
WPROWADZENIE

Wir sehen gegenwärtig Bilder, die Geschichte nicht 
abbilden, sondern sie erzeugen.

Horst Bredekamp1

There is always another story, there is more than 
meets the eye.

W.H. Auden2

1. TWARZE TERRORu

Na okładce magazynu „Time” z 1 maja 1995 r. umieszczono znacznych roz-
miarów napis: „The Face of Terror” (twarz terroru). Choć od tego momentu 
nie minęło wiele czasu, mało kto dziś rozpoznaje tożsamość osoby, której 
przypisano tak znaczący epitet. Na pierwszy rzut oka mógłby to być mało 
znany aktor, który właśnie zagrał brawurową rolę w jakimś sensacyjnym 
filmie. W istocie jest to jednak portret prawicowego ekstremisty, który jede-
naście dni wcześniej wysadził budynek federalny w Oklahoma City, zabijając 
168 osób i raniąc 680 innych. Timothy McVeigh był katolikiem o irlandzkich 
korzeniach, wielokrotnie odznaczanym weteranem wojny w Zatoce Perskiej, 
a także sympatykiem Ku Klux Klanu3. Niespełna rok później na okładkę tego 
samego magazynu trafił inny terrorysta, tym razem opatrzony podpisem 

1 Dosł. „Obrazy, które aktualnie postrzegamy, nie przedstawiają historii, lecz ją tworzą” -  
wywiad Ulricha Raulffa z Horstem Bredekampem, Wir sind befremdete Komplizen, „Süddeut-
sche Zeitung”, 28 maja 2004 r.

2 Dosł. „Zawsze jest jakaś inna historia, coś więcej niż widać na pierwszy rzut oka”. Zob. 
W.H. Auden, At Last the Secret Is Out, w: idem, Tell Me the Truth About Love: Ten Poems, Faber 
& Faber, London 1994, s. 23.

3 Interview with Timothy McVeigh. TIME’s Patrick Cole talks to the defendant in prison, 
https://web.archive.org/web/20050329231516/https://www.time.com/time/nation/printout/ 
0%2C8816%2C109478%2C00.html [28.02.2018]. Zob. też autoryzowaną biografię: L. Michel, 
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„Odyssey of a Mad Genius” (Odyseja szalonego geniusza). Na zdjęciu uwiecz-
niono Theodore’a Kaczynskiego, znanego bardziej pod kryptonimem Unabom-
ber, czyli niesławnego nadawcę przesyłek z bombami, przestępcę najdłużej 
wymykającego się organom ścigania USA (tj. w latach 1978-95). Na etykietę 
geniusza zapracował jednak wcześniej jako matematyk, czyli w czasach stu-
diów na Harvardzie i docentury w Berkeley. Natomiast za szaleństwo uznano 
porzucenie kariery naukowej na rzecz na poły ekologicznej i neoluddystycznej 
prywatnej kampanii terroru wymierzonej w postęp techniczny. W którymś mo-
mencie obiecał zaniechać przemocy pod warunkiem opublikowania w prasie 
jego manifestu4. Pomimo zasady nienegocjowania z terrorystami postulat 
spełniono, co pośrednio przyczyniło się do jego zidentyfikowania i schwytania. 
W rok po jego aresztowaniu bostońska artystka Lydia eccles wystartowała 
z kampanią „Unabomber na prezydenta”, zachęcając wyborców do dopisy-
wania jego nazwiska do list wyborczych. Uzasadnieniem i zachętą miał być 
slogan „if elected, he will not serve”. Druga część tego okresu warunkowego 
była celową wieloznaczną grą słów, oznajmiającą, że jeśli Kaczynski zostanie 
wybrany, nie obejmie urzędu, albo że nie będzie odsiadywał wyroku. Akcja ta 

D. Herbeck, American Terrorist: Timothy McVeigh & The Oklahoma City Bombing, Harper, New 
York 2001.

4 T. Kaczynski, Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość, Bractwo Trojka, Poznań 
2003.

  

Timothy McVeigh na okładce „Time’a” z 1 maja 1995 r.; Theodore Kaczynski na wydaniu  
z 15 kwietnia 1996 r.; Osama bin Laden na wydaniu z 1 października 2001 r.

https://m-staging.timeline.com/stories/dzhokhar-tsarnaev-death-penalty-federal; http://www.newseum. 
org/wp-content/uploads/2016/04/exhibits_FBi_Unabomber_G38005M.jpg [28.02.2018].
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spontanicznie przerodziła się w ruch polityczny Unabomber Political Action 
Committee (UNAPACK)5.

W pięć lat później okładkami na całym świecie zawładnęło oblicze 
Osamy bin Ladena6. Dla odmiany wizerunek ten na znacznie dłużej utrwalił 
się w kolektywnej świadomości. Wystarczy zatem pobieżne spojrzenie na 
personifikacje terroryzmu z okresu zaledwie sześciu lat, by przekonać się 
o dynamice przemian kultury wizualnej, którą z kolei napędza rzeczywistość 
dostarczająca coraz to nowych wytwórców obrazów terroru. Korzeni wizual-
nych taktyk terroryzmu można również poszukiwać w starożytnych chińskich 
przysłowiach typu „Zabij jednego, przeraź dziesięć tysięcy”. entuzjazmu dla 
tych metod nie kryli wszak przedstawiciele bliższej nam formacji: „Terror jest 
niczym innym jak natychmiastową sprawiedliwością - surową i nieelastycz-
ną; jest on w takim razie wynikiem cnoty, nie jest całkowicie szczegółową 
zasadą, lecz raczej konsekwencją ogólnej zasady demokracji, zastosowanej 
z powodu najbardziej palących potrzeb Ojczyzny” – pisał Maksymilian Robes- 
pierre w swej deklaracji z lutego 1794 r.7 Rok wcześniej rewolucyjny artysta 
Villeneuve wykonał m.in. grafikę Ecce Custine przedstawiającą właśnie zgi-
lotynowaną głowę generała Adama Philippe de Custine’a8. Rycin z egzekucji 
Ludwika XVi powstało mnóstwo, co więcej, były to bodaj pierwsze obrazy 
terroru powielane na skalę masową. Nie trzeba było zatem być naocznym 
świadkiem przemocy, by ulec jej retorycznej sile. Dość powiedzieć, że nasz 
oświeceniowy paradygmat oprócz filozoficznego9 ma i swoje krwawe oblicze10. 

 5 Interview with Unabomber for President Political Action Committee NYC, http://www.
notbored.org/manley.html [28.02.2018].

 6 Poprawny zapis powinien brzmieć: Osama ibn Laden, gdzie ibn oznacza syna, jednak 
w większości światowych publikacji anglojęzycznych utrwalił się upraszczający wymowę zapis 
Osama bin Laden, pozostaję więc przy tej konwencji. 

 7 Przyt. za: Encyklopedia terroryzmu, Muza, Warszawa 2004, s. 21.
 8 Więcej o historycznych związkach sztuki z polityczną przemocą: D. Janes, A. Houen 

(red.), Martyrdom and Terrorism: Pre-Modern to Contemporary Perspectives, Oxford University 
Press, Oxford 2014; R. Janes, Losing Our Heads: Beheadings in Literature and Culture, New 
York University Press, New York – London 2005.

