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Przestrzeń symboliczna

 Uderzenie w wieże WTC było swoistym zaburzeniem porząd-
ku symbolicznego, jak pisze Jean Baudrillard (Baudrillard 2005). 
Świat Zachodu, w tym wypadku głównie Stany Zjednoczone, zro-
zumiał, że terror może przyjmować formy niezwykle spektakular-
ne w wymiarze globalnym a nie tylko ograniczać się do stosunko-
wo niewielkiego, lokalnego odziaływania, jakkolwiek informacje 
o konkretnych zamachach cały czas były obecne w mediach. ISIS 
zdecydowanie wyciągnęło naukę z działań swojej organizacji-mat-
ki, stawiając przede wszystkim w swych działaniach właśnie na 
ową widowiskowość przemocy. Jakkolwiek niezręcznie to zabrzmi, 
filmy z egzekucji tworzone przez Państwo Islamskie, są dziś w za-
sadzie elementem popkulturowego, współczesnego medialnego 
pejzażu. Dostęp do Internetu jaki ma znaczna ilość mieszkańców 
globu i w zasadzie każdy uczestnik kultury zachodniej sprawia, że 
możliwość zapoznania się z tymi materiałami jest niezwykle łatwa 
a taktyka propagandy Daesh stosowana i świadomie wykorzystu-
jąca taką ogólnodostępność jest niezwykle prosta i w swej prosto-
cie fascynująca. Propagandowa agenda Al-Hayat tworzy doskonale 
zrealizowane, konsekwentne w swej formie, oparte na elementach 
zachodniej popkultury treści, w których ideologiczny przekaz jest 
podany przy użyciu ekspozycji brutalności i bestialstwa. To właśnie 
taka formuła tworzy niejako kolejny poziom globalnego terroru. 
Nie chodzi tu bowiem tylko o proste zastraszenie, istotą nie jest 
także pokazanie brutalności oprawców względem swoich ofiar. 

Wstęp

Po atakach Al-Kaidy na wieże World Trade Center wydawało 
się, że już nic gorszego nie może spotkać współczesnego zachod-
niego świata. Kwestie geopolityczne, dotyczące władzy w okre-
ślonych miejscach globu, spowodowały jednak powstanie jed-
nego z największych zagrożeń ostatnich lat. Państwo Islamskie, 
terrorystyczna organizacja walcząca o stworzenie globalnego 
islamskiego kalifatu, okazało się być jednak nie tylko groźniejsze 
i efektywniejsze od swoich poprzedników. 

Organizacja ta wprowadziła terror w XXI wiek, sprawia-
jąc, że działania terrorystyczne przestały być kojarzone tylko 
z wydarzającymi się w określonych miejscach zamachami, ale 
terroryzm jako taki stał się medium samym w sobie. Zamachy 
przestały być głównym celem bojowników a stały się pewnym 
dodatkiem do samego działania terrorystycznego, stanowiącego 
konkretny przekaz, będący w swej istocie dobrze przygotowa-
nym spektaklem medialnym. 

Odczuwanie strachu przed możliwością zamachu nieoczeki-
wanego i zabójczego, stało się jednym z elementów kodu jakim 
posługuje się Daesh. Sam akt terroru stał się w pewnym sensie 
drugorzędny, strach i obawa przed nim oczywiście cały czas ist-
nieje, jednak Państwo Islamskie, poprzez świadomie rozbudo-
wywaną machinę propagandy pokazuje, że tym, co naprawdę 
daje władzę nad ludzkim strachem, jest dobrze przygotowana 
informacja.

Grzegorz Kubiński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Państwo Islamskie
jako kulturowa figura wykluczenia

Islamic State 
as a cultural figure of exclusion 

Islamic State seems to be one of the most brutal and aggres-
sive terrorist organisation nowadays. However, what is even more 
important analyzing ISIS activity, is its strategy of appropriating 
symbols of Western popculture and using them to create their 
own, innovative narration. Islamic State not only perfectly manag-
es and presents itself at social media but also using Western sym-
bols, creates alluring image of terrorist. Article focuses on analysis 
this unrealistic figure as homo sacer, liminal being, symbolizing lot 
of elements repressed by Western culture. which are achievable 
and acceptable at Islamic State.

Keywords: Islamic State, terrorism, internet, media, homo sacer.

