara Falls, jako ruchu fundamentalistycz-
nego, który za podstawę działania uwaŜa tradycyjne fundamenty wiary. W 1919 r. powstała 
organizacja World Christian Fundamentals Association (Światowe Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Fundamentalistyczne), której celem działania było podbicie na nowo zsekulary-
zowanego i zdechrystianizowanego świata nowoczesnego, poprzez wykorzystanie języka 
środków masowego przekazu. 

Ogólnie rzecz biorąc, fundamentalizmy opierają się na przekonaniu, Ŝe pewne 
źródło idei (zazwyczaj jakiś tekst) jest nieomylne i kompletne. Fundamentaliści prote-
stanccy wierzą, Ŝe Biblia jest słowem objawionym przez Boga, nie myli się w Ŝadnym 
szczególe i ujmuje całość objawienia. Podobnie uwaŜają fundamentaliści islamscy, któ-
rzy traktują Koran, jako „domagające się dosłownego rozumienia, prawdziwe i od-
wieczne słowo boŜe”8. 

Oprócz przekonania o nieomylności tekstu fundamentaliści twierdzą, ze w prze-
szłości istniało doskonałe społeczne ucieleśnienie prawdziwej religii. Członkowie rady-
kalnych organizacji protestanckich uznają siebie nie tyle za innowatorów, co raczej za 
zwolenników powrotu do arkadyjskiej przeszłości kościoła wczesnochrześcijańskiego. 
Muzułmanie arkadia tę umiejscawiają w Mekce i Medynie w VII wieku, a dla niektó-
rych pewne jej elementy przekazywane są genetycznie w linii proroka9. 

Religie róŜnią się między sobą, co do potencjalnej siły w zakresie tworzenia ru-
chów fundamentalistycznych. Z reguły monoteizm i dogmatyzm to główne elementy, 
które wydają się decydować o zaistnieniu zjawiska. Religia to takŜe centralny element 
definiujący cywilizację. Christopher Dawson określił religie, jako fundamenty wielkich 
cywilizacji10.  

Mówiąc o fundamentalizmie naleŜy uŜywać tego pojęcia w liczbie mnogiej, gdyŜ 
w zaleŜności od róŜnorodnych kontekstów kulturowych i religijnych, w których ruchy, 
grupy i organizacje powstały, kształtują się idee, motywy i ramy ich działania. Ruchy 
fundamentalistyczne rodzą się w ramach wielkich religii światowych, od środowiska 

                                                 
8  J.L. Elias, Islam, Routledge, London 1999, s. 86. 
9  S. Bruce, op. cit., s. 23. 
10  C. Dawson, Dynamics of World History, Edited by J. Mulloy, Sheed and Word, New York 1956, s. 

128. www.questia.com/PM.qst?a=o&d=10432867  
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chrześcijańskiego (przede wszystkim wspólnot protestanckich) po świat islamu i juda-
izmu, od hinduizmu po religię sikhów. Jednocześnie wszystkim znanym typom funda-
mentalizmu przypisuje się duŜe znaczenie kwestii polityki11. 

Współczesne fundamentalizmy, choć opowiadają się za budową państwa BoŜego, 
wyraŜają raczej treści polityczne niŜ renesans religijności. Przez odwołanie do wizji pań-
stwa teokratycznego dokonują miaŜdŜącej krytyki społeczeństwa Zachodu, wartości ta-
kich jak pluralizm, sekularyzm czy tolerancja oraz ponadnarodowych uregulowań praw-
nych. Fundamentalizm jawi się jako odpowiedź na powszechny kryzys wartości. Zamiast 
masowej kultury, promowanej przez kosmopolityczne społeczeństwa, proponuje odro-
dzenie lokalnych kultur.  

Sam fundamentalizm nie jest niczym złym, pod warunkiem, Ŝe nie towarzyszą mu 
inne negatywne zjawiska, jak nacjonalizm, rasizm, czy szowinizm, które często wypa-
czają idee przyjęte przez jego twórców i prowadzą do stosowania rozwiązań siłowych. 
Jego zwolennicy często twierdzą, Ŝe nie naleŜy go utoŜsamiać z terroryzmem, mimo Ŝe 
niektóre związane z tym nurtem ruchy aprobują uŜycie przemocy. Zdarzają się indywi-
dualne akty terroru, które mogą być uznane za zwykłe przestępstwa kryminalne, a wy-
nikające z działań psychopatycznych i przekonania o misji polegającej na potrzebie 
naprawy świata. Znacznie bardziej niebezpieczne są organizacje skupiające grupy osób 
zdecydowanych zabijać jak największą liczbę „niewiernych” w imię najwyŜszego Boga. 
Nie jest waŜne, czy jest to Chrystus, Jahwe, czy teŜ Allach, ale to, Ŝe fanatyzm połączo-
ny z fundamentalizmem prowadzi do przemocy, śmierci i rozpaczy. 

Fundamentalizm islamski 

Obserwowany w ostatnich latach kryzys toŜsamości w społeczeństwach muzuł-
mańskich, związany m.in. z pewnym zagubieniem powstałym na skutek nie nadąŜania 
za zbyt szybkim unowocześnieniem niektórych państw arabskich, czy załamaniem się 
tzw. doktryny socjalizmu arabskiego, doprowadził do powrotu do „kultury i wiary 
przodków”. Sytuacja ta istotnie wpłynęła na rozwój fundamentalizmu islamskiego, 
przyczyniając się jednocześnie do wzrostu liczby i znaczenia ekstremistycznych ugru-
powań islamskich, nie zawsze stosujących przemoc, w przeciwieństwie do tego jak się 
powszechnie uwaŜa.. 