 9 Nie miejsce tu na drobiazgowe analizy filozoficznych i społecznych blasków i cieni 
tej formacji, w tym względzie odsyłam do przebogatej literatury przedmiotu, m.in. książek 
Zbigniewa Drozdowicza, np.: Kartezjański racjonalizm. Zrozumieć Kartezjusza, Wyd. Fundacji 
Humaniora, Poznań 2014; Comprendre les Lumiѐres, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2016; 
Filozofia Oświecenia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

10 H. Arendt, O rewolucji, Czytelnik, Warszawa 2003; Z. Bauman, Europa, niedokończona 
przygoda, Wyd. Literackie, Kraków 2005.
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Villeneuve, Ecce Custine, 1793; Louis XVI, 1793
https://blogthucydide.wordpress.com/2009/02/01/un-portrait-de-guillotine/; https://www.mrallsophistory. 

com/revision/a-brief-overview-of-the-execution-of-louis-xvi.html [28.02.2018].

Trudno powiedzieć, czy XiX-wieczny terroryzm anarchistyczny zaowocował 
jakimiś ikonicznymi postaciami. Jeśli już, to byli raczej ideolodzy niż sami 
zamachowcy. Choć Michał Bakunin uważał, że nie każda rewolucja musi być 
oparta na przemocy, to Piotr Kropotkin podczas londyńskiego zjazdu (1881) 
sugerował wyjście poza sferę działań legalnych, studiowanie chemii i nauk 
technicznych jako przydatnych dziedzin w tworzeniu zarówno środków ataku, 
jak i obrony. W tej fali terroryzmu bardziej od charyzmatycznych postaci liczy-
ła się popularność ruchu i jego dobre usieciowienie. Wrażenie natomiast mogą 
robić statystyki – sam rok 1891 przyniósł w europie aż 1120 zamachów11.

Do względnie słabo rozpoznawalnych należy również twarz terrorysty, 
który odmienił oblicze europy początku XX wieku. 28 czerwca 1914 r. w Sara-
jewie Gavrilo Princip (rewolucjonista z grupy Młoda Bośnia) dokonał udanego 
zamachu na austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. 
Dziś oblicze zamachowcy faworyzuje się dość lokalnie - w Belgradzie można 
je napotkać zarówno na ulicznym muralu, jak i na pomniku. Podczas jego 
odsłonięcia w 2015 r. ówczesny prezydent Serbii Tomislav Nikolic rzekł: 
„Dzisiaj nie boimy się prawdy. Gavrilo Princip był bohaterem, symbolem idei 
wolności, zabójcą tyranów i piewcą europejskiej idei wyzwolenia z niewoli”12. 

11 Więcej na ten temat: P. Laskowski, Szkice z dziejów anarchizmu w Europie, Muza, 
Warszawa 2007; D. Grinberg, Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 1994.

12 Gavrilo Princip, assassin who sparked WWI, gets statue in Belgrade, http://www.dw. 
com/en/gavrilo-princip-assassin-who-sparked-wwi-gets-statue-in-belgrade/a-18546305 
[28.02.2018].
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Z okazji trzydziestolecia niepodległości izraela wydany został znaczek 
pocztowy przedstawiający urodzonego w Suwałkach poetę Abrahama Ster-
na. Na jego cześć powstała również nazwa miejscowości Kochaw Ya’ir13, 
uhonorowano go jednak nie za poezję, lecz za działalność zbrojną. Założona 
przezeń syjonistyczna bojówka Lechi14 w latach 1940-48 uprawiała aktywną 
dywersję przeciwko Brytyjczykom na ich terytorium mandatowym. Po śmierci 
Sterna liderem grupy został icchak Jaziernicki, czyli późniejszy premier izraela 
icchak Szamir. W poczet czynów o charakterze terrorystycznym należy zaliczyć 
„Gangowi Sterna” m.in. zabójstwo Folke Bernadotte. Wnuk króla Szwecji jako 
wysłannik ONZ i Czerwonego Krzyża miał negocjować pokojowe warunki 
rozwiązania konfliktu, jednak 17 września 1948 r. został zamordowany. 
Wcześniej Bernadotte zasłużył się ratowaniem Żydów z Holokaustu, więc 
czyn potępiono, a organizacja Lechi została zdelegalizowana. 

Dla równowagi należy wspomnieć, że w podobny sposób Palestyńczycy 
uczcili Leilę Khaled. Jako członkini Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny 
29 sierpnia 1969 r. uczestniczyła ona w słynnym porwaniu izraelskiego sa-

13 Dosł. Gwiazda Yaira – nazwę miejscowości utworzono na podstawie pseudonimu Ster-
na; stern zaś to w języku niemieckim gwiazda. 

14 Lohamei Herut israel, z hebr. Bojownicy o Wolność izraela. Niektórych jej członków 
szkolili instruktorzy Wojska Polskiego. Jak podobno wspominał jeden z uczestników szkolenia: 
„Polacy potraktowali kurs terroryzmu jako dyscyplinę naukową, poznaliśmy matematyczne 
formuły na demolowanie konstrukcji z cementu, żelaza, drewna, cegieł i ziemi”. Zob. J. Miel-
nik, Jak Polacy stworzyli Izrael, http://www.focus.pl/artykul/jak-polacy-stworzyli-izrael [28.02. 
2018].

 

Belgrad - mural oraz brązowy pomnik przedstawiające Gavrilę Principa
https://en.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip#/media/File:Princip_Gavrilo_grafit.JPG; 

https://blog.fabian-vendrig.eu/2015/07/oh-poor-lonely-gavrilo/ [28.02.2018].
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molotu. Nikt wówczas nie ucierpiał, gdyż samolot zdetonowano dopiero po 
opuszczeniu pokładu przez wszystkich pasażerów. W związku z tym epizodem 
fotograf wojenny eddie Adams sfotografował Leilę Khaled uzbrojoną w ka-
rabin AK47, odzianą w mundur koloru khaki i palestyńską kefiję. To właśnie 
ujęcie uczyniło z niej ikonę oporu, które niczym Che Guevarra do dziś zdobi 
nie tylko murale, ale i T-shirty. W czasach późniejszych Khaled pozostała 
aktywną działaczką polityczną.

 

Leila Khaled na znaczku pocztowym (wraz z George’em Habashem),  
obok: dzierżąca swój słynny portret wykonany przez eddiego Adamsa

https://www.tumblr.com/explore/trending; http://www.ism-france.org/temoignages/-mes-yeux- 
la-Palestine-est-le-paradis-Un-entretien-avec-Leila-Khaled-article-18816 [28.02.2018].