Powstała na terenie Bliskiego Wschodu organizacja terrory-
styczna Państwo Islamskie zradykalizowała znane formy działań 
terrorystycznych, dopuszczając się niezwykle brutalnych czynów. 
To jednak, co zdecydowanie wyróżnia ISIS na tle innych form ter-
roryzmu, to niezwykła umiejętność tej organizacji do wykorzystania 
środków masowego przekazu. Państwo Islamskie nie stosuje tylko 
prostych form przekazu treści za pomocą określonych medialnych 
kanałów, ale aktywnie zawłaszcza przestrzeń symboliczną kultury 
zachodniej. Wprowadzając jej elementy do swojej terrorystycznej 
narracji, tworzy niezwykle atrakcyjną dla zachodniego odbiorcy, figu-
rę bojownika-terrorysty. Reprezentuje ona nie tylko przemoc fizycz-
ną, ale przede wszystkim symboliczną jako subwersyjne względem 
Zachodu wartości. Celem artykułu jest próba analizy tej figury jako 
homo sacer, postaci granicznej, symbolizującej nie tylko terror, ale 
także represjonowane elementy zachodniej, konsumpcyjnej kultury. 

Słowa kluczowe: Państwo Islamskie, terroryzm, Internet, media, 
homo sacer.
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rowane, dominujące z założenia w przekazach medialnych głównego 
nurtu, ma wkalkulowaną niechęć czy obrzydzenie widza względem 
danego obrazu. Jednakże widz robi dokładnie to samo, zawieszając 
sąd o realności przekazu, dopuszcza do siebie tą dawkę brutalności 
w postaci symbolicznej przemocy. Konieczna jest tu uwaga, że za-
wieszenie wiary odbywa się względem prawdy obrazu a nie akcep-
towalności rzeczywistości społecznej, słowem brutalna scena może 
być nieprawdziwa, ale społecznie konstruowana rzeczywistość jest 
wciąż niewzruszenie prawomocna. To właśnie przemoc symboliczna 
wymusza konieczność trwania rzeczywistości społecznej, ruch pod-
miotu ogranicza się do nadawania mniejszej lub większej prawdzi-
wości konsumowanym treściom. Ponownie przywołując Bourdieu 
„przemoc dokonuje się dokładnie tam, gdzie jej się za przemoc nie 
uważa” bowiem „opiera się ona na fakcie akceptowania przez ludzi 
zespołu podstawowych i przedrefleksyjnych założeń. Podmioty spo-
łeczne przyjmują świat jako zrozumiały sam przez się, to znaczy bio-
rą go za taki jaki jest” (Bourdieu 2001: 162). Ustabilizowana w pro-
cesach socjalizacji rzeczywistość społeczna zachodnich społeczeństw 
nie wymaga negocjacji ani refleksji, jednak o ile taka akceptacja 
dobrze sprawdzała się w stabilizowaniu małych, lokalnych społecz-
ności, o tyle tam gdzie do głosu dochodzą duże grupy wchodzące 
miedzy sobą w integracje, gdy pojawiają się odmienności i różnice, 
jedynym sposobem utrzymana tej spójności rzeczywistości społecz-
nej pozostaje wspólny język przekazu, we współczesnym świecie do-
minującego przekazu medialnego. Przemoc symboliczna pojawia się 
zatem jako zgoda na to, co przedstawione, akceptacja określonych 
treści tworzących rzeczywistość nie poddaną działaniu refleksyjno-
ści, ale obojętności. W znudzeniu społeczeństw oraz w rozkoszo-
waniu się łatwymi i bezpiecznie odległymi obrazami przemocy, za-
mkniętymi w fantazjach i symulacjach, znaleźć można dominującą 
przemoc symboliczną. Przekaz tworzony przez Państwo Islamskie za-
właszcza tą symboliczną maszynę przemocy, z jednej strony czyniąc 
to otwarcie poprzez używanie elementów popkultury, fragmentów 
wziętych ze znanych filmów czy gier komputerowych, działających 
jak magicznie, pociągające, fantastyczne obrazy, lecz obiecując prze-
życie emocji w nich zawartych w świecie rzeczywistym i uczynienie 
prawdziwymi zapośredniczonych medialnie wrażeń. Z drugiej strony 
zostaje zawłaszczony sam komfort życia zachodniego, pokazując, że 
symboliczność współczesnej kultury zachodu usypia, nudzi, rodzi 
voyeurystyczne perwersje. Zakazując oglądania brutalnych filmów 
fabrykowanych przez ISIS, kultura konsumpcyjna jednocześnie do 
tego zachęca, złamanie tabu i zbliżenie się do tego, co prawdziwe 
jest wyjściem z symulakrycznego spektaklu, jest kuszące i co najważ-
niejsze, możliwe. Nagłość, obezwładniający realizm, brutalność pro-
pozycji bojowników Daesh jest odpowiedzią na konwencjonalność 
i represyjność zachodniej kultury. Państwo Islamskie, jego brodaci 
barbarzyńscy bohaterowie nie zmuszają do sublimowania popędów, 
a wręcz przeciwnie, są postaciami uosabiającymi wszystko to, co 
zabronione. Bojownicy Daesh nie są oczywiście akceptowani jako 
wzory do naśladowania, nie są nawet komiksowymi przerysowany-
mi postaciami z krwi i kości. W przestrzeni przemocy symbolicznej 
zachodniej kultury zostają oni zdecydowanie określeni jako obcy, 
inni. Jednak sugerowanie, że owa obcość jest niczym więcej jak tylko 
kulturowym zróżnicowaniem, podbudowanym strachem przed ide-
ologiczno-religijnym fanatyzmem, to tylko jedna, choć powszechna 
odpowiedź. 