Istnieją pewne stereotypy, powstające na podstawie często nierzetelnych informa-
cji przedstawianych w mediach, jakoby sam islam był zły z natury. Określanie sytuacji, 
z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, wojną islamu z chrześcijaństwem i innymi 
religiami, mija się z prawdą, gdyŜ konflikty z kulturą Zachodu rodzą się nie w praw-
dziwym islamie, ale w jego wynaturzonej, ekstremalnej i fanatycznej postaci12. 

Radykalny fundamentalizm islamski uwaŜa się powszechnie za najbardziej wo-
jowniczy rodzaj fundamentalizmu. Często określany jest on jako największe zagroŜenie 
dla współczesnego świata, stanowiące źródło terroryzmu, które naleŜy zwalczać wszel-
kimi sposobami. Samobójcze zamachy terrorystów islamskich utrwalają te stereotypy           
i są jednym z najbardziej charakterystycznych przejawów islamskiego terroryzmu, nie-

                                                 
11  E. Pace, P. Stefani, op. cit., s. 23. 
12  R. Ziemkiewicz: Wrogowie wolnego świata, „Wprost” z 13.09.2001 r., s. 13. 
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zrozumiałym dla ludzi Zachodu. Utrwalają obraz islamu jako religii gardzącej ludzkim 
Ŝyciem. Wywołują panikę, która nakręca z kolei spiralę nienawiści i przemocy13.  

Według Encyklopedii Powszechnej fundamentalizm islamski oznacza tradycjona-
lizm muzułmański, przeciwstawiający się tendencjom reformatorskim w islamie; dąŜe-
nie oparcia państwa na zasadach prawa koranicznego (szariat), połączenie haseł spra-
wiedliwości społecznej z odwoływaniem się do religijnych wartości i symboli14.  

Fundamentalizm islamski, jak podaje encyklopedia internetowa „Wiem”, to rodzaj 
fundamentalizmu religijnego, występującego w wielu krajach muzułmańskich. Cechuje 
go uznawanie prymatu czynnika religijnego nad Ŝyciem świeckim, dąŜenie do utworze-
nia państwa islamskiego, oparcia prawa na Koranie, eliminacji wpływów nieislamskich, 
zwalczanie prób modernizacji islamu przez współwyznawców15. 

Jak pokazują powyŜsze definicje fundamentalizm islamski to dąŜenie do domina-
cji prawa koranicznego nad prawem świeckim. Niektórzy definiują fundamentalizm 
islamski, jako tradycję zredukowaną do antymodernistycznej ideologii Ŝądnej władzy16.  

Dla wielu muzułmanów, którzy coraz liczniej zwracają się ku islamowi, jako reli-
gii stanowiącej w nim źródło toŜsamości, sensu i stabilizacji, prawomocności, rozwoju, 
siły i nadziei17, odrodzenie islamu to wysiłek, jaki oni podejmują w celu realizacji tego 
celu. Islamski fundamentalizm, który jest pojmowany potocznie, jako polityczne wyda-
nie islamu, to jeden ze składników szerokiego oŜywienia idei, zwyczajów i retoryki 
islamu oraz powszechnego nawrotu do religii. Islamski fundamentalizm to zarówno 
polityka, jak i religia. 

Michael Bonner w swej ksiąŜce Jihad in Islamic History, dowodzi, iŜ rozumienie 
pojęcia „dŜihad” nieustannie się zmieniało w historii państw islamskich18. Wczesne 
sukcesy islamu wynikały ze stworzenia przez indywidualistycznych arabskich koczow-
ników wspólnoty opartej na wierze w Boga, a jednym z filarów tej „wczesnej (mekkań-
skiej) wspólnoty była troska o ubogich i upośledzonych”. We współczesnych państwach 
islamskich opieka państwowych instytucji nad potrzebującymi prawie nie istnieje. Poza 
nielicznymi wyjątkami zarówno muzułmańskie elity, jak i ekstremiści nie wyznają po-
glądu, Ŝe państwo ponosi odpowiedzialność za społeczeństwo obywatelskie i za ubo-
gich. Tymczasem większość zwykłych muzułmanów uwaŜa islam za religię, dla której 
troska o los biednych ludzi jest czymś podstawowym. 

Fundamentalizm nie jest protestem przeciwko biedzie, a ludzie nie zostają funda-
mentalistami dlatego, Ŝe brakuje im środków do Ŝycia. Co więcej fundamentalizm islam-
ski nie oznacza literalnego rozumienia pism religijnych. To zespół przekonań, które 
wciągają nowoczesną władzę polityczną w obszar religijny i jednocześnie proponują reli-
gijne podejście do władzy politycznej. Fundamentalizm Ŝąda władzy w zamian za zmu-

                                                 
13  A. Rashid, DŜihad – następna fala. Nowe strategie terrorystów, Europa - Tygodnik idei Dziennika, Nr 

226 z 02.08.2008r., s. 11. 
14  Encyklopedia..., op.cit. s.115. 
15  Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna „Wiem”, www.onet.pl  
16  J. G. Jansen, Podwójna natura fundamentalizmu islamskiego, Libron s.c., Kraków 2005, s. 20. 
17  S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie „Muza” S.A., Warszawa 2007, s. 173. 
18  M. Bonner, Jihad In Islamic History. Doctrines and Practice, Princeton University Press, New York 2006. 
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szenie rodzaju ludzkiego do przestrzegania nakazów boskich, a nawet pragnie przyspie-
szyć nadejście Królestwa BoŜego19.  