Czasy rozczarowania kontrkulturą lat 60. XX wieku również zaowocowa-
ły terroryzmem. W pewnych kręgach anarchizująco-lewicującej młodzieży 
wyłoniły się radykalne ugrupowania skłonne do zbrojnego realizowania 

Znaczek poświęcony Abrahamowi Sternowi  
wydany z okazji trzydziestolecialecia niepodległości izraela 

http://zakhor-online.com/?attachment_id=4885 [28.02.2018].
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swoich wizji społeczeństwa. Toteż gdy mowa o twarzach terroryzmu, nie 
sposób pominąć sylwetek Andreasa Baadera i Ulriki Meinhof – celebrytów 
z pierwszej generacji Frakcji Czerwonej Armii, którzy odcisnęli się mocno 
w pamięci zarówno za sprawą mediów, jak i kina czy sztuki. Niewątpliwie 
był też okres w dziejach kultury wizualnej, kiedy oblicza terrorystów skrzętnie 
skrywały maski, kominiarki czy chusty. Mimo to powszechnie wiadomo było, 
do jakiej organizacji należą i o jaką sprawę walczą. Swoisty test na rozpo-
znawalność tych atrybutywnych kodów przeprowadził w 2000 r. niemiecki 
artysta Jürgen Klauke. W pracy Antlitze stworzył osobliwe tableau z kilku-
dziesięciu portretów zamaskowanych terrorystów, które zaczerpnął z gazet 
wydawanych na przestrzeni lat 1972-2000. Część zdjęć była wyraźna, na 
innych widać było wzór drukarskiego rastra, który uwidocznił się podczas 
kadrowania i powiększania. Jak się okazuje, w większości przypadków bez 
żadnych logotypów można rozpoznać afiliacje: biała maska i beret wskazują 
na baskijską organizację eTA, kefije na Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, 
bandany na kominiarkach na Hamas, kominiarki, militarne mundury oraz 
berety na iRA. Rozpoznawalna jest tam również głowa jednego z członków 
Czarnego Września podczas igrzysk w Monachium (1972). Artysta oczywiście 
nie miał prawa wiedzieć, że oto niechcący podsumowuje pewną kończącą się 
wówczas epokę. Z momentem wbicia się pierwszego samolotu w Twin Towers 
11 września 2001 r. obrazowanie terroryzmu zmieniło się diametralnie. 

Jürgen Klauke, Antlitze, 2000 (fot. J.Z.)

Przywołanie tych kilku zaledwie twarzy wybranych ze stosunkowo nie-
dawnej historii dowodzi, jak wiele oblicz terror potrafi przyjmować i jak 
skrajnie różne uczucia mogą te wizerunki budzić. Części tych postaci dziś 
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nawet nie pamiętamy, więc czyjaś partykularna potrzeba ich upamiętniania 
nie robi na nikim większego wrażenia. Przyglądając się tej pokrętnej logice 
dziejów w zakresie waloryzacji terroryzmu, nieodgadnionych dialektyk potę-
piania lub uprawomocniania przemocy, trudno nie nazwać historii ironistką 
(zarówno w sensie potocznym, jak i Rortiańskim). Zaś przy obecnym kursie 
świata na „konserwatywne rewolucje” nie można wykluczyć, że postawienie 
pomnika Andersa Breivika15 to jedynie kwestia czasu. 

David Rapaport16, próbując uporządkować typologię terroryzmów pod 
względem historycznym, zaproponował wyodrębnienie czterech jego fal:

- fala anarchistyczna (inspiracje Katechizmem rewolucjonisty Siergieja 
Nieczajewa oraz pismami Michaiła Bakunina);

- fala nacjonalistyczna (ruchy antykolonialne, terroryzm niepodległo-
ściowy Algierczyków, Palestyńczyków, republikanów w irlandii Północnej, 
baskijskiej eTA, syjonistów itd.);

- fala grup anarcho-lewicowych (powstałych głównie z rozczarowania 
efektami kontrkultury lat 60., np. niemiecka Rote Armee Fraktion, włoskie 
Brigate Rosse czy amerykańska formacja Weather Underground); 

- fala terroryzmu religijnego (postępująca od lat 90., kiedy to np. nacjo-
nalistyczna i lewicująca Organizacja Wyzwolenia Palestyny była stopniowo 
wypierana przez religijny Hamas; od czasów interwencji ZSRR w Afganistanie 
zaczęła formować się Al-Kaida; w 1995 r. sekta Aum Shinrikyō w tokijskim 
metrze rozpyliła sarin, od 2002 r. w Nigerii intensywnie działa Boko Haram, 
w czasach późniejszych Rapaport zapewne dodałby tu i Państwo islamskie). 

Oczywiście trzeba mieć na uwadze wzajemne przenikanie się i interfe-
rowanie tych poszczególnych fal: w irlandii Północnej funkcjonowała z po-
wodzeniem marksizująca iNLA (irish National Liberation Army), w innych 
przypadkach czynnik religijny często szedł w parze z narodowowyzwoleń-
czym (irlandzka Armia Republikańska), zarówno iRA, jak i niemieckie grupy 
anarcho-lewicowe tworzyły alianse z Palestyńczykami z el-Fatah. Wbrew 
powszechnej opinii terroryzm międzynarodowy nie jest więc fenomenem 
wyłącznie ostatniej dekady. Można się również zastanawiać, na ile – skąd- 

15 Nie wspomina się go zbyt często, więc można przypomnieć, że chodzi o prawicowego 
ekstremistę, który w geście obrony europy przed islamską kolonizacją 22 lipca 2011 r. dokonał 
bombowego zamachu na siedzibę premiera Norwegii i (w przebraniu policjanta) zastrzelił 69 
uczestników młodzieżowego obozu lewicowej Partii Pracy na wyspie Utoya. 

16 D.C. Rapaport, The Four Waves of Rebel Terror and September 11th, w: Ch.W. Kegley Jr. 
(red.), The New Global Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, Prentice Hall, Upper Saddle 
River, NY 2003, ss. 36–52.
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inąd atrakcyjne – sformułowanie „terroryzm ponowoczesny” (ang. postmodern 
terrorism)17 nie jest dziś stosowane nieco na wyrost. Obawiam się bowiem, 
że jego użyteczność może sprowadzać się wyłącznie do okolicznika czasu. 
Owszem, w nowym tysiącleciu znacząco zmieniły się środki komunikowania 
ułatwiające propagandę sprawy, ale jeśli przyjrzeć się taktykom zamachów, 
to wciąż dominują „tradycyjne” bomby i karabiny, zaś ciężarówką można było 
wjechać w tłum już sto lat temu. Szczęśliwie dostęp do broni chemicznej, 
biologicznej czy radioaktywnej wciąż nie jest łatwy, podobnie jak wiedza ha-
kerska umożliwiająca sparaliżowanie świata przez cyberterrorystów. Pomimo 
zaawansowanych mediów wizualnych stosowanych przez Państwo islamskie 
(iSiS) ich doktrynalne podejście do walki ma charakter na wskroś tradycyjny 
(np. w sensie terytorialnym). 

Dynamika tych historycznych przemian terroryzmu wydała mi się naj-
bardziej zasadnym argumentem do nadania niniejszej książce struktury 
opartej na linii czasu i pewnej roboczej typologii. Tym sposobem trzy pierw-
sze rozdziały zorientowane są na terroryzmy głównie lokalnych ambicji (acz 
o międzynarodowym zasięgu), takich jak niemiecka Rote Armee Fraktion, 
irlandzka Armia Republikańska czy formacje walczące w sprawie palestyń-
skiej. Rozdział czwarty osnuty jest wokół wiodącej roli Al-Kaidy, której suk-
ces medialny zapewniły ataki z 11 września 2001 r., oraz wokół problemu 
fotografii przedstawiających sceny tortur w więzieniu Abu Ghraib. Natomiast 
rozdział piąty traktuje o wpływie Państwa islamskiego na kształtowanie ko-
lektywnej wyobraźni poprzez dokonywane okrucieństwa, ale i bardzo wysoki 
poziom produkcji propagandowych (przekładalny na sukcesy rekrutacyjne). 

