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MEDIA SPOŁECZNO ŚCIOWE JAKO NARZ ĘDZIA 
KSZTAŁTOWANIA POSTAW TERRORYSTYCZNYCH  

(NA PRZYKŁADZIE PA ŃSTWA ISLAMSKIEGO) 
 

Grzegorz Kubiński 
 
Analizowanie współczesnego społeczeństwa, w dużej mierze skupionego 

wokół kultury euro-amerykańskiej, nie może obyć się bez zwrócenia uwagi na 
sposób w jaki media wpływają na jego obraz. Wydaje się, że już od dłuższego 
czasu, a przynajmniej od lat dziewięćdziesiątych, mamy do czynienia z po-
wolnym wycofywaniem się klasycznych mediów, jak prasa, telewizja czy 
radio, z procesu kształtowania i postaw głównie młodych odbiorców. Kla-
syczne modele medioznawcze kładły bardzo duży nacisk na proces nadawania, 
formatowania i dekodowania treści w sposób wyraźnie ustalony i zdomi-
nowany przez odbiorcę (zob. Goan-Klass T., 2009; Mcquail D. 2007). Proces 
dekodowania w żaden sposób nie mógł być negocjowany, wyrażać on miał 
dokładnie to, co nadawca takiego masowego komunikatu zamierzał zaprezen-
tować. Takie też miało być dekodowanie przekazu. Informacje przekazywane 
przez w dużej mierze scentralizowane struktury nadawcze, domy medialne, 
państwowe instytucje medialne, miały za zadanie budować określony porządek 
dnia odbiorcy. Masowy odbiorca otrzymywał zhierarchizowane informacje w 
dokładnie określonej kolejności, które tworzyły odpowiednią i zamierzoną 
narrację rzeczywistości, spójną i bezspornie logiczną. Negocjowanie znaczeń 
wymagało wręcz heroicznego samozaparcia i co ważniejsze, alternatywnych 
źródeł informacji. Człowiek nie jest jednak istotą dociekającą prawdziwej 
natury rzeczywistości. Robią tak tylko jednostki, które współczesne społeczeń-
stwa, jak pokazał to Anthony Giddens, określają mianem ekspertów (zob. 
Giddens A., 2010). Oni oraz w starszych nieco modelach komunikacyjnych, 
liderzy opinii, są osobami definiującymi spojrzenie na świat, dyskurs rzeczy-
wistości przeciętnego obywatela jako odbiorcy treści. Spójny obraz świata, jak 
wykazali Peter Berger oraz Thomas Luckman, jest nie tylko konieczny dla 
normalnego funkcjonowania człowieka ale wręcz przez niego upragniony i bez-
dyskusyjnie akceptowany (Luckmann T., Berger P. 2010) Masowo przyswa-
jane treści oczywiście nie są wolne od wszelkiego rodzaju tragedii, katastrof, 
wojen lecz pokazują, że i one wpisują się w spójną, społecznie konstruowaną 
rzeczywistość, w myśl funkcjonalistycznej zasady, iż konflikty są niezbędne w 
kształtowaniu społeczeństwa (Gitling M., 2013, s.203).  

Jednakże wraz z rozwojem informatyzacji społeczeństw i nadejściem spo-
łeczeństw informacyjnych, o których pisał Manuel Castells, zmienił się para-
dygmat tworzenia, dostarczania i filtracji informacji (zob.Castells M., 2013). 