To, co tak naprawdę jest niepokojące, to fakt wykorzystania voy-
eurystycznej przyjemności zachodniego konsumenta, znudzone-
go a jednocześnie wychowanego na brutalnych scenach znanych  
z filmów akcji czy gier komputerowych. Odbiorcy medialnych komu-
nikatów mają jednak świadomość zawieszenia sądów o rzeczywi-
stości, wzięcia jej w nawias, gdy oglądają szczególnie okrutne sceny 
przemocy w serwowanych im przez przemysł rozrywkowy obrazach. 
Ta świadomość zakłada zgodę na fakt, że oglądane sceny są tylko 
częścią medialnego przedstawienia. Podobnie zresztą, desensytyza-
cja obecna przy oglądaniu wiadomości telewizyjnych, jest swoistym 
wyrazem akceptacji symbolicznej gry, toczącej się pomiędzy nadaw-
cą i odbiorcą. Państwo Islamskie wykorzystuje te nawyki zachod-
niego odbiorcy, wie doskonale, że brutalność ujęta w ramy dobrze 
zmontowanego materiału będzie atrakcyjnym towarem. Jednak 
czym innym jest oglądanie hollywoodzkiej produkcji wypełnionej 
scenami przemocy niż materiałów serwowanych przez ISIS. Znu-
dzenie odbiorcy tymi fałszywymi emocjami, przeżywaniem sztucz-
nych dramatów, znika przy konsumpcji materiałów Daesh, pokazu-
jących wszystko to, co zachodni odbiorca znajdzie w niezliczonych 
popkulturowych propozycjach, z jedną różnicą – wszystko dzieje 
się naprawdę. Jak pisał Pierre Bourdieu „Przemoc symboliczna jest 
mówiąc najprościej jak tylko można, tą formą przemocy, która od-
działuje na podmiot społeczny przy jego współudziale. (...) Mówiąc 
dokładniej, podmioty społeczne są podmiotami poznającymi, które 
nawet jeśli podlegają determinowaniu, mają swój udział w skutecz-
ności tego determinowania, w stopniu, w jakim same kształtują 
owe determinanty” (Bourdieu 2001: 162). Zachodni system me-
dialny jest niewątpliwie właśnie tak formą przemocy symbolicznej, 
kształtowaną dla, ale także poprzez działania podmiotu. Akceptacja 
określonych zachowań medialnych jak brutalność, dyskryminacja 
czy fanatyzm nie jest przecież tylko i wyłącznie wytworem samego 
przemysłu medialno-rozrywkowego, jako wyalienowanej i samoist-
nej struktury. Kody, znaki, symbole są elementami komunikacji a co 
ważniejsze, elementami interakcji posiadającej z definicji koniecz-
ność wzajemnej wymiany. Struktury medialne nie produkują treści 
niepotrzebnych w sensie ekonomicznych teorii wymiany, obrazy ja-
kie są dostarczane zachodnim społeczeństwom będą właśnie tymi, 
które mogą być chętnie konsumowane przy najwyższych wskaźni-
kach oglądalności. Nie od dziś przecież wiadomo, że seks i przemoc 
sprzedają się najlepiej. 