2. PERsPEkTyWA

Przyjęta w tej książce perspektywa oglądu terroryzmu najbardziej zbliżona jest 
do kulturoznawczych z ducha studiów wizualnych. Nie pretenduje tym samym 
do politologicznych rozstrzygnięć na temat natury terroryzmu, odkrywania 
socjologicznych bądź psychologicznych mechanizmów nim rządzących ani też 
do uchwycenia antropologicznej prawdy o kondycji człowieka w dobie terroru. 
Rzecz jest raczej o obrazach, których źródłem bądź tematem jest terroryzm 

17 W. Laqueur, Postmodern Terrorism, w: Ch.W. Kegley Jr. (red.), The New Global Terro- 
rism..., ss. 151-159. Zob. również: R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antro-
pologii polityki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
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(niewartościująco i szeroko pojmowany), a w szczególności o kulturowych 
reżimach produkcji i dekodowania tychże obrazów. Wizerunki te w myśl 
tradycji ikonologicznej są właśnie kulturowo ramowane, zatem ich interpre-
tacje, nadawanie znaczeń i badanie oddziaływania wymagają uwrażliwienia 
na kulturowe konteksty, ciągłego prześlizgiwania się pomiędzy praktykami, 
dyskursami i dyscyplinami, patrzenia wprost, z ukosa, niekiedy z różnych 
perspektyw jednocześnie, co może przyprawiać o metodologicznego „zeza 
rozbieżnego”. Mimo wszystko istotne jest właśnie przyglądanie się obrazom, 
które terroryzm produkuje, ewokuje, zwalcza, zawłaszcza, przy jednoczesnej 
próbie uchwycenia kulturowych kontekstów tych procesów. Badania takie 
zawsze będą obciążone ryzykiem przyjętego kierunku patrzenia, pewnych 
optycznych niedoskonałości, iluzji bądź deformacji. Widzenie w pewien sposób 
ma charakter fragmentaryczny, nasz mózg dokonuje całościowania obrazów 
w oparciu o to, co wie lub podejrzewa albo mu się wydaje - gdyż również 
przesądy i uprzedzenia mają tu swój głos. Metafora ciemnej strony księżyca 
wydaje się tu banalna – dlatego o wiele bardziej frapująca poznawczo byłaby 
tu metafora ciemnej strony słońca. To, co przyjmuje się jako jasne i oczywiste, 
przy bliższym poznaniu często bywa inne. Największym nadużyciem ostatnich 
czasów jest bowiem uznanie, że oczywiste jest znaczenie pojęcia „terroryzm”. 
Dziedzictwo oświeceniowe, myśl liberalna, postkolonialna, uniwersalizujące 
dyskursy świata zachodniego i wszelkie -izmy sprawiły, że w kontekście ter-
roryzmu wydaje nam się, iż doskonale rozpoznajemy, kto jest dobry, a kto 
zły. Tyle ideologicznych racji i przekonań musiało się spiętrzyć, by dojść do 
banalnego westernowego rozróżnienia na good guys i bad guys? Kiedy po 
11 września na forum ONZ doszło do głosowania nad rezolucją potępiającą 
międzynarodowy terroryzm, sprawa wszystkim wydawała się bezdyskusyjna. 
Toteż sekretarz generalny Kofi Annan nie omieszkał przypomnieć, że podczas 
poprzednich debat niektóre państwa zgłaszały zastrzeżenia co do interpretacji 
terminu, którego potępienie mają głosować18. Jak ujmuje to Giovanna Borra-
dori: „terroryzm jest w sposób nieunikniony niewysławialny i enigmatyczny. 
Prawdę tę trudno zaakceptować, ale bardzo niebezpiecznie ją odrzucić”19. 

Trudno dziś o jakiś głębszy wgląd bądź stworzenie spójnej akademickiej 
teorii na temat terroryzmu, skoro nie ma konsensusu w kwestii jego definicji 
(o czym szerzej w dalszej części). inna będzie perspektywa reportera będącego 

18 Polityka ONZ wobec terroryzmu, http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/polityka.php [28.02. 
2018]. Zob. również: G. Borradori, Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Haber-
masem i Jacques’em Derridą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 133.

19 ibidem, s. 185.
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bezpośrednim uczestnikiem/świadkiem omawianych w tej książce wydarzeń, 
inny wgląd będą mieli członkowie zwaśnionych społeczności, którzy stosują 
terroryzm jako radykalną formę komunikacji, tj. wzajemnego przekony-
wania się do swoich racji (np. w Belfaście). Odwiedzając osobiście irlandię 
Północną, Bliski Wschód czy niektóre północnoafrykańskie kraje arabskie, 
byłem co najwyżej turystą, jednym z wielu łowców wrażeń, a więc nawet 
nie tymczasowym rezydentem. Wielokrotnie jednak, gdy podczas przygod-
nych rozmów niechcący wymykało mi się słowo „terroryzm” jako przedmiot 
moich zainteresowań, pojawiało się szczere oburzenie: „a jaki to ma z nami 
związek?”. „Nasi” tylko walczą o swoje prawa, to „tamci” są terrorystami (i tu 
następowały rozliczne wersje obiegowych definicji terroryzmu państwowego, 
a jeszcze częściej - chęć zmiany tematu)20. 

Choćby nie wiadomo, jak się starać, nigdy w ramach jednej książki nie 
da się uchwycić pełnego spektrum zjawisk. Terroryzm obejmuje bowiem tak 
wiele dyskursów, że jakakolwiek próba całościowego ujęcia mija się z celem –  
trudno bowiem jednocześnie metodycznie uchwycić jego religijne, politycz-
ne czy ekonomiczne determinanty. Są one nierozerwalnie połączone, lecz 
paradoksalnie przedstawiają odmienne perspektywy interpretacyjne i mają 
inne punkty ciężkości. Jedyną możliwością jest zatem porzucenie ambicji 
teoretycznego uogólniania (czy, co gorsza, uniwersalizowania interpretacji) 
na rzecz partykularnych ikonologicznych dociekań. Można więc obserwować 
pewne powidoki terroryzmu, obrazowe komunikaty, ich trwanie, przemijanie, 
nagłe odżywanie i efekty, jakie niosą – tak chwilowe, jak i długoterminowe. 
Jedne obrazy prowokują do powstawania kolejnych, a inne prowokują do 
realnej przemocy i zabijania - by przywołać duńskie karykatury Mahometa 
(2005) czy zamach na redakcję „Charlie Hebdo” (2015). 