Powstanie globalnej sieci internetowej umożliwiło zaistnienie niezliczonej 



Nová sociálna edukácia človeka V 
Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia, Prešov, 7. 11. 2016 

 

216 
 

liczby nadawców, których treści nie musiały być spójne z porządkiem dnia 
definiowanym przez, jak się je zaczęło określać, media głównego nurtu. W dzi-
siejszych czasach w zasadzie nie ma już konieczności opisywać drogi rozwoju 
i istotności Internetu w życiu społecznym. Każdy z nas jest mniej lub bardziej 
„zanurzony” w świecie internetowych treści. W zasadzie nie ma też potrzeby 
mówić o wielkich graczach tej stosunkowo nowej przestrzeni przekazu treści, 
jak YouTube, Facebook, Google, Twitter i inne (pomijając mainstreamowe 
media obecne w sieci), ponieważ to, co jest istotne, to fakt iż dzięki tym tak 
zwanym mediom społecznościowym, w zasadzie każdy człowiek może stać się 
źródłem nadawania informacji. Taka wolność w kreowaniu treści nie przejawia 
się tylko w możliwości formatowania i dostarczania jej zainteresowanym od-
biorcom. Pulweryzacja źródeł uwolniła także samego odbiorcę od jednoznacz-
nego dekodowania treści, zwracając mu możliwość negocjowanego lub inwer-
syjnego ich odczytywania. Wartościowanie takich działań wykracza poza ramy 
niniejszego tekstu, jednak pojawiają się tu kwestie rzetelności, etyki, uczci-
wości. O ile jednak były one faktycznie istotne w momencie gdy na rynku 
medialnym obecne były tylko duże i silnie znacjonalizowane podmioty me-
dialne, kwestia ich rzetelności i uczciwości miała niebagatelne znaczenie. 
Współcześnie można raczej powiedzieć, że przekaz medialny, dobór jego wielu 
elementów, konstrukcja i forma, leżą nie tyle po stronie abstrakcyjnych pojęć 
etyki dziennikarskiej ale raczej moralnej i subiektywnej kwestii samego pod-
miotu, będącego odpowiedzialnym za owe treści nadawcą. Również i proces 
dekodowania, wzmocniony przez w zasadzie natychmiastowy feedback, zmu-
sza wręcz odbiorcę do przyjęcia na siebie dużej części odpowiedzialności za 
akceptowany i konsumowany materiał. Coraz ciężej powiedzieć, że o pewnych 
rzeczach się nie wiedziało, że istnieją takie domeny życia społecznego, o któ-
rych nie miało się pojęcia lub co ważniejsze, że nie bierze się żadnej moralnej 
odpowiedzialności za nadawanie i odbieranie określonych treści. We współ-
czesnym świecie mediów społecznościowych pojawia się kwestia konsekwen-
cji, które są bardzo indywidualne.  

W dużym stopniu powyższa króciutka analiza krajobrazu medialnego 
współczesności dotyczy młodzieży. O ile pokolenie pięćdziesięcio-, sześćdzie-
sięciolatków może być w pewnym sensie usprawiedliwione i zwolnione od 
poruszanych kwestii, ponieważ wciąż jest to grupa preferująca przede wszyst-
kim przekazy z mediów głównego nurtu, to już pokolenie czterdziestolatków 
z pewnością ma bardzo dużą świadomość wagi współczesnych technologii i jej 
wpływu na młodzież. Wychowani jeszcze w klasycznej kulturze medialnej, 
dorastali jednak w momencie rozwoju nowych technologii i choć ich wpływ nie 
był zasadniczo zbyt duży i konsumpcja tychże technologii raczej wymuszona 
społecznie czy zawodowo, mają oni jednak świadomość zmian którym podle-
gają już ich dzieci a często i wnuki. Młodzież, ma jednak zupełnie inne podej-
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ście do generowania i konsumowania treści. Swoboda jaką daje Internet pod 
wieloma względami powoduje, że nadawanie treści staje się bajecznie łatwe, 
profity zaś są często niezwykle wysokie. Pojawia się tu zasadnicze pytanie, 
jakie treści nadają i odbierają młodzi ludzie. Z wielu źródeł, zarówno 
profesjonalnych jak i popularnonaukowych aż na popularnych kończąc, do-
wiedzieć się można o zagrożeniach jakie powoduje używanie Internetu, 
konkretyzując – mediów społecznościowych. Warto dodać, że to właśnie owe 
media społecznościowe stały się dziś synonimem globalnej sieci, stworzonej 
przecież w celach naukowo-przemysłowych. Dominacja Facebooka czy 
YouTuba jest jednak niekwestionowana, to one między innymi pozwoliły na 
stworzenie alternatywnych i silnie zindywidualizowanych środków komuni-
kowania. Seksting, uzależnienie od gier, stalking, pornografia, cyberprzestęp-
czość to najczęściej wymieniane kwestie. Jednak współcześnie również terro-
ryzm pojawia się jako zagrożenie realnie i niezwykle silnie wpływające na 
określone grupy odbiorców.  