Współodpowiedzialność

Problem doskonale uchwycony przez Bourdieu, to kwestia 
współodpowiedzialności konsumenta za przyjmowane treści. Ina-
czej nieco niż pisał Anthony Giddens, zmniejsza się tu refleksyjność 
podmiotu (Giddens 2010). Konsumpcja, spektakl i rozrywka nie wy-
magają ciągłego redefiniowania i projektowania życia jednostki, słu-
żą właśnie temu, by na ową symboliczną przemoc się zgodzić, by ją 
współtworzyć poprzez swoje konsumenckie wymagania, znudzenie, 
zachłanność podglądającego spojrzenia. Przemoc symbolu wymu-
sza, ale paradoksalnie za zgodą samego podmiotu, fakt obojętności 
wobec tego, co dane i zawarte w symbolu lub znaku. Jako odbiorca, 
mogę się oburzać i odczuwać wstręt na widok brutalnych scen, apo-
retyczność tego mechanizmu widowiska – spektaklu polega jednak 
na tym, że owo oburzenie jest w nie wpisane. Dekodowanie prefe-
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nie otwiera się na rzeczywistość, ponieważ w takiej strukturze jest 
to niemożliwe, zawsze będzie owa przemoc uwikłana w symbole, 
lecz jednak właśnie jej nadmiar, dostarczany przez ISIS podkreślają-
ce w ten sposób swą wręcz nie-ludzką odmienność, powoduje do-
tkniecie realności tego, co prawdziwe i istniejące poza symbolizacją. 
W pewnym sensie, mutatis mutandis, wspomina o tym Simmel, za-
uważając, że obcym przynależna jest „ruchliwość”. Wydaje się, że 
w obecnych czasach nie trzeba zbyt wielu argumentów by wskazać, 
że ruchy migracyjne, kwestie uchodźców czy imigrantów przynależą 
do owej „ruchliwości obcych”. Oczywiście wciąż utrzymane w kon-
wencji medialno-terrorystycznego przekazu siłą rzeczy wpisują się 
w struktury symboliczne rzeczywistości. Jednakże ruchliwość bardzo 
często wiąże się z nadmiarem, nadwyżką, masą, która nie znajdując 
sobie – z różnych względów – miejsca „u siebie”, przejawia tenden-
cje do przemieszczania się. Terroryzm również sam w sobie jest tego 
doskonałym przykładem. Obcy – terrorysta jest w zasadzie synoni-
mem osoby w ruchu, przemieszczającego się obcego. 

Terrorystyczna narracja

W pojęciach przemocy, interakcji, stosunku, dialogu/konflik-
tu i ruchliwości można odnaleźć pewną intuicję prowadzącą do 
podkreślenia subwersyjnego charakteru dżihadysty ISIS. Martha C. 
Nussbaum w jednej ze swoich prac pokazuje, w jaki sposób owa 
ruchliwość i nadmiarowość Żydów, homoseksualistów czy migran-
tów wpływała na zmiany w społecznej rzeczywistości (Nussbaum 
2004: 150). Wykorzystując proponowane przez nią rozróżnienie 
ludzkich emocji, takich jak strach, wstyd i wstręt, pokazać można 
w omawianym tutaj kontekście subwersyjną względem zachodnie-
go symbolicznego porządku figurę islamisty z Daesh. Obcy, prze-
mieszczając się w nieswoim terytorium i funkcjonując zarówno 
w realnej, jak i symbolicznej obcej przestrzeni, wzbudza nie tylko 
gniew, który – jak mówi Nussbaum – jest uczuciem racjonalnym 
(Nussbaum 2004: 13). Bardzo często obcość definiowana właśnie 
przez nadmiarowość, taką właśnie jaką jest nadmiar dżihadystów 
chcących zająć cały świat Zachodu, powoduje przede wszystkim 
pierwotne i trzewne uczucie wstrętu. Taki obcy staje się pewne-
go rodzaju figurą liminalną jako postacią graniczną, wyznaczającą 
określoną liminalną przestrzeń, której bliżej do taktylnej realności 
niż symbolicznej rzeczywistości. Bojownik ISIS przez swoją brutal-
ność, zachłanność, anormatywność tworzy liminalną przestrzeń 
w strukturach przemocy symbolicznej wywołaną nie tyle gniewem 
czy nienawiścią, które człowiek zachodu może racjonalizować 
i usprawiedliwiać w myśl praw człowieka. Pojawia się tu także uczu-
cie wstrętu do tej nieokiełznanej barbarzyńskości, uczucie wstrętu 
nieracjonalnego a w pewnym sensie magicznego, kulturowo i tra-
dycyjnie opartego na podświadomej niechęci odczuwanej wobec 
wszystkich obcych. Ta trzewna emocja jest subwersywna ponieważ 
wyznacza obszar, w którym morderca z Państwa Islamskiego może 
być potraktowany jako istota nieludzka, bestia wzbudzająca odra-
zę, istota, która gdy pojawia się miedzy nami, jako skażona swoim 
złem, zarazi nas i my również staniemy się tacy jak ona, staniemy 
się wstrętni. Państwo Islamskie pokazuje w swych materiałach tak 
właśnie przestrzeń liminalną, wyrwę w rzeczywistości społecznej, 
w której uobecnia się, mówiąc językiem Jacquesa Lacana to, co 
Realne. Przerażający, zawłaszczający, monstrualni i wstrętni terro-