Czynnik obrazowy sprzyja propagandzie sprawy, o którą walczą ter-
roryści. Zatem przyglądanie się tym obrazom nie tyle pozwala pojąć czy 

20 Dlatego też uważam, że w badaniach kulturoznawczych nad terroryzmem nie należy 
pochopnie rezygnować z obserwacji poczynionych przez sprawnych reporterów i reportażystów. 
Dla lepszego uchwycenia tła omawianych w niniejszej książce problemów wiele bowiem za-
wdzięczam lekturze książek Pawła Smoleńskiego (Izrael już nie frunie, Czarne, Wołowiec 2007; 
Arab strzela, żyd się cieszy, Świat Książki, Warszawa 2012; Balagan. Alfabet izraelski, Agora, 
Warszawa 2012; Irak. Piekło w raju, Czarne, Wołowiec 2012) oraz Aleksandry Łojek (Belfast. 
99 ścian pokoju, Czarne, Wołowiec 2015). Również solidne rzemiosło Phila Reesa z BBC za-
owocowało książką z wywiadami przeprowadzonymi z samymi przywódcami organizacji ter-
rorystycznych (Kolacja z terrorystą. Spotkania z najbardziej poszukiwanymi bojownikami na 
świecie, Universitas, Kraków 2008). 
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usprawiedliwić21 akty terroru, ile zastanowić się nad niektórymi mechani-
zmami społecznego zrozumienia czy wręcz popularności idei i politycznych 
projektów stojących za tymi aktami. Po trosze są one widoczne w przypadku 
terroryzmów omawianych w pierwszych trzech rozdziałach, czyli anarcho-
-lewicowej RAF (grupie tej sprzyjała znaczna część postkontrkulturowej 
formacji czy intelektualiści, tacy jak Jean-Paul Sartre i Heinrich Böll), na-
rodowowyzwoleńczej iRA (z którą sympatyzowali irlandzcy republikanie na 
całym świecie) i opartych na podobnym etosie ugrupowań palestyńskich (ze 
znacznym poparciem w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w diasporze pa-
lestyńskiej). Znacznie trudniej było (przynajmniej na Zachodzie) o znalezienie 
choćby odrobiny zrozumienia dla ataków z 11 września 2001 r. – przysłonił 
je powszechny szok i niedowierzanie. Niemożność ubrania tego wydarzenia 
w odpowiednie słowa (podżyrowana nawet przez Jacques’a Derridę22) za-
owocowała hipnotyzującym strumieniem obrazów upadających wież WTC. 
Trudno utożsamiać się z organizacją o strukturze sieciowej, która – jak widzi 
to Jürgen Habermas – nie posiada politycznie realistycznych celów23. Nieco 
inaczej natomiast sprawy wyglądają w przypadku Państwa islamskiego. 
Choć dotąd organizacja ta nie wyprodukowała ikonicznego wydarzenia na 
miarę 9/11, to swoim okrucieństwem przewyższyła Al-Kaidę. Niestety trze-
ba przyznać, że ów samozwańczy kalifat, byt quasi-państwowy, ponadto 
stworzył coś w rodzaju ram dla realnego projektu społecznego. Działający 
w jego imieniu propagandziści w swych starannie wyreżyserowanych filmach 
oprócz spektakli okrucieństwa w postaci egzekucji zapowiadali swym rekrutom 

21 Jakkolwiek nie interpretować doboru i retoryki przykładów wizualnych reprezentacji 
terroryzmu i wizualnych nań reakcji, trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek instancję, która mia-
łaby prawo do prób usprawiedliwiania terrorystycznej przemocy. Pod kątem etycznym nawet 
ofiary i ich rodziny są uprawnione do „wybaczania” wyłącznie w swoim imieniu. Jednocześnie 
hipokryzją byłoby udawanie, że nie są podejmowane takie próby uprawomocniania terroryzmu 
albo że nie istnieją żadne społeczne przeświadczenia w tej materii – fora internetowe dawno 
pozbawiły nas takich iluzji (wystarczy poczytać komentarze na temat czynu Andersa Breivika 
po jego zamachach w 2011 r.). 

22 Według Derridy nie może być nazwane coś, co wydarza się poza językiem, czyli terror 
i trauma. Dlatego też upowszechnił się składający się z cyfr kryptonim wydarzenia, czyli 9/11 
(dzięki czemu wydarzenie niejako samo się uhistorycznia i monumentalizuje). Zob. G. Borra-
dori, Filozofia w czasach terroru…, ss. 115 nn., 179.

23 Oczywiście stanowisko Habermasa wydaje się mocno dyskusyjne, jest raczej wypowie-
dzianą w afekcie prowokacją na potrzeby chwili, służącą głównie zdyskredytowaniu Al-Kaidy. 
Trudno bowiem serio przyjąć myśl, że ataki z 11 września nie miały politycznych celów, skoro 
przyniosły tak wyraziste polityczne efekty: realne ofiary w znacznej liczbie, straty materialne 
oraz symboliczne zniesienie mitu o nienaruszalności supermocarstwa. ibidem, ss. 21, 62-63.
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w bardzo konkretnych wymiarach państwowy ład oparty na prawie szariatu 
oraz dobrostan za tym idący. Trudno się więc dziwić, że wielu żyjących w eu-
ropie młodych muzułmanów bez perspektyw dostrzegło w tym dla siebie 
rodzaj emancypacyjnej okazji. Nieco bardziej zaskakujące okazały się liczne 
konwersje na islam przedstawicieli europejskiej białej klasy średniej oraz ich 
nagła potrzeba udania się do Syrii i zbrojnej walki o kalifat (którego to słowa 
przed rokiem nawet jeszcze nie znali). 

Omawiana w tej książce kultura wizualna obejmuje zarówno obrazy two-
rzone przez terroryzm (działające w jego misji zasiewania strachu – głównie 
poprzez media), obrazy oficjalnej kontrpropagandy, jak i kulturę artystyczną 
krytycznie analizującą oba te reżimy wizualności. 

2.1. Sztuka i terroryzm – niebezpieczne sąsiedztwo? 

Awangardowi artyści, jak wielu agitatorów politycznych, propagandzistów i de-
magogów, już dawno zrozumieli to, co TeRRORYZM wkrótce miał spopularyzować: 
jeśli chcesz mieć swoje miejsce w „rewolucyjnej historii”, nie ma nic łatwiejszego 
niż prowokowanie do buntu i gwałtu na przyzwoitości w przebraniu sztuki.

Paul Virilio24

Czy współczesna sztuka wciąż bazuje na tych samych taktycznych modelach 
co awangarda bezlitośnie „wypunktowana” przez Paula Virilio? Współczesny 
terroryzm – czy nam się to podoba, czy nie – coraz skuteczniej projektuje kody 
kulturowe, niejako przejmując rolę dawnych autorytetów w tym względzie: 
wybitnych pisarzy, intelektualistów, polityków, artystów. W jednej z powieści 
Dona DeLillo pojawia się symptomatyczny dialog pomiędzy bohaterami dys-
kutującymi o konkurowaniu sztuki i terroryzmu:

- Co zyskują terroryści, pisarze tracą. Stopień, w jakim oni wpływają na świado-
mość zbiorową, jest poziomem naszego upadku jako ludzi kształtujących wrażli-
wość i myśli. Niebezpieczeństwo, jakie oni reprezentują, równa się naszej porażce 
w stwarzaniu niebezpieczeństwa. 
- im wyraźniej widzimy terroryzm, tym mniejszy wpływ ma na nas sztuka25. 