Ciężko wskazać na prekursora „społecznościowego terroryzmu”, jednakże 
głównie podaje się tu al-Kaidę, wykorzystującą głównie serwisy wideo do 
upowszechniania swoich informacji. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że 
obecnie rolę wspomnianej organizacji przejęła „al-Kaida 2.0”, jakim jest 
Państwo Islamskie (Hall B., 2016.) Machina medialna, w zasadzie służąca 
przede wszystkim propagandzie i manipulacji obejmuje zarówno prasę (na 
przykład magazyn Dabiq rozpowszechniany za darmo w Internecie) a także, 
a może przede wszystkim filmy umieszczane na kanale YouTube (produko-
wane w iście hollywoodzkim stylu przez główny ośrodek medialny Al-Hayat). 
Szokujące swoja brutalnością a także prostolinijnością przekazu media ISIS są 
jednocześnie bardzo wysoko oceniane pod względem produkcji, nawet przez 
osoby zdecydowanie przeciwnie kolportażowi takich treści. Jednakże tym, co 
najbardziej interesujące, jest proponowany nowy model formatowania prze-
kazu. Państwo Islamskie doskonale zdaje sobie sprawę, że musi działać glo-
balnie, nie jest to terroryzm ograniczony do walki o konkretny, geograficznie 
czy ideologicznie określony cel. Takie były działania organizacji IRA, dla 
których wzmocnienia podbudowy medialnej wystarczyły informacje w kolpor-
towanych w określonych środowiskach, kserowanych gazetkach i ulotkach czy 
graffiti na murach Belfastu. Podobnie mogła działać nawet al-Kaida, tworząc 
oczywiście swoje pismo Inspire czy transmitując w Internecie długie prze-
mowy swoich przywódców, siedzących z bronią w jaskiniach Afganistanu. 
Taki sposób transmitowania treści był oczywiście ograniczony rozwojem 
i osiągnięciami technologii, która dziś oferuje inne rozwiązania. Jednakże nie 
tylko o technologię chodzi. ISIS działając globalnie proponuje przynajmniej 
dwa rodzaje formatowania przekazu - ten skierowany do krajów arabskich, 
dość silnie ograniczony w swej formule estetycznej oraz ten, który z natury 
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rzeczy bardziej w kontekście niniejszego teksu jest interesujący, skierowany do 
krajów zachodnich. Nie tylko bowiem technologia, ale raczej odbiorca zmie-
niony przez tą technologię, młody człowiek z Zachodu, wymaga innego 
podejścia. Patrząc z perspektywy zachodniego turysty odwiedzającego kraje 
arabskie, stosunkowo krótkie nawoływania do modlitwy oraz fragmenty 
tychże, pokazywane w telewizji, mimo że trwające około piętnastu minut, 
wydawały się niezwykle długie. Cóż zatem ma powiedzieć młody Europejczyk, 
nawet pochodzenia arabskiego lecz wychowany w kulturze konsumpcji i szyb-
kiego Internetu, gdy organizacja terrorystyczna proponuje mu taką formę 
przekazu? Doskonale wiadomo, że w epoce szybkiego przeskakiwania z obrazu 
na obraz, informacja nie musi być bogata w treść ale doskonała w swej formie. 