Fundamentalizm jest m.in. wyrazem buntu części społeczeństw islamskich prze-
ciwko wszechobecnym zachodnim wartościom i wzorcom. Niektóre radykalne odłamy 
fundamentalizmu islamskiego nie są przy tym wolne od idei totalitarnych, a do realiza-
cji swych celów wykorzystują właśnie terroryzm. Terroryzm islamski motywowany 
względami religijnymi oparty jest na zupełnie innym systemie wartości niŜ ten dominu-
jący jeszcze do niedawna. W przeciwieństwie do „świeckich” terrorystów, fundamenta-
liści islamscy w znacznie mniejszym stopniu kierują się względami politycznymi. DąŜą 
oni przede wszystkim do zburzenia zachodnich systemów politycznych i wzorców kul-
turowych, a nie jak terroryści „polityczni” do zmiany stosunków politycznych (z wyjąt-
kiem grup o zabarwieniu anarchistycznym). Sam akt terroru jest według fundamentali-
stów islamskich wypełnieniem obowiązku religijnego i obroną przed sekularyzacją ze 
strony świata zachodniego. 

Według skrajnych ideologów tego ruchu, Zachód uznawany jest za bezboŜny        
i zagraŜający islamowi, dlatego teŜ naleŜy zwalczać go równieŜ przy uŜyciu siły. Obiek-
tem szczególnej wrogości ze strony radykalnych fundamentalistów są Stany Zjednoczo-
ne utoŜsamiane jako centrum „pogaństwa i bezboŜności” świata zachodniego. 

Podstawowym pytaniem, często zadawanym przez bardziej fundamentalistycznie 
nastawionych krytyków współczesnej zachodniej cywilizacji, jest kwestia, czy Zachód - 
wiecznie „rozdwojony w sobie”, relatywizujący własne załoŜenia i idee - będzie w sta-
nie przetrwać w starciu choćby z islamem, który takich wątpliwości nie ma. Szahaj 
zwraca uwagę, Ŝe tego typu krytyka i związane z nią postulaty utwardzenia postawy 
Zachodu lekcewaŜą istotną cechę zachodniej kultury i świadomości: „Musimy sobie 
uświadomić, iŜ zmiany kulturowe działają na zasadzie zapadki, co oznacza, Ŝe raz osią-
gnięty poziom świadomości nie moŜe zostać zignorowany, słowem nie moŜna się cof-
nąć w myśleniu, gdy w naszej świadomości nastąpiły juŜ trwałe zmiany. Choćbyśmy na 
setki sposobów podtrzymywali się w przekonaniu, Ŝe posiadamy uniwersalny patent na 
znajomość Prawdy czy Dobra, nie usuniemy wątpliwości, które sami zasialiśmy w sobie 
setkami lat autorefleksji i autokrytyki”20. 

Na rozwój fundamentalizmu islamskiego rzutuje takŜe postrzeganie przez świat 
muzułmański konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jest on coraz częściej oceniany w ka-
tegoriach ideologiczno-religijnych i przedstawiany jako nakaz walki z judeochrześcijań-
stwem i zsekularyzowanym światem Zachodu. 

Jak twierdzi Benny Morris, historyk izraelski, przedstawiciel prądu „nowej histo-
rii”,  działania Hamasu i Hezbollahu przeciw Izraelowi są częścią ogólnoświatowej is-
lamistycznej kampanii wymierzonej w Zachód. „Minimalnym celem islamistów jest 
usunięcie ze świata islamskiego wszelkiej obecności Zachodu i jego wpływów oraz 
likwidacja wszelkich śladów po zachodniej myśli i wartościach. Izrael jest w oczach 
arabskich islamistów najbardziej prowokującą i upokarzającą ze skutecznych zachod-
nich inwazji na ziemie islamu”21. 

                                                 
19  J. G. Jansen, op. cit., s. 24. 
20  A. Szahaj, Relatywizm i fundamentalizm. Europa - Tygodnik idei Dziennika, Nr 121 z 26.07.2006r., s. 8. 
21  B. Morris, Wojna z islamizmem. Europa - Tygodnik idei Dziennika, Nr 124 z 16.08.2006r. s. 7. 
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Elementem charakterystycznym dla terroryzmu islamskiego jest przeprowadzanie 
akcji terrorystycznych przez ochotników, terrorystów – samobójców detonujących 
umieszczone na sobie ładunki wybuchowe. Motywy swojego działania tłumaczą następu-
jącymi słowami: Nie posiadamy takiej broni jak nieprzyjaciele. Nie mamy samolotów, 
rakiet, nie mamy nawet artylerii do walki ze złem. Najskuteczniejszym narzędziem w wy-
rządzaniu szkód przy minimalnych stratach jest ten rodzaj operacji22. Pomimo Ŝe Koran 
zabrania samobójstwa, ideolodzy grup islamskich przekonują, Ŝe poświęcenie własnego 
Ŝycia jest najbardziej zaszczytnym czynem, na jaki muzułmanin moŜe się zdobyć w obro-
nie własnej wiary i narodu. Twierdzą, Ŝe zamachy samobójcze to najskuteczniejsza stra-
tegia walki, ze względu na ogromne szkody przy minimalnych stratach własnych.  