24 P. Virilio, Art and Fear, Continuum, London - New York 2004, s. 31.
25 D. DeLillo, Mao II, Noir Sur Blanc, Warszawa 2010, ss. 169-170.
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Powieść Mao II została wydana w 1991 r., natomiast sytuacja ta wydaje 
się ciągle aktualna. Terroryści poprzez media zarządzają dziś zbiorową wy-
obraźnią, zaś artyści bardzo chcieliby móc taki wpływ wywierać. Choć to dość 
oczywista konstatacja, na jej marginesie warto zasygnalizować, iż w obszarze 
refleksji nad terroryzmem głos sztuki okazuje się bardzo niedoceniany. Co 
więcej, często pojawiają się zarzuty o nieuprawnione zabieranie głosu lub 
prezentowanie stanowiska podejrzanie tendencyjnego. Tymczasem gdzie, jeśli 
nie w kulturze artystycznej, szukać doświadczenia w tak aktualnej dziś materii 
jak konflikt idolatrii i ikonoklazmu? Dlaczego jesteśmy w stanie zrozumieć 
gest wymazania rysunku Willema de Kooninga przez Roberta Rauschenberga, 
a wysadzenie posągów Buddy przez talibów (Bamyan 2001) traktujemy jako 
wyraz barbarzyństwa? Oba te przejawy ikonoklazmu były głośno i szeroko 
dyskutowane, lecz całkowicie osobne były ramy tych dysput. Perspektywa 
kulturoznawcza pozwala spojrzeć na oba te destrukcyjne akty z pewnego 
dystansu, ale i z wyczuleniem na kontekst – de Kooning znał zamiary kolegi, 
toteż sprzedając mu ów rysunek za butelkę whisky, był gotów na poniesienie 
takiej straty. Talibowie natomiast zaskoczyli świat nie tylko samym aktem 
zniszczenia, ale i umiejętnością przewidzenia skali reakcji opinii publicznej. 
Oprócz precyzyjnego doboru materiału wybuchowego wykazali się solidnym 
przygotowaniem do wizualnego udokumentowania całego zajścia. Wszak 
gdyby chodziło wyłącznie o ikonoklazm, filmowanie wysadzania mijałoby 
się celem, gdyż posągowy wizerunek uznawany za haram (zakazany) został 
potem zmultiplikowany w światowych mediach. 

Czy zatem w polifonii kultury artystycznej można poszukiwać sensów 
trudno uchwytnego pojęcia terroryzmu? Zgromadzone w tej książce przykłady 

Jeden z talibskich przywódców sfotografowany od dołu (w tzw. perspektywie heroicznej)  
na tle zniszczonego właśnie posągu Buddy (Bamyan 2001) 

https://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/isis-n315451 [28.02.2018].
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sztuki komentującej zjawiska wokół zamachów terrorystycznych nie zawsze 
znajdowały zrozumienie, co gorsza – komentarz ten bywał traktowany jako 
niestosowny lub nieadekwatny. Kiedy artyści zajmowali się jakimś gorącym, 
aktualnym tematem, często pojawiały się m.in. zarzuty o sympatyzowanie 
z terrorystami poprzez chęć „uhonorowania” ich destrukcyjnego dzieła za 
pomocą sztuki. Rodziło to oczywiste kontrowersje, które prowadziły do odwo-
ływania wystaw bądź częściowych interwencji cenzorskich. W społeczeństwie 
w jakiś sposób utrwaliło się przekonanie, iż w tym obszarze monopol na 
„produkcję symboliczną” (jakkolwiek fatalnie to brzmi) posiadają terroryści 
i media. Dotychczasowe oczekiwania wobec sztuki traktującej o konfliktach 
i wojnach były jasne – miała dostarczać wzniosłych wizji heroizacji bądź 
wiktymizacji26. Tymczasem w dobie terroryzmu minionego półwiecza sprawy 
jawią się całkiem inaczej. Dlatego w poszczególnych częściach tej książki usi-
łuję przyjrzeć się spektrum postaw artystycznych, w których wobec różnych 
terroryzmów mieszają się funkcje zaangażowane, krytyczne, analityczne, de-
montujące pewne oczywiste ramy oraz zastosowania klasycznie „pomnikowe” 
(tj. głównie dla upamiętniania ofiar, nie terrorystów). Specyfiką sztuki jest od 
wieków eksplorowanie i przekraczanie granic, toteż dzieła zorientowane na 
tematykę terrorystyczną niekiedy robią wrażenie fetyszyzowania przemocy 
(replikując jej obrazy w poetyce cytatu), a niekiedy w istocie ją fetyszyzują 
bądź estetyzują. Wielokrotnie podnoszone były też zarzuty o chęć współza-
wodniczenia artystów z terrorystami w polu radykalnych prób zawładnięcia 
kolektywną wyobraźnią. Dlatego niełatwe jest poddanie przywołanych w tej 
książce prac jakiejś waloryzacji artystycznej i estetycznej. Przytoczone zostały 
one bowiem przede wszystkim z uwagi na temat, który podejmują, a nie 
dlatego, że w każdym przypadku są arcydziełami godnymi podręczników 
historii sztuki. Bywają to nawet realizacje słabe, redundantne (tj. replikujące 
w nieskończoność ten sam motyw), ale nie można powiedzieć, że są trywialne 
bądź banalne. Porażka w mierzeniu się z dużym problemem to nie powód do 
wstydu czy stygmatyzacji. Z drugiej strony podejmowanie ważnych społecznie 
tematów związanych z terroryzmem nie przesądza o tym, że artystom tym 
należy się jakieś uprzywilejowane traktowanie czy gwarancja nietykalności 
ze strony krytyki. 

Podobnie alergiczne typy reagowania pojawiały się w sytuacjach, kiedy 
ktokolwiek usiłował mówić o estet y ce  t e r ro r y zmu. Czynnikiem nega-
tywnie uwrażliwiającym był tu ponownie pewien pakiet przekonań czy wręcz 

26 B. Groys, Art at War, „Brumaria” 12/2009: Arte y terrorismo / Art and Terrorism, s. 273.
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językowy uzus. Gdy mowa o „estetyce krajobrazu”, „estetyce posiłku” czy 
„estetyce ubrania”, wiadomo, że powszechnie rozumie się przez to dbałość 
o wygląd, a nawet piękno danej rzeczy. Nic zatem dziwnego, że taki typ 
skojarzeń uruchamiał niezdrowe emocje, gdy kuratorka Manon Slome usi-
łowała zrealizować wystawę The Aesthetics of Terror (Nowy Jork 2008) lub 
kiedy György Fogarasi i Jon Roberts organizowali konferencję Terror(ism) and 
Aesthetics na uniwersytecie w Szegedzie (Węgry 2011). Pozornie zbytecznie 
byłoby nadmieniać, iż w świecie sztuki i dyskursie akademickim sformuło-
wanie „estetyka terroru” powinno być traktowane dość neutralnie. Slome 
odwołuje się w tym względzie m.in. do przepracowanych po wielokroć teorii 
spektaklu27, zaś Roberts i jemu podobni nawiązują do filozofów piszących 
o kategorii wzniosłości (jak immanuel Kant czy edmund Burke)28. Mimo to 
okazuje się, że na obu tych polach (tj. sztuki i nauki) rozprawianie o „estetyce 
terroryzmu” napotyka opór: wystawę w Nowym Jorku odwołano, zaś Roberts 
nasłuchał się krytycznych uwag na temat swoich „niezdrowych” pomysłów29. 