Tym właśnie wyróżnia się przekaz Państwa Islamskiego skierowany do mło-
dzieży – jest szybki, brutalny, intrygujący. Wciąga niczym gra komputerowa, 
oferując jednak przeżycia bardziej dosłowne i prawdziwe. Wiele z materiałów 
dostępnych w mediach społecznościowych bazuje na formule gier kom-
puterowych, doskonale znanych zachodniemu odbiorcy, jak Call of Duty czy 
Battlefield. O ile starszemu pokoleniu nazwy te niewiele mówią, młodzież 
doskonale je kojarzy a Daesh świadomie i w perfekcyjny sposób te skojarzenia 
wykorzystuje. Profilaktyka społeczna oraz pedagogika proponuje aby młody 
człowiek nie był pozbawiony opieki rodziców, aby w rodzinie zaspokajane 
były podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka, sugeruje ograniczenie i kon-
trolowanie kontaktów z rówieśnikami zwłaszcza z grup podwyższonego czy 
wysokiego ryzyka, udział rodziców oraz szkoły w rozwiązywaniu konfliktów 
oraz promuje partnerskie relacje w procesie wychowawczym (zob. Piorunek 
M., 2016). Jednocześnie jednak na skutek szeroko rozumianej globalizacji 
i wymagań systemu kapitalistycznego wiadomo powszechnie, że rodzice, 
opiekunowie czy szkoła nie są w stanie zapewnić takich standardów młodemu 
człowiekowi. O czym również często się zapomina, to fakt że młodzież chętniej 
angażowała się emocjonalnie w związki z grupą rówieśniczą gdzie mogła 
osiągnąć prestiż czy emocjonalne więzi a także niezbędną wiedzę o życiu, niż 
w związki z rodzicami, których w okresie adolescencji traktuje się raczej jako 
niczego nie rozumiejących, natarczywych strażników. Państwo Islamskie 
wykorzystuje perfekcyjnie tę labilność emocjonalną młodego człowieka. Media 
społecznościowe kuszą nie tylko filmami, na których widać uśmiechniętych 
młodzieńców w braterskim uścisku, wymachujących bronią i dumnie wypi-
nających pierś pod czarnym sztandarem(Ramakrishna K., 2016). Można także 
napotkać organizowane przez żołnierzy Daesh fanpage, strony internetowe czy 
informacje wysyłane za pośrednictwem Twittera czy WhatsUp. Te informacje 
stanowią znaną we współczesnych społeczeństwach, obecną w latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych, mieszankę perswazji i manipulacji, jaką 
oferowały alternatywne ruch religijne. Zasada werbowania do Państwa Islam-
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skiego w zasadzie jest taka sama jak w przypadku naboru do sekt. Wyszukuje 
się jednostki słabe psychicznie, często po przejściach ze środkami uzależ-
niającymi, pochodzące z rozbitych lub dysfunkcyjnych rodzin, w których nie 
ma właściwej opieki nad dzieckiem. Jednocześnie młodzież siedząca przed 
ekranem monitora bardzo pragnie nawiązania więzi emocjonalnej, szuka 
wspólnoty i lidera. Tacy ludzie, to z reguły bardzo młode osoby, szukające w 
swoim życiu czegoś więcej niż życie w coraz bardziej dysfunkcjonalnych 
społeczeństwach zachodnich. Młode dziewczyny skuszone wizją życia u boku 
prawdziwych mężczyzn, młodzi chłopcy kuszeni przygodą. Jak pisali komen-
tatorzy: „Są to na ogół ludzie młodzi (do 30 lat), ze skromnie sytuowanych 
rodzin, nierzadko niepełnych. Prawie połowa miała wcześniej problemy z pra-
wem, a meczety odwiedzali jedynie po to, by spotkać znajomych. Ich wiedza 
na temat islamu jest na ogół niezwykle ograniczona, a dżihadyzm przyciąga 
m.in. kontestacją Zachodu. (…) Większość nie widzi dla siebie przyszłości 
(…), idealizując życie w Państwie Islamskim (także śmierć ma tam większy 