Terroryści samobójcy i ich duchowi mistrzowie precyzyjnie spełniają Nietzsche-
ańską definicję ofiar czystego resentymentu. Nie wyznają własnego pozytywnego pro-
jektu - obojętnie, religijnego czy społecznego. Powoduje nimi agresja przeciwko warto-
ściom i stylowi Ŝycia, które zatryumfowały w przestrzeni globalnej. PrzeraŜa ich idea 
nieograniczonej autonomii jednostki, emancypacji kobiet, a takŜe kojarzona z ekono-
micznym rozwojem Zachodu sekularyzacja23. Fundamentaliści islamscy uwaŜają siebie 
za gorliwych, wiernych bojowników Allaha. 

Koran oprócz zakazu samobójstwa, zakazuje takŜe celowego zabijania wierzących. 
Nie jest to jednak przeszkodą, by jedni muzułmanie mordowali drugich. Jako przykład 
niech posłuŜy rok 1994, kiedy w Algierii terroryści z Muzułmańskiego Frontu Ocalenia 
dokonali zamachu, w którym zginęło ponad dwadzieścia tysięcy współwyznawców.  

W latach 1992 – 1993 pojawiły się taki terrorystyczne na turystów w Egipcie. 
Miały one doprowadzić do osłabienia gospodarki egipskiej, która zaleŜy głównie od 
turystyki. Ataki przeprowadzano na pojedynczych turystów, często na kobiety, ponie-
waŜ, jak uznano nie przestrzegały one norm islamskich, zwłaszcza w kwestii stroju.  

Szczególny prym w ilości zamachów samobójczych obecnie wiedzie Al-Kaida. 
Zamachy samobójcze są moŜliwe dzięki nowym metodom szkolenia i indoktrynacji          
w wykonaniu Al-Kaidy, jak równieŜ procederowi handlu narkotykami, który pozwala 
wypłacać rodzinom zamachowców gigantyczne zapomogi mające na celu ich utrzyma-
nie. Dla Al-Kaidy dŜihad jest coraz częściej toŜsamy z zamachami samobójczymi. Nie 
jest dobrym dŜihadystą ten, kto nie zabije siebie w akcie zabijania wielu innych ludzi24. 
Jeszcze tragiczniejszy jest fakt, Ŝe terroryści nie oszczędzają takŜe kobiet i dzieci.         
6 listopada 2007 roku zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w Baghlan             
w północnym Afganistanie, zabijając 72 Afgańczyków, w tym 5 posłów do parlamentu 
i 59 dzieci. Afgańskie szkoły regularnie padają ofiarą ataków i ze względów bezpie-
czeństwa około 600 z 8500 zamknięto, odsyłając 300 tysięcy uczniów do domu. Do-
tychczas śmierć poniosło ponad 150 nauczycieli i uczniów.  

Afgańscy talibowie i róŜnej maści ekstremiści załoŜyli bazę w plemiennych regio-
nach Pakistanu, w której przygotowują coraz groźniejsze zamachy samobójcze wymie-
rzone w armię, wywiad i policję pakistańską i afgańską. Liczba samobójczych ataków     

                                                 
22  B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Bertelsmann Media Sp. Z o.o. Fakty, Warszawa 2001, s. 95. 
23  R. Krasowski, Islamski fundamentalizm – najdłuŜsza droga do nowoczesności. Europa - Tygodnik idei 

Dziennika, Nr 124 z 16.08.2006r. s. 2. 
24  A. Rashid, op. cit.,  s. 11. 
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w Pakistanie wzrosła z 6 w 2006 roku do 56 rok później - zginęło 217 cywilów oraz 419 
funkcjonariuszy i wojskowych, w tym jeden generał. 

Najbardziej spektakularnym czynem pakistańskich talibów był zamach na Benazir 
Bhutto zamordowaną w Rawalpindi 27 grudnia 2007 roku, na 10 dni przed wyborami, 
w których zgodnie z prognozami jej partia miała wygrać. Wybory przełoŜono na 18 
lutego 2008 roku i Pakistańska Partia Ludowa ostatecznie je wygrała, a następnie utwo-
rzyła rząd koalicyjny z partią Nawaza Sharifa. W pierwszych czterech miesiącach tego 
roku w Pakistanie doszło juŜ do 19 zamachów samobójczych, z 274 ofiarami śmiertel-
nymi i setkami rannych25. 

Przedstawione przykłady tylko w niewielkim stopniu pokazują, jak agresywny po-
trafi być radykalny islamizm. Zaprezentowane zamachy to tylko pewne incydenty, o 
których pisze się i mówi bardzo rzadko. Najbardziej znane zamachy powszechnie pre-
zentowane w mediach (zamach na Word Trade Center, zamach na madryckie metro, 
zamachy w Londynie, czy wyspie Bali i wreszcie jeden z ostatnich głośnych zamachów 
na hotel Marriott w stolicy Pakistanu Islamabadzie) potwierdzają związek fundamenta-
lizmu islamskiego z ideą radykalizmu prezentowaną przez ugrupowania terrorystyczne 
siejące śmierć i zniszczenie.  

Fundamentalizm Ŝydowski 

Zjawisko fundamentalizmu opartego na judaizmie jest mniej znane niŜ analogicz-
na ideologia wypływająca z islamu. Powodem tego moŜe być fakt, Ŝe nie rości on sobie 
prawa do miana światopoglądu uniwersalistycznego. W odróŜnieniu od fundamentali-
stów islamskich, o fundamentalistach Ŝydowskich, których ideologia nie jest tak wo-
jownicza, nie mówi się w kontekście terroryzmu. MoŜna określić ich raczej mianem 
„kontestatorów rzeczywistości” współczesnego świata. W załoŜeniu dotyczy tylko spo-
łeczeństwa Ŝydowskiego, jednak jego zwolennicy wpływają na całą politykę bliskow-
schodnią i odgrywają znaczącą rolę w Stanach Zjednoczonych. Tak więc bycie funda-
mentalistą w wydaniu judaistycznym, oznacza potwierdzenie toŜsamości etnicznej oraz 
domaganie się jej uznania i uwidocznienia na określonym terytorium. 