2.2. Podstawowe pojęcia

Cała dotychczasowa retoryka wprowadzająca do tytułowej problematyki 
zmierzała do tego, że to, co pozornie oczywiste, kryje najwięcej pułapek i nie-
dopowiedzeń. Najprościej chyba będzie zacząć od środka, gdyż słowo „doba” 
zostało użyte w jawnie metaforycznej funkcji – nikt nie ma wątpliwości, że nie 
chodzi o jakiś dwudziestoczterogodzinny wycinek z historycznej linii czasu. Na 
własne potrzeby, a zatem w całkowicie arbitralny sposób, pozwoliłem sobie 
wyznaczyć trwanie owej „doby”, dobierając przykłady różnych terroryzmów 
od lat 70. XX wieku do niemal końca drugiej dekady nowego milenium. Nie 
chodziło przy tym o jakąś zgodność z historią terroryzmu jako takiego, lecz 
o uchwycenie powrotu politycznie motywowanej przemocy, która zaczęła 

27 H. Giroux, Beyond the Spectacle of Terrorism: Global Uncertainty and the Challenge of 
the New Media, Paradigm Publishers, Boulder 2006.

28 J. Roberts, Rethinking the Sublime: Is There an Aesthetics of Terrorism?, http://ame-
ricanaejournal.hu/vol10no1/roberts [28.02.2018].

29 O wystawie Slome piszę szerzej w rozdziale czwartym w paragrafie Terror w sztuce czy 
terror sztuki? Kultura artystyczna jako społeczny alergen. Roberts na marginesie swego konfe-
rencyjnego referatu nie omieszkał wspomnieć, że gdy oznajmił swemu amerykańskiemu koledze 
(również akademikowi), iż zajmuje się estetyką terroryzmu, usłyszał oburzoną i dość wulgarną 
odpowiedź: „Why don’t you suck their cocks for them?” (chodziło o terrorystów). ibidem.
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być odczuwalna dla zachodnich społeczeństw po drugiej wojnie światowej, 
i która w rozmaity sposób znalazła odzwierciedlenie w kulturze wizualnej. 

Pozostają zatem do przybliżenia dwa pojęcia: „terroryzm” ze swoją nie-
definiowalnością oraz równie pojemna znaczeniowo „kultura wizualna” jako 
jednoczesny przedmiot i dziedzina badań.

2.2.1. Terroryzm 

Stwierdzenie, że używa się terminu te r ro r yzm w sposób neutralny i niewar-
tościujący, jest dziś właściwie postrzegane jako równoważne z ustawieniem 
się po „ich” stronie. Automatycznie wiąże się to z pretensjami dotyczącymi 
umniejszania cierpień ofiar i ich rodzin bądź z zarzutami o próby usprawie-
dliwiania aktów terrorystycznych. Logiką retoryki typu „kto nie z nami, ten 
przeciwko nam” George W. Bush po 11 września 2001 r. sterroryzował cały 
świat. i choć do ogłoszonej przezeń wojny z terrorem postanowiło przystąpić 
wiele państw, to na dobrą sprawę stało się to pomimo definicyjnego nie-
dookreślenia tego arcywroga. Paradoksalnie (a może i z założenia) okazało 
się to na dłuższą metę wygodne pod względem politycznym. Putinowskiej 
Rosji pozwoliło na uregulowanie chwiejnej opinii międzynarodowej na temat 
czeczeńskiego oporu, Turcji – nadal nazywać terrorystami Kurdów, Serbom –  
Kosowian itd. O desygnacie każdorazowo samodzielnie decydował więc użyt-
kownik epitetu „terrorysta”. Apogeum nieporozumień osiągnięte zostało na 
kijowskim majdanie w 2013 r., kiedy to specjalne siły policji Berkut nazywały 
tak protestujących i vice versa. W dalszych fazach konfliktu, już pod nowymi 
władzami, epitet „terrorysta” znalazł zastosowanie do prorosyjskich sepa-
ratystów z Donbasu, gdzie paradoksalnie przyczyniło się to do eufemizacji 
zjawiska, które miało charakter wojny (hybrydowej czy asymetrycznej –  
nie miejsce tu, aby to rozstrzygać). Rzeczownik „terrorysta” i przymiotnik 
„terrorystyczny” stały się równoprawnym orężem współczesnych konfliktów. 
ich użycie w mediach czy debacie publicznej de facto implikuje przyznanie 
racji jednej ze stron. Dlatego – przynajmniej przed 11 września – w szanu-
jących się mediach unikano takiego nazewnictwa, choćby przez wzgląd na 
asekuracyjną ostrożność - wszak Nelsona Mandelę też niegdyś nazywano 
terrorystą, a po latach wręczono mu Nagrodę Nobla. Podczas zintensyfikowa-
nej kampanii bombowej iRA brytyjskie media mocno lawirowały pojęciowo, 
usiłując te akty raczej kryminalizować, niż nadawać im polityczny wymiar, 
a w tym samym czasie dziennikarze amerykańscy o członkach iRA mówili 



24 WPROWADZeNie 

tak jak oni sami o sobie, czyli volunteers (ochotnicy), co nie niosło żadnych 
negatywnych konotacji30. Filtrując problem przez Orwellowską optykę z lat 
40. XX wieku31, można stwierdzić, że asymetria współczesnych konfliktów 
tkwi głównie w języku – silniejsi mają prawo używać dla swoich zbrodni 
eufemizmów, w ten sposób bombardowanie bezbronnych wieśniaków staje 
się „pacyfikacją”, skrytobójstwa dokonywane przez wywiad „eliminowaniem 
elementów niepożądanych”, zaś inne przypadki pokrywa terminologiczny 
parawan collateral damage, za którym kryją się skutki uboczne operacji 
militarnych w postaci przypadkowych cywilnych ofiar. Te zniekształcenia 
rzeczywistości poprzez operowanie językiem Orwell porównywał z sytuacją, 
w której ktoś zaczyna pić, gdyż czuje się nieudacznikiem, a potem w istocie 
nic mu nie wychodzi, ponieważ jest pijany. Podobnie rzecz się ma z językiem: 
poprzez błędy w myśleniu staje się on nieprecyzyjny i nieuczciwy, a potem 
już sam – poprzez złe nawyki – utwierdza nas w tych pomyłkach32. epitet 
„terrorysta” po zamachach z 11 września zyskał tak performatywną władzę 
w stygmatyzowaniu, jak „komunista” w czasach makkartyzmu. Nastroje 
wokół tego wydarzenia udzieliły się nawet BBC i Reutersowi – oto dziennika-
rze, którzy uchodzili za bodaj najbardziej wstrzemięźliwych w bezpośrednim 
używaniu słowa „terroryzm” (wewnętrzne zalecenia agencji), nie szczędzili 
go w klasyfikowaniu tego zamachu33. Orwell twierdził, iż złe językowe nawyki 
można i należy zwalczać, ale co począć z uzusami, które również zaświadczają 
o stanie kulturowych dyskursów? Języka nie da się zignorować nawet w do-
bie kultury wizualnej. Kto zatem, formalnie rzecz biorąc, będzie zbiorowym 
(anty) bohaterem tej książki? Partyzant? Bojownik o wolność? Terrorysta? 
Mudżahedin? Dżihadysta? 