sens, bo do raju idzie nie tylko bojownik, ale też cała jego rodzina). Bardzo 
ważną rolę w ich rekrutacji odgrywają Internet i portale społecznoś-
ciowe.”(Pędziwiatr K.,2016) Młodzi chłopcy wychowani na grach kompu-
terowych pragną przeżywać takie przygody w „realu”. Jak pisze Benjamin 
Hall: „Wi ększość obcokrajowców cieszy się nie najlepszą reputacją i daleko im 
do łagodności. Wręcz przeciwnie, słyną z okrucieństwa i uważa się, że 
przyjechali tylko po to, by strzelać i obcinać głowy. ISIS nie ma dla nich wiele 
wspólnego z islamem. Przyłączyli się, ponieważ podczas wojny mogą dostać 
to, czego pragną.(…) Rozmawiałem z dezerterami, którzy byli zszokowani 
brutalnością obcokrajowców. Kieruje nimi żądza krwi, nie mają żadnych 
oporów przed zabijaniem i zadawaniem bólu. Wielu bardzo słabo zna Koran, 
a część całkiem niedawno została muzułmanami lub „ponownie odkryła” islam. 
O wiele bliższe realiom od wyidealizowanych obrazków spreparowanych przez 
machinę medialną ISIS są filmy nagrane przez samych zagranicznych 
bojowników. W jednym z nich mężczyzna w kominiarce, mówiący z mocnym 
akcentem z południowego Londynu, zwraca się do swoich angielskich ‘ziom-
ków’: „Stoicie na ulicy i gapicie się na przechodzące laski, a gdy wam stanie, 
wkładacie sobie ręce w spodnie. Gdzie jesteście, gdy my obcinamy głowy 
i dajemy tym gościom prawdziwą nauczkę?”. Potem wykrzykuje jeszcze: „Za 
chwilę zabijemy niewiernego psa, a wy, co robicie?”. I strzela w powietrze. 
Tak właśnie wygląda prawdziwe oblicze wielu zagranicznych bojowników. 
Przyjechali na wojnę, żeby zostać gangsterami i chwalić się kumplom 
z dzielnicy.”(Hall B., 2016) Również młode kobiety zainteresowane są „praw-
dziwymi mężczyznami”, silnymi wojownikami u oku których będą traktowane 
jak prawdziwe kobiety a nie jak małe dziewczynki wiecznie pod opieką rodzi-
ców, czy „tylko” koleżanki swoich rówieśników.  
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Obraz kreowany w mediach społecznościowych przez Państwo islamskie 
to w zasadzie idealna kraina realizowania swoich najskrytszych fantazji, mar-
zeń o przygodach, skarbach, podróżach. Realizacja fantazji o wielkiej miłości, 
przyjaźni, prawdziwych emocjach. Co ciekawe, nie są to pragnienia związane 
z religią, która pojawia się w materiałach ISIS rzadko i stanowi raczej tło dla 
wspomnianych wyżej pragnień. Jednakże jest to obraz jednostronny i świa-
domie manipulowany. Z drugiej strony bowiem w mediach społecznościowych 
znaleźć można olbrzymią liczbę świadectw ludzi, który uciekli dżihadystom 
i opisują swoją „przygodę” zupełnie inaczej. Koszmar gwałconych dziewczyn, 
sprzedawanych jako niewolnice i wymienianych pomiędzy bojownikami jest 
już w zasadzie niechlubną popkulturową ikoną. Można śmiało powiedzieć, że 
te dwa elementy „kobieta” i „Państwo Islamskie” stały się dziś synonimem 
okrucieństwa i gwałtu dokonywanego na młodych kobietach. Z drugiej strony 
również chłopcy doznają okrutnych krzywd. Bardzo często zamykani w obo-
zach treningowych, gdzie trafiają uprowadzani lub oddawani przez swoich 
fanatycznych lub zastraszonych rodziców, poddawani intensywnemu praniu 
mózgu by byli zdolni zabijać w okrutny sposób niewinnych ludzi. Częste są nie 
tylko kary cielesne, zastraszania, tortury psychiczne ale także podawanie 
narkotyków, wszystko by złamać wolę młodego człowieka (Barker A., 2015). 