W nowoczesnym judaizmie zaobserwować moŜna róŜnorodność nurtów. Przede 
wszystkim istnieje judaizm ortodoksyjny, pretendujący do miana głównego nurtu religii 
judaistycznej, faktycznego straŜnika tradycji. śycie śydów ortodoksyjnych toczy się 
ściśle według przykazań Tory, która stanowi kodeks właściwego postępowania i która 
nie moŜe być porzucona bez względu na okoliczności. Pozostając pod zwierzchnictwem 
rabina, nadzorującego praktyki religijne i czuwającego nad przełomowymi momentami 
Ŝycia śydzi z diaspory wypracowali rozmaite wzorce religijnej organizacji wspólnoty26.  

Fundamentalizm Ŝydowski opiera się na przekonaniu, Ŝe ortodoksyjny judaizm 
osnuty wokół przepisów Talmudu Babilońskiego, literatury talmudycznej i halachicznej 
powinien być jedyną podstawą działania śyda. Integryści nie deprecjonują znaczenia 
Biblii (zwłaszcza Pięcioksięgu), jednak uwaŜają, Ŝe moŜna ją interpretować wyłącznie 
przez pryzmat wymienionych tekstów27. 

                                                 
25  A. Rashid, op. cit.,  s. 12. 
26  Religie świata. Encyklopedia Religii. Wydawnictwo LaRousse. Polska 2007, s. 37. 
27  M. Moch, Sen o potędze, Tygodnik Powszechny, nr 24 (2814) z 15 czerwca 2003 r., s. 6-7. 
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Szczególne znaczenie fundamentalizmu polega na podsycaniu istniejących podzia-
łów wewnątrz głęboko zróŜnicowanego społeczeństwa, szczególnie w kwestii stosunku 
do religii oraz budowy państwa palestyńskiego. Początku współczesnego konfliktu 
między śydami ortodoksyjnymi i „świeckimi” moŜna by się doszukiwać w okresie 
kształtowania się państwowości Izraela, kiedy to ścierały się opcje państwa opartego na 
prawie Ŝydowskim i państwa wzorowanego na modelu zachodnim.  

Fundamentaliści Ŝydowscy pochodzą głównie spośród fanatycznie religijnych or-
todoksów, stanowiących ok. 20 proc. izraelskich śydów, ale znajdują poparcie u więk-
szościowego judaizmu tradycyjnego. Środowiska Ŝydowskich fundamentalistów są re-
prezentowane przez znaczące ugrupowania polityczne.  

Przedstawicielami tendencji zachowawczych wśród śydów są chasydzi, którzy 
przeciwko Izraelowi stosują przede wszystkim bierny opór, polegający m.in. na ostenta-
cyjnym nieuznawaniu państwowych instytucji. Izolują się od reszty społeczności Ŝy-
dowskiej, zarzucając jej odstępstwo od prawdziwej wiary, pozostawanie w grzechu oraz 
bałwochwalstwo. Starają się nie uŜywać izraelskich pieniędzy, nigdy nie latają izrael-
skimi liniami El Al, a wydawane przez „syjonistyczną” pocztę znaczki naklejają na ko-
pertach do góry nogami. Niektórzy nie modlą się nawet pod Ścianą Płaczu, gdyŜ „za-
właszczyli ją syjoniści”, a w pobliŜu łopoczą biało-niebieskie izraelskie flagi. Wszyscy 
odrzucają świecki system szkolnictwa i politykę, uznając, Ŝe poboŜny śyd winien zaj-
mować się jedynie studiowaniem Biblii, Talmudu i komentarzy28.  

Największy radykalizm prezentuje Haredim, ugrupowanie odrzucające wszelkie 
nowinki cywilizacyjne, posiadające swą polityczną reprezentację w Ha’Torah (aszke-
nazejczycy) i Szas (sefardejczycy). Mniej radykalni śydzi o nastawieniu narodowym są 
reprezentowani przez Narodową Partię Religijną. Ugrupowania te posiadają swych 
przedstawicieli w parlamencie izraelskim. 

Fundamentalizm Ŝydowski legitymizowany jest takŜe przez konieczność obrony 
prawdziwej wiary pogłębiane przez poczucie szczególnej misji, jaką ma pełnić naród 
Ŝydowski, jako naród wybrany przez samego Boga. PoniewaŜ posłannictwo to jest dane 
od Jahwe, to regułom judaizmu powinni się wszyscy podporządkować. Dlatego Ŝydow-
scy fundamentaliści próbują narzucić swoje przekonania i zasady innym. Jednym z ich 
głównych przeciwników jest nawet samo państwo izraelskie, które nie dostatecznie 
wywiązuje się ze swoich religijnych powinności, a w wielu wręcz przypadkach po-
strzegane jest jako pozostające w mocy szatana.  