Wzajemne oddziaływanie

„Obcość” – jak pisze Georg Simmel – „jest stosunkiem na 
wskroś pozytywnym, szczególną formą wzajemnego odziaływania” 
a definicja ta prowadzi do interesujących implikacji (Simmel 2005: 
300). Obcość jest bowiem „wzajemnym oddziaływaniem” a zatem 
relacją, stosunkiem wymagającym zaangażowania obu stron. Jest 
ona wielowymiarowa, nie musi sprowadzać się tylko do widzial-
nego i namacalnego odrzucenia i tabuizacji. W bardziej subtelnym 
rozumieniu, nawet samo pojawienie się obcego, choćby i niezau-
ważone sprawia, że rzeczywistość ulega zmianie, dokładnie tak, 
jak w przypadku „uprzejmej nieuwagi” Ervinga Goffmana, kiedy to 
muśniecie wzrokiem mijanej na ulicy osoby staje się już interakcją. 
Obcy pojawiający się w mojej przestrzeni, nawet widziany katem 
oka i ledwo zauważalny, a także taki, który nie chce być zauważony 
i tak poprzez samą swoją obecność, tworzy interakcje. To, do cze-
go zmusza świat Zachodu obecność bojowników i terrorystów ISIS 
w przestrzeni rzeczywistości społecznej, to właśnie owo podjęcie 
interakcyjnego stosunku, wymuszającego wzajemne próby wczucia 
się w Innego, obdarzenie go choćby minimalną empatią. Oczywiście 
w tak ekstremalnym przypadku z jakim mamy do czynienia, wyda-
je się, że taki proces jest niemożliwy. Jednakże wystarczy spojrzeć 
na serwisy informacyjne, prasę, telewizję czy Internet, by zobaczyć 
jak wiele wysiłku wkładają obie strony właśnie w to wspólne zro-
zumienie. Eksperci jednej i drugiej strony dokonują nieprzerwa-
nych analiz i eksplikacji zachowań, starając się wyjaśnić przyczyny 
konfliktu i podstawy wzajemnej niechęci. Podkreślamy, że nie jest 
w tym momencie istotne co i kto mówi, lecz zaistnienie samego 
procesu czegoś, co może być nazwane dialogiem symbolicznym. 
Wzajemne odziaływanie pomiędzy swoim a obcym, jest de facto 
interakcją dialogiczną opartą na symbolach, widać to wyraźnie na 
wielokrotnie już wspomnianych przykładach, w jaki sposób ISIS za-
właszcza elementy zachodniej kultury do swoich celów, podczas gdy 
ta zaś, z całych sił próbuje użyć własnych struktur symbolicznych do 
objaśnienia działań dżihadystów. Pojawiająca się obcość wymaga 
uwagi i analiz, koniecznego dialogu, choćby tylko jako procesu in-
terakcyjnego, bez kończącego i oczekiwanego habermasowskiego 
konsensusu. Taki dialog może przecież, jak proponowali niegdyś 
Chantal Mouffe i Ernesto Laclau, przejawiać cechy konfliktu. Nieza-
leżnie bowiem od wyniku interakcji, Daesh wprowadza dyskomfort 
w symboliczną strukturę rzeczywistości. O ile Baudrillard mógł napi-
sać, że „większa niż zwykle dawka przemocy nie otwiera jeszcze na 
rzeczywistość”, to można się z tym stwierdzeniem zgodzić jedynie, 
jeśli myślimy o przemocowej strukturze symbolicznej rzeczywistości 
społecznej, która jak twierdzi Baudrillard, jest nierozróżnialna od sy-
mulakrycznych fikcji (Baudrillard 2005: 33). Jednak gdy owa interak-
cja z obcym stając się interakcją wzajemnego dialogu lub konfliktu, 
przekształca się jednocześnie w element opartego na symbolach, 
medialnego przekazu. Jednocześnie jednak, sam terroryzm staje 
się medium, wykorzystującym określone kody. Dżihadyści z Daesh 
przekraczają jednak spokojną rzeczywistość symboliczną medial-
nych przekazów stosując pewien naddatek, jakim jest nadmierna 
i nieadekwatna brutalność, co ważne stosowana w stosunku do 
zachowań, które zachodnia kultura uznaje za błahe i nieistotne. Do-
konuje się tu przejście od rzeczywistości do realności. Przemoc, jako 
przekaz medialny, wykorzystujący terror jako medium samo w sobie, 