W zasadzie trudno tu mówić o łamaniu woli, mamy raczej do czynienia z socja-
lizacją wtórną, nastawioną na wzmocnienie i stworzenie swoistej „kariery 
dewiacyjnej” (Becker H., 34). Istotne dla omawianego tematu mogą być 
również rodzaje skutków modelowania wyróżnione między przez Alberta 
Bandurę. W modelu tym znajdziemy podobne zachowania jakie dostrzec moż-
na w analizie materiałów dotyczących działań Daesh i ich potencjalnych 
zwolenników. Widzimy zatem zaznajomienie się z nie znanym do tej pory 
wzorem zachowania, gdzie „przez obserwację ludzie mogą się uczyć (…) 
stosowania przemocy”. Następnie może pojawić się „efekt rozhamowania” 
czyli „rozhamowanie reakcji które poprzednio nauczono się hamować” kiedy 
na przykład działania agresywne, wcześniej tłumione przez normy społeczne 
czy psychiczne, zostają uwolnione. Co niezwykle istotne, efekt rozhamowania 
skupia się na pozytywnym wzmocnieniu negatywnych zachowań poprzez 
nagradzanie ich lub odczuwanie przyjemności (na przykład z gwałtów czy 
egzekucji lub zamachów samobójczych). Z drugiej strony pojawić się może 
także „efekt hamowania” czyli „powstrzymywanie się od jakiegoś zacho-
wania”, w tym wypadku na przykład powstrzymywanie się od współczucia, 
litości, empatii. Jest on z kolei ”rezultatem obserwowania negatywnych kon-
sekwencji, spotykających modela za jakieś jego zachowanie” i może to być na 
przykład kara za dezercję lub zdradę którą jest okrutna śmierć, co prowadzi 
właśnie do zatrzymania ludzkich odruchów i ślepego podporządkowania się 
rozkazom. Ostatni skutek modelowania to efekt facylitacji czyli „łatwiejszego 
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okazywania pewnych zachowań czyli jakby ‘zarażanie się’ zachowanymi 
innych osób-modeli: obserwator dostosowuje swoje zachowania do zachowań 
innych osób” co – oprócz desensytyzacji – może tłumaczyć uczestnictwo w 
masowych egzekucjach czy zbiorowych gwałtach zwłaszcza, że „szczególnym 
przypadkiem przejmowania od ludzi ich zachowań jest ‘zarażanie się’ od nich 
agresją, ekscesami seksualnymi (…) i inną aktywnością o charakterze 
grupowym” ponadto „zachowania agresywne, a nawet okrutne, można wywo-
łać u osoby, która nie ma nawet najmniejszych podstaw, by czuć się pokrzyw-
dzoną, ani też zwiększonego zapotrzebowania na stymulację, ale po prostu 
mogła być świadkiem zdarzenia agresywnego tylko i wyłącznie w roli 
obserwatora” (Sęk H., 1991, s.78 i nast.). Na skutek takich działań, młody 
człowiek, dziewczyna lub chłopiec, staje się nie tyle świadomym członkiem 
i „obywatelem” Państwa Islamskiego, ale raczej bezwolną marionetką 
wykorzystywana do rozmaitych zadań. Warto wspomnieć, że strategia werbo-
wania przez Internet, łącząca w sobie zachodnie popkulturowe elementy 
żywcem wyjęte z gier i filmów a także wykorzystaniu emocjonalnej niedojrza-
łości młodych ludzi, służyć ma nie tylko a może raczej przede wszystkim, 
przyciąganiu bojowników na linię frontu Iranu, Syrii czy Libii. Przede wszyst-
kim młody człowiek powinien nadal być na swoim miejscu, przed ekranem 