Ścieranie się w społeczeństwie izraelskim dwóch odmiennych stylów Ŝycia - fun-
damentalistycznego i wzorowanego na kulturze Zachodu - nie wywołuje powaŜniej-
szych konfliktów i napięć społecznych. Innym problemem jest natomiast zderzenie          
z fundamentalizmem islamskim, które powoduje konflikty zbrojne. JednakŜe w tym 
obszarze moŜna chyba raczej mówić o fundamentalizmie politycznym jedynie uspra-
wiedliwianym poprzez religię.  

Polityczna działalność fundamentalistów polega z jednej strony na próbach narzu-
cenia przestrzegania wszystkich zasad religijnych śydom zsekularyzowanym, z drugiej 
strony na forsowaniu twardego kursu wobec Palestyńczyków i popieraniu nieograniczo-

                                                 
28  P. Paziński, Kapelusze i jarmułki, 

http://koden.omi.org.pl/biblioteka/I/IR/fundamentalizm_zydowski.html  
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nego osadnictwa Ŝydowskiego na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Dla orto-
doksyjnych wyznawców judaizmu sporny teren ma strategiczne znaczenie, choćby ze 
względu na znajdujące się tam groby patriarchów. Szczególnym zaś miejscem jest Jero-
zolima, która jest świętym miastem zarówno dla śydów, jak równieŜ dla muzułmanów.  

Pomimo, iŜ fundamentalizmu Ŝydowskiego z załoŜenia nie utoŜsamia się z terro-
ryzmem, nie jest on całkowicie wolny od przemocy. Wzrost politycznych wpływów 
środowisk integrystycznych doprowadził kilkakrotnie do tragedii.  

Jedno z najbardziej znanych ugrupowań o charakterze fundamentalistycznym 
Gusz Emunim (Blok Wiernych) utworzone w 1974 roku, swą główną bazę zlokalizowa-
ło wśród śydów mieszkających na Zachodnim Brzegu Jordanu. W miarę narastania 
konfliktu wokół sporu o Grotę Patriarchów, organizacja urosła do roli samozwańczej 
straŜy obywatelskiej, która mściła się za arabskie ataki na osadników. Do największej 
eskalacji działań odwetowych doszło w 1980 roku, gdy kilku arabskich burmistrzów         
z Zachodniego Brzegu zostało okaleczonych w wyniku wybuchów samochodów-
pułapek. Głównym celem ataków było okaleczenie ofiar zamachu, bez odbierania im 
Ŝycia, co miało ukazać izraelską potęgę29. 

W lutym 1994 r. osadnik Ŝydowski Barukh Goldstein w czasie ramadanu zabił 
kilku muzułmanów zgromadzonych na modlitwie przy grobie patriarchów. Głównym 
motywem jego działania była chęć sprowokowania gwałtownej reakcji Palestyńczyków 
i zniweczenie negocjacji prowadzonych przez rząd izraelski i OWP.  

W listopadzie 1995 r. Jigal Amir, po zakończeniu wielkiej manifestacji w Tel 
Awiwie zorganizowanej dla poparcia polityki prowadzenia negocjacji z OWP, zastrzelił 
premiera Icchaka Rabina. Czyn swój tłumaczył obecną w tradycji Ŝydowskiej regułę 
usprawiedliwiającą zabójstwo rodefa i mossera, zdrajcy i prześladowcy, który naraŜa 
na niebezpieczeństwo Ŝycie innych śydów. Zabicie Rabina, oskarŜanego o to, Ŝe przez 
odstąpienie ziemi Palestyńczykom ośmielił się przerwać proces odkupienia (tikun), było 
według Amira konieczne, aby skłonić Izraela do opamiętania się30. 

Fundamentalizm chrześcijański 

Jak juŜ wcześniej wspomniano fundamentalizm narodził się w amerykańskim 
świecie protestanckim jako pewien nurt teologiczny, przeciwstawny tendencjom teolo-
gii liberalnej, które juŜ wcześniej pojawiły w Europie, a dotyczyły sposobu interpretacji 
Biblii. Dla teologów liberalnych najwaŜniejsze było oczyszczenie tekstu świętego         
z mitologii i uwarunkowań historycznych, jakie się w nich utrwaliły przy wykorzysta-
niu wszelkich dostępnych narzędzi krytycznych uŜywanych w nowoŜytnych naukach 
humanistycznych. Tymczasem teologowie konserwatywni silnie przeciwstawiali się tej 
tendencji, poniewaŜ według ich opinii - nauka nowoŜytna doprowadzi do wypaczenia 
czystości prawdy zawartej w świętej księdze31.  

Fundamentalizm protestancki w wydaniu współczesnym uzyskał znaczącą pozy-
cję w późnych latach 70., gdy liczne przemiany społeczne (radykalizm studencki, prote-
                                                 
29  E. Sprinzak, Three models of religious Violence: The case of Jewish fundamentalism in Israel [w]: 

M.E.Marthy, R.S. Appleby (red.) Fundamentalisms and the State, Chicago: University of Chicago 
Press, 1993, s.473. 

30  E. Pace, P. Stefani, op. cit., s. 111-112. 
31  Ibidem, s. 31 
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sty przeciwko wojnie w Wietnamie, wyzwolenie seksualne, rosnący egalitaryzm w sto-
sunkach pomiędzy płciami, tolerancja wobec homoseksualizmu) wywierały coraz więk-
szy nacisk na jego zwolenników, a nowe formy organizacji politycznej i metod prowa-
dzenia kampanii skłoniły ich do ponownego przystąpienia do walki. Wzrósł dynamizm 
organizacji fundamentalistycznych: otwierają seminaria, szkoły wyznaniowe, a nade 
wszystko inwestują własne energie i zasoby finansowe w tworzenie sieci rozgłośni ra-
diowych, a następnie telewizyjnych. W latach siedemdziesiątych organizowano kampa-
nie przeciwko aborcji, pornografii, homoseksualizmowi oraz w ogóle przeciw nowym 
prądom kulturowym i politycznym, które umocniły się w czasie i po 1968 r.  