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negatywnej czy pozytywnej, obcy i swój pojawiają się w interakcji, 
która niesie ze sobą określone zadanie. Emmanuel Levinas mówiąc 
o języku i komunikacji pisał: „Język zakłada rozmówców, wielość. Ich 
obcowanie ze sobą nie polega na tworzeniu wzajemnych przedsta-
wień ani partycypacji w powszechności, we wspólnej płaszczyźnie 
językowej. Ich obcowanie, jest etyką” (Levinas 1998: 72). Słowa te, 
podkreślają istotę komunikacji, języka i symbolu a zatem i mecha-
nizmów medialnych, w tym również medium terroryzmu, jako nie 
tylko konieczności porozumienia. Na swój sposób Levinas propo-
nuje wyjście z symbolicznych, przemocowych struktur medialnych, 
zapośredniczających rozmówców, poprzez porzucenie fundamen-
talnej cechy języka jaką jest jego referencyjność. Symboliczność 
nie musi być zatem tylko przekraczana przez brutalną siłę, dającą 
dostęp do intensywnego odczuwania wstrętu wobec obcego. Realne 
pojawia się tu nie tyle jako zagrażające, ale także to, co łączy, lecz 
nie na płaszczyźnie bourdieańskich symbolizacji, lecz właśnie kwe-
stii etycznych. Etyka staje się zupełnie innym rozwiązaniem kwestii 
w jak sposób w swej realności może pojawiać się figura terrorysty 
jako obcego. Dla Levinasa działanie języka powoduje rezygnację 
z wszelkiej komunikacji zapośredniczonej, a za to wprowadza kon-
takt z nagością, bezpośredniością, Twarzą, jaką tą, która „istnieje 
sama przez się a nie przez odniesienie do systemu” (Levinas 1998: 
72). Ta bezpośredniość spotkania ze zredukowanym obcym, ogra-
niczonym do nagiego ciała, jest niezwykle trudna w sytuacji kon-
frontacji z terrorystą Daesh. W tym wypadku, wszelkiego rodzaju 
komunikacja sprowadza się do etyki jako brania odpowiedzialności 
za drugiego, a tym co wyznacza relacje z obcym jest właśnie ten 
stosunek etyczny.

Podsumowanie

Myślenie wedle propozycji Levinasa jest dużo trudniejsze niźli 
rozważania dotyczące medialnych przekazów. Pomyślenie terrory-
zmu nie tylko jako zbrodniczych działań, podlegających racjonalnej 
i fizycznej odpowiedzi militarnej, ale jako formuły agonicznego 
dialogu, wymagającego swoistej etyki, jest dużo trudniejsze. Ter-
roryzm ISIS obezwładnia społeczeństwa zachodnie bezpośrednią 
brutalnością, jawiąc się jako wstrętna, ale zarazem wzbudzająca 
niezdrowe pożądanie, figura. Owe sprzeczne uczucia dobrze od-
daje zaproponowane przez Giorgio Agambena pojęcie liminalnej 
i ambiwalentnej figury homo sacer, opisywanej jako „nagie życie”, 
które „daje się zabić i nie daje się poświęcić”, będąc jednocześnie 
„włączone w ustrój wyłącznie pod postacią wyłączenia” (Agamben 
2008: 19). Państwo Islamskie i jego fanatyczni żołnierze, stali się dla 
współczesnej kultury zachodniej właśnie taką aporetyczną figurą 
homo sacer. Z jednej strony niewyobrażalna – przede wszystkim 
jednak poprzez swe zmediatyzowanie – skala zbrodni sprawia, że 
terrorystów należy zdecydowanie wyeliminować jako zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi. Jednocześnie, ta sama mediatyzacja proce-
su terroru powoduje, że dla wielu stał się on swoistą rozrywką lub 
marzeniem, które nieraz za wszelką cenę chcą zrealizować. Jeszcze 
raz zniesione represeyjno-sublimacyjne mechanizmy jakie oferuje 
ISIS wpływają na społeczności zachodnie wywołując ambiwalentne 
uczucia. Zupełnie jednak inną kwestią jest strach zachodniej kul-
tury przed jakimkolwiek etycznym działaniem wobec owej przera-
żającej Realności zachowań Państwa Islamskiego. „Nigdy nie ata-