komputera w dużym zachodnim mieście. Takie uśpione „samotne wilki”, 
młodzi ludzie dobrze orientujący się zarówno w zasadach zachodniego społe-
czeństwa, komputerowych systemach informacyjno-medialnych oraz zindo-
ktrynowani ideami wypaczonego dżihadu są dla ISIS najcenniejsi. Terroryzm 
tego rodzaju, jest bowiem właśnie z tego powodu niebezpieczny, to młodzi 
ludzie, często nawet nie do końca świadomi jakie treści propagują, pomagają 
przygotować zamachy lub sami są ich ostatnim ogniwem. Powraca tu posta-
wione na początku tekstu pytanie, na ile świadomy jest użytkownik treści jakie 
generuje. Czy to on czy ISIS tak naprawdę tworzy treści rozsyłane dalej w 
świat, konsumowane następnie przez rzeszę podobnych mu sfrustrowanych 
nastolatków. W walce z terroryzmem hybrydowym i zdecentralizowanym 
ciężko obwiniać tylko fanatycznych dżihadystów. Trudno tez obwiniać mło-
dzież, która czasem dla żartu i jak często się podkreśla „z nudów”, zaczyna 
interesować się ekstremalnymi odłamami islamu. Może warto zadać pytanie 
czy zachodnia kultura spełnia swoje zadanie jakim jest wychowanie młodzieży. 
Czy rzeczywiście systemy edukacyjne i profilaktyczne dają młodemu czło-
wiekowi coś więcej niż tylko wyuczenie podstawowych schematów zachowań 
wypranych z emocjonalności, która potem poszukiwana jest w internetowych 
ekstremach, z których jednym jest globalny terroryzm. Rozmaite pedagogie 
przysposabiają do życia w sposób bezrefleksyjny i apatyczny, podając często 
nieprzydatne informacje. Używając określenia Pierra Bourdieu, społeczeństwa 
funkcjonują poprzez transmisje przemocy symbolicznej, powielającej ideały 
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globalnego kapitalizmu (Bourdieu P., 2001, s162). Wydaje się że społeczeń-
stwo zachodnie powinno uzmysłowić sobie, że funkcjonowanie ISIS jest 
paradoksalnie szansą. Szansą na przyjrzenie się swoim własnym brakom i pus-
tym sloganom o humanitaryzmie, moralności czy człowieczeństwie. Państwo 
Islamskie jest być może szkłem powiększającym, dzięki któremu Zachód 
dostrzeże że nie tylko zagrożone mogą być abstrakcyjne i absolutne wartości 
jak państwo, prawo, religia, wolność. Zagrożone bowiem mogą być też zwykłe, 
przeciętne, normalne jednostki, młode indywidua, które poprzez swój proces 
przyłączania się do ekstremalnej organizacji komunikują, że owa przemoc 
symboliczna rzeczywiście jest przemocą, której oni sami już nie mogą znieść. 
Co więcej, być może jest ona przemocą pustych symboli, nic nie znaczących 
elementów rzeczywistości społecznej jednak wciąż, czasem bezzasadnie i bez-
refleksyjnie podtrzymywanych. Propozycje ISIS to nowy rodzaj działania, 
pobudzenia i emocji która, przebrana w popkulturowe zachodnie piórka, 
przemawia do młodzieży. O ile wydaje się, że należy jednak ufać młodym 
ludziom w ich wyborach, wierząc że dokonają tych właściwych, to jednak 
z pewnością oczekują oni pomocy, nie tylko w kształtowaniu swej wiedzy w 
systemie edukacyjnym ale przede wszystkim w tworzeniu swej emocjonalności 
i duchowości. 
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