Wielce charakterystycznym przykładem dąŜenia fundamentalistów chrześcijań-
skich do propagowania odnowy moralnej był moment, w którym ruchy ultrakonserwa-
tywne wywodzące się z róŜnych środowisk religijnych (chrześcijańskich lub Ŝydow-
skich) zaczęły mówić jednym głosem w kwestiach dotyczących celów i form wspólne-
go działania. Jeden z najbardziej znanych liderów fundamentalizmu ewangelicznego, 
Patrick Buchanan, ogłosił podczas narodowej konwencji Partii Republikańskiej w 1992 
r., rozpoczęcie „wojny w obronie duszy Ameryki”. Mobilizacja protestantów w połą-
czeniu z tradycjonalistycznymi katolikami i ultraortodoksyjnymi śydami poszerzyła 
front opozycji kulturalnej i politycznej przeciwko świeckiemu humanizmowi. Od tego 
momentu dla właściwego zdefiniowania tego złoŜonego frontu, zarówno w prasie, jak            
i w tekstach naukowych coraz częściej mówiło się o nowej prawicy chrześcijańskiej32. 
W porównaniu z pierwotnym fundamentalizmem ruchy te zaczęły korzystać z wszyst-
kich nowoczesnych środków mobilizacji i pozyskiwania przychylności ludzi, wyraźnie 
przekraczając utrzymywane początkowo granice między działalnością religijną a bezpo-
średnim działaniem politycznym.  

Zarówno w kwestiach ogólnych, jak i szczegółowych program fundamentalizmu w 
Stanach Zjednoczonych bardzo przypomina załoŜenia fundamentalistów islamskich. Przed-
stawiciele religijnej prawicy chcą przede wszystkim przywrócenia publicznego prymatu 
swej kultury oraz usunięcia przeszkód utrudniających przekaz owej kultury ich dzieciom.  

Odrębnym zagadnieniem, niezwykle istotnym dla propagowania przemocy dla 
osiągnięcia załoŜonych celów, jest powiązanie poglądów fundamentalistycznych z poglą-
dami rasistowskimi, antysemitystycznymi, a często takŜe faszystowskimi. Prowadzi to do 
powstawania organizacji, której zasady działania opierają się na połączeniu rasizmu, an-
tysemityzmu i wywrotowości znajdujących usprawiedliwienie i legitymizację na gruncie 
teologicznym. Przywódcy poszczególnych ugrupowań są bardzo często duchownymi 
(załoŜyciel i „generał” Milicji Michigan to pastor Norma Olson, przywódca Narodów 
Aryjskich z siedzibą w Idaho to wielebny Richard Girnt Butle, a Ku-Klux-Klanu pastor 
Thom Robb), którzy poprzez nadanie swoim organizacjom charakteru religijnego wspie-
rają i usprawiedliwiają przemoc33. Grupy te, wchodzące w skład ekstremistycznych orga-
nizacji białych suprematystów, nie uznają Ŝadnych politycznych, moralnych czy prak-
tycznych względów, które powstrzymują większość innych ugrupowań o charakterze 
terrorystycznym przed powodowaniem masowej śmierci lub zniszczenia. Podobnie jak 
motywowane religią ugrupowania islamskich szyitów czy mesjanistycznych Ŝydowskich 
fanatyków przekształcają abstrakcyjne polityczne ideologie i cele w imperatyw religijny. 
                                                 
32  Ibidem, s. 41 
33  B. Hoffman, op. cit., s. 110. 
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W ich przekonaniu przemoc jest sankcjonowana, gdyŜ pochodzi z boskiego rozkazu,        
a zabijanie „niewiernych” staje się aktem sakramentalnym. 

Najbardziej znanym przykładem uŜycia przemocy dla uzyskania określonego 
efektu propagandowego przez białych suprematystów, jest wysadzenie budynku biura 
federalnego w Oklahoma City w kwietniu 1995 roku, którego dokonał członek organi-
zacji Chrześcijańskich Patriotów, Timothy McVeigh. Atak ten uświadomił rządowi Sta-
nów Zjednoczonych, jak niebezpieczne moŜe być połączenie ideologii fundamentali-
stycznej z poglądami anarchistycznymi. Świadczą o tym motywy działania członków tej 
organizacji, dla których głównym pretekstem działania miała być wrogość wobec rządu 
oraz próba przeciwstawienia się dąŜeniom rządu do przejęcia prywatnej broni i wpro-
wadzenia zakazu jej uŜywania.  

W 1986 roku doszło do spotkania przedstawicieli ugrupowań Narodów Aryjskich z 
Idaho, którzy uknuli spisek obalenia siłą rządu federalnego i stworzenia w Stanach Zjedno-
czonych osobnego narodu aryjskiego. Cele swoje mieli oni zrealizować poprzez mordowanie 
urzędników federalnych, polityków i śydów, a takŜe podkładać bomby i zatruwać miejskie 
ujęcia wody34. Dowodem na potwierdzenie tych dąŜeń było zgromadzenie znacznych ilości 
cyjanku, który miał posłuŜyć do zatrucia zbiorników w Chicago i Waszyngtonie35. 