ryści ISIS są jednocześnie atrakcyjni, jako że wstręt często łączony 
jest z uczuciem wręcz fizycznego podniecenia (Nussbaum 2004: 
121). To zresztą jeden z elementów popkulturowego przekazu Da-
esh mówiącego, że w ich przestrzeni, w Państwie Islamskim, bę-
dzie można spełnić każdą swoją zachciankę. Brytyjska komediantka 
i aktorka, Shazia Mirza, stworzyła program komediowy, z którym 
podróżuje po świecie i dzięki któremu jest gościem licznych pro-
gramów telewizyjnych. Program kabaretowy powstał na podstawie 
historii trzech dziewcząt, uczennic Bethnam Green School w Lon-
dynie, które w 2015 roku wyjechały do Syrii, aby dołączyć do ISIS. 
Wszystkie trzy były muzułmankami, podobnie jak większość uczniów 
szkoły. Historia przynajmniej jednej z nich zakończyła się śmiercią, 
a życie w Syrii okazało się piekłem. Jednak to, co istotne z punktu 
widzenia omawianej kwestii, to splot symbolicznych, wręcz symu-
lakryczno-fantazmatycznych elementów jakie legły u podstaw de-
cyzji dziewcząt. Mirza mówi w jednym z wywiadów: „Nie wierzę, 
że ludzie dołączają do ISIS bo są źli, że trwa wojna w Afganistanie 
(…). Gdy uczyłam w Tower Hamlets, większość uczniów mojej klasy 
stanowili bangladescy nastolatkowie, chłopcy i dziewczęta w wieku 
15-16 lat. Dziewczęta były normalnymi nastolatkami: chciały mieć 
chłopaka, oglądały Top of the Pops i EastEnders i o tym rozmawiały 
a nie o religii. Nosiły hidżab z powodów kulturowych – ponieważ ich 
przyjaciółki tak robiły. (…) Kiedy David Cameron powiedział, że one 
są zradykalizowane, moi przyjaciele i ja nawet nie wiedzieliśmy, co 
to znaczy. One nie są zradykalizowane – one były zseksualizowane 
przez tych facetów z ISIS” (Khaleeli 2015). Mirza w wywiadach oraz 
swoim przedstawieniu zakłada zupełnie inną wersję wydarzeń niż 
zwyczajna rekrutacja nastolatek przez Internet. Przede wszystkim 
podkreśla aspekt seksu, odgrywający w całej sytuacji – jej zdaniem 
– niezwykle ważną rolę. Często w wywiadach i programach telewi-
zyjnych powtarza, że: „Dziewczyny oglądają dżihadystów w telewizji 
i niektórzy z nich są seksowni” (France24 English 2016). Bojownicy 
ISIS – zdaniem Mirzy – jawią się nastolatkom jako „Brad Pitt w wersji 
halal”, przystojny, potężny, silny mężczyzna, który ma siłę i władzę. 
Jest idealnym macho, seks-maszyną. Obserwacji Mirzy nie powinno 
się uogólniać, ale z punktu widzenia procesu używania elementów 
symbolicznych zachodniej kultury, po raz kolejny widać jak bardzo 
wpływa ona na sposób zachowania i myślenia. Dziewczęta ucieka-
jące do Syrii na liście niezbędnych rzeczy miały nową bieliznę, de-
pilatory i balsamy do opalania i jak mówi Mirza uczennice myślały, 
że „idą do klubu na Ibizie (…) one nie są religijne, one są napalone” 
(Cavendish 2015). 

Te emocje, jakkolwiek niezwykle animalne, są jednak wciąż 
interakcją i w efekcie mogą prowadzić do kwestii etycznych. Sim-
mel zauważa, że stosunek dialogiczny z obcym jest pozytywny, 
jednakże opisuje on obcych (na przykład Żydów) zupełnie inaczej 
niż Nussbaum. Dla niemieckiego socjologa są to osoby przydatne, 
ubogacające i rozwijające kulturę, podczas gdy dla Nussbaum to 
ludzie przede wszystkim naznaczeni, stygmatyzowani i oskarżeni 
o rozmaite zbrodnie. Paradoksalnie figura terrorysty Państwa Islam-
skiego łączy obie te formuły, niewątpliwe bowiem wstręt jest bez-
dyskusyjny, jednakże również doświadczenie kulturowe, jakkolwiek 
straszne i bezdyskusyjnie godne potępienia, obiektywnie rzecz uj-
mując jest również elementem różnorodności. Zarówno wstręt, jak  
i pozytywny stosunek, wyrażany choćby przez wspomniane pożą-
danie, prowadzi do pewnej relacji etycznej. W każdej z tych emocji, 
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kować systemu w kategoriach stosunku sił” proponuje Baudrillard 
– „Zamiast tego przenieść walkę w sferę symboliczną, gdzie regułą 
jest wyzwanie, rewersja, podbijanie ceny. Gdzie regułą jest to, że 
odpowiedzią na śmierć może być tylko śmierć równa lub wyższa. 
Rzucić systemowi wyzwanie w postaci daru, na który może on od-
powiedzieć jedynie własną śmiercią lub zawaleniem” (Baudrillard 
2005: 20-21). Ten rodzaj daru nie może być, w myśl zachodniej logi-
ki, zwrócony a zachodni, ekonomiczno-polityczny globalny system, 
wedle Baudrillarda, powinien zawalić się pod naporem właśnie 
tego nieludzkiego daru. Dar jaki proponuje Zachodowi Państwo Is-
lamskie, to obnażenie się w swojej bezwzględności i fanatyzmie, to 
potwierdzenie w swych działaniach prawdziwości – choć zarazem 
i fanatyczności – swej wiary. Dżihadyści pojawiają się jako agambe-
nowskie „nagie życie”, figury liminalne, nie mieszczące się w racjo-
nalnym, symbolicznie uporządkowanym świecie Zachodu. Zresztą 
po to właśnie takie figury wprowadzono, liminalność to miejsce dla 
tego, co prawdziwe, wykraczające poza symboliczne konstrukcje. 
Świat zachodu bojąc się terroryzmu jako faktycznego działania nie 
jest w stanie udźwignąć i odpowiedzieć na samą jego obecność. Nie 
można bowiem wprowadzić do etycznego dyskursu tego, co zostało 
z niego wyprowadzone i umieszczone w przestrzeni świętej i liminal-
nej. Konflikt i napięcie, które długo jeszcze nie będą rozwiązane, to 
problem podjęcia próby wzięcia przez Zachód odpowiedzialności, 
nawet nie tyle za to, co historycznie wydarzyło się w geopolityce, 
ale co miało miejsce w łańcuchu międzykulturowych symbolizacji, 
za to co umożliwiło powstanie sakralno-liminalnej figury bojownika 
ISIS. Niemożliwość wpisania go w etyczny dialog, brak odwagi, by 
stanąć i dojrzeć w tych nie-ludzkich istotach levinasowską Twarz, 
jest niewątpliwie istotnym problemem rozważań dotyczących ter-
roryzmu. Państwo Islamskie świadomie wykorzystuje niezdolność 
świata zachodniego do takich etycznych działań, używając w swej 
propagandzie elementów pokazujących właśnie to ludzkie oblicze 
swoich bojowników. Terroryści z dziećmi na rękach czy opiekujący 
się starszymi osobami, po raz kolejny wywołują dyskomfort i ambi-
walentne uczucia, często na równi z obrazami brutalnych egzekucji. 
Formuła funkcjonowania ISIS to ciągłe przekraczanie moralnych i ra-
cjonalnych granic, sytuowanie się „pomiędzy” normami. Formuła, 
z którą zachodnie społeczeństwa wciąż nie potrafią sobie poradzić.
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