Jednym z przykładów połączenia religii i nienawiści jest działalność grupy akty-
wistów Chrześcijańskich Patriotów, znanej jako Kapłaństwo Pinchasa. Ich samozwań-
cza misja polega na narzuceniu tego, co uwaŜają za „prawo BoŜe” na ziemi (wymusze-
nie zakazu małŜeństw międzyrasowych, homoseksualizmu, aborcji, likwidacja federal-
nego systemu bankowego) wszelkimi moŜliwymi sposobami36,37.  

Wyznawane przez ruch Chrześcijańskich Patriotów wrogość do rządu, agresywny 
rasizm i ostry antysemityzm nie ograniczają się jedynie do Stanów Zjednoczonych. 
Brytyjska rasistowska organizacja Combat 18, której załoŜycielem jest Amerykanin 
Herold Covington, otwarcie naśladuje amerykańskie milicje i nawołuje do ataków na 
policję i inne symbole władzy. Organizacje o podobnym charakterze powstały prawdo-
podobnie takŜe w Australii38. 

Podsumowanie 

„Fundamentalizm” jest bardzo szerokim pojęciem, które moŜna odnieść do 
wszystkich przypadków, gdzie pojawiają się ruchy religijne, kontestujące u samych 
korzeni prawowitość nowoczesnych systemów społecznych, a szczególnie nowoczesną 
formę funkcjonowania państw narodowych. Ruchy te proponują z reguły ten sam fun-
damentalny temat, choć wychodzą z bardzo róŜnych przesłanek teologicznych lub reli-
gijnych i przyjmują odmienne strategie działania kolektywnego. Prowadzą one swoją 
walkę z ustanowionymi władzami na rozmaite sposoby, w zaleŜności od warunków,        
w jakich się znajdują, od więzi środowiskowych, charakteryzujących społeczeństwo,           

                                                 
34  R. Bowers, White Radicals Charged with Sedition, Arkansas Gazette z 25 kwietnia 1987. 
35  J. M. Melnachak, A Chronicle of Hate: A Brief History of the Radical Right in America [w] Terror-

ism, Violence and InsurgencyRreport, vol.6, no.4 (bez daty), s.41-42. 
36  J. Brooke, Arrests Add to Idaho’s Reputation as a Magnet for Supremacists, New York Times z 27 

października 1996. 
37  L.J. Ross, Using the Bible to Justify Killing, Baltimore Sun z 8 sierpnia 1994. 
38 B. Hoffman, op. cit., s. 116. 
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w którym działają, oraz od środków materialnych, organizacyjnych i symbolicznych, 
jakie udaje im się zmobilizować stosownie do moŜliwości. W większości przypadków 
ruchy te akcentują sprawę relacji między religią a polityką, domagając się, by pierwsza 
miała prawo do wyznaczania granic drugiej. Tej ostatniej dają absolutną legitymizację, 
jeśli opiera się sacrum, jednak nowoczesne państwa narodowe z definicji taką legitymi-
zację wykluczyły ze swego horyzontu znaczeniowego. 

Jak zostało wcześniej pokazane, ruchy fundamentalistyczne często rodzą się           
w samym sercu przesadnie nowoczesnego społeczeństwa, za jakie moŜe być uwaŜane 
społeczeństwo amerykańskie, jak równieŜ wśród społeczeństw, które często nie mają do 
czynienia ani z rządami demokratycznymi, ani ze społeczeństwami technologicznie               
i ekonomicznie zaawansowanymi(islamskie ruchy radykalne). 

Ruchy radykalne chcą prowadzić głośną rdyskusję nad kryzysem nowoczesnego spo-
łeczeństwa, jego wyraźną obojętnością wobec Boga i ostatecznych wartości. Państwa nie 
pozwalające ukazać się wartościom, które są uwaŜane z kolei za centralne w toŜsamości 
jakiegoś ludu lub grupy etnicznej, stają się celem opozycji politycznej ruchów fundamenta-
listycznych. Kiedy te wartości nie znajdują miejsca w sferze publicznej, napięcie musi ro-
snąć i grozi niebezpieczeństwo złamania reguł gry politycznej. Prawdziwą słabością fun-
damentalizmu jest, paradoksalnie, to, co uznaje on jak swój mocny punkt: moŜliwość inte-
gralnego przełoŜenia projektu religijnego na projekt polityczny bez Ŝadnego elementu po-
średniego. W ten sposób religia nieuchronnie ulega spłyceniu, staje się narzędziem polityki 
oraz do takiego wymiaru zostaje sprowadzona i takiej wewnętrznej logice podporządkowa-
na. Upór, z jakim mnisi-wojownicy, wyłaniający się z róŜnych religii, starają się zrealizo-
wać swój projekt, jest cnotą, która szybko przeradza się w tyranię. Ponadto ruchy radykalne 
walcząc z uŜyciem przemocy i terroru dla udowodnienia wyŜszości swoich racji, prowadzą 
do powstania napięcia między głoszeniem wartości uniwersalnych a łamaniem elementar-
nych reguł poszanowania praw ludzkich. 

 
 

FUNDAMENTALISM  AS  THE  TERRORISTS’  ACTIVITY  DET ERMINANT  
 

Summary 
 

In the area of different religion there are conservative and traditional components. They 
lead to phenomenon which is described as the fundamentalism. In the article the problem of 
fundamentalism and its influence on the terrorists’ activity was presented. The author describes 
three kinds of terrorism: jewish, islamic and christian. He presents selected examples of terror-
ists attack as a result violence and religion connection and shows that closely connection of 
religion with politics causes distortion in the religion. 
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