Wracając do utopijnego nawoływania o neutralność w stosunku do 
najbardziej emocjonującego pojęcia początku XXi wieku, pozostaje mi jedy-
nie złożyć niezbędne deklaracje. Kiedy więc używam ma kartach niniejszej 
publikacji sformułowania „bojownik iSiS”, to zdecydowanie bez stojącej za 
tym chęci nobilitacji takiej idei kalifatu bądź próby umniejszenia którejkolwiek 
z jego niewinnych ofiar. Analogicznie, pisząc np. o „terrorystach z iRA” czy 

30 P. Rees, Kolacja z terrorystą..., s. 23.
31 Por. G. Orwell, Politics and the English Language, https://redactareacademica.files.

wordpress.com/2016/10/george-orwell_-politics-and-the-english-language.pdf [28.02.2018].
32 ibidem.
33 P. Rees, Kolacja z terrorystą..., ss. 16-17. Zob. również: J.-P. Marthoz, Terrorism and the 

Media. A Handbook for Journalists, http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247074e.
pdf [28.02.2018].
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„terroryzmie palestyńskim”, nie usiłuję ich retorycznie stygmatyzować ani 
też nie rozstrzygam o słuszności sprawy, za którą walczą. Jednocześnie nie 
można udawać, że nie istnieją etyczne różnice w „systemowym” podejściu 
różnych ugrupowań. Dalece „mniejszym złem” będzie zamach iRA prze-
prowadzony po uprzednim autoryzowanym34 telefonie ostrzegawczym niż 
dokonana przez Państwo islamskie niespodziewana rzeź w klubie Bataclan 
(2015). Jednak już samo takie zestawienie może napotkać zarzut o nostal-
giczne wspominanie „starych dobrych terroryzmów”. Warto dla porównania 
dodać, że tuż po 11 września 2001 r. Derrida prorokował, iż kiedyś będziemy 
z rozrzewnieniem wspominać upadające wieże WTC jako ostatni przejaw 
analogowego, klasycznego terroryzmu. Sądził wówczas, iż przyszłość należy 
do niewidzialnych (tj. mało widowiskowych) wirusowych ataków w cyber-
przestrzeni lub inicjowania masowych biologicznych zakażeń, np. z użyciem 
wąglika35. Dziś wiemy już, że zamachy na Twin Towers i Pentagon nie były 
ostatnimi w przestrzeni „realnej”. Aktywność iSiS w cyberprzestrzeni i ich 
produkcje filmowe również służą tradycyjnej propagandzie wizerunkowej. Choć 
wiele obserwacji Derridy odnoszących się do międzynarodowego terroryzmu 
wciąż można uznawać za cenne, to w zakresie relatywistycznego definiowania 
zjawiska nie wniósł on wiele więcej niż Jaser Arafat trzy dekady wcześniej. 
Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1974 r. palestyński lider zwrócił 
uwagę, iż osoba, która dla jednych uchodzi za terrorystę, dla innych będzie 
bojownikiem o wolność: 

Różnica między rewolucjonistą a terrorystą leży w sprawie, o którą walczy każdy 
z nich. Ktokolwiek w słusznej sprawie walczy o wolność i niepodległość swojej 
ziemi od najeźdźców, osadników i kolonizatorów nie może być nazwany terrory-
stą. W przeciwnym razie Amerykanie w swej walce o wyzwolenie od brytyjskich 
kolonizatorów byliby terrorystami; europejski ruch oporu przeciwko nazistom 
byłby terroryzmem, walka narodów azjatyckich, afrykańskich i latynoamerykań-
skich byłaby również terroryzmem, podobnie jak wielu z was obecnych na tej sali 
uznano by za terrorystów. [...] Sprawiedliwość sprawy określa prawo do walki36. 

34 Chodzi o specjalne kody, hasła, które były częścią niepisanych umów między iRA i me-
diami oraz Royal Ulster Constabulary – pozwalały one na odróżnienie faktycznych ostrzeżeń 
od telefonicznych żartów. 

35 G. Borradori, Filozofia w czasach terroru…, s. 131 nn. 
36 Według protokołu ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1974: AGeNDA iTeM 108 Question of 

Palestine, https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/A238eC7A3e13eeD18525624A00769 
7eC [28.02.2018].
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Jakkolwiek szlachetnie wydają się brzmieć te słowa, rzecz nie jest po-
zbawiona wątpliwości. Według jakich kryteriów ocenić „słuszność sprawy”? 
A nawet gdyby udało się je wyznaczyć, to dla przypadkowych cywilnych, 
niewinnych ofiar terroryzmu nie ma znaczenia, w imię jakiej sprawy zginęli. 

Stare porzekadło mówi, że człowiek przyparty do muru chwyta w końcu 
za cegły, stąd wiele koncepcji terroryzmu ujmuje go w kategoriach defensyw-
nej walki przeciwko „prawdziwemu terrorowi” ze strony własnego państwa 
bądź obcego mocarstwa. W jednym z wywiadów z 1998 r. Osama bin Laden 
utrzymywał, że dżihad jest jedyną dostępną opcją wobec grabieży dóbr 
naturalnych (przez USA i izrael) oraz zabijania i poniżania Arabów, których 
każde słowo czy gest oporu etykietowane jest jako terroryzm. 

Poza tym – kontynuował bin Laden, już w bardziej relatywistycznej tonacji – 
terroryzm może być zarówno godny pochwały, jak i naganny. Przerażenie i ter-
roryzowanie niewinnej osoby jest niepożądane i niesprawiedliwe, podobnie jak 
niesprawiedliwe terroryzowanie ludzi nie jest właściwe. Natomiast terroryzowanie 
ciemiężców, kryminalistów i złodziei jest konieczne dla bezpieczeństwa ludzi i dla 
ochrony ich własności. Co do tego nie ma wątpliwości. Każde państwo, każda 
cywilizacja i kultura musi uciekać się do terroryzmu w pewnych okolicznościach 
w celu zniesienia tyranii i korupcji. [...] Terroryzm, który praktykujemy, jest godny 
pochwały, ponieważ skierowany jest przeciwko tyranom, agresorom i wrogom 
Allaha. [...] Przez ponad pół wieku muzułmanie w Palestynie byli mordowani, 
atakowani i rabowani ze swego honoru i majątku. ich domy zostały zburzone, a ich 
uprawy zniszczone. Dziwne jest to, że każdy ich czyn dla pomszczenia lub zniesienia 
niesprawiedliwości, która ich spotka, powoduje wielkie poruszenie w Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, która spieszy się zwołać nadzwyczajne zebranie tylko po 
to, aby potępić pokrzywdzonych i tyranizowanych…37 

Pewną pomoc w rozstrzygnięciu, kto jest kim, powinno stanowić rozróż-
nienie zbyt często uznawanych za synonimy pojęć terroryzmu i terroru. Nie 
odbiegając retorycznie od przytoczonych wyżej ujęć, dość nieskomplikowane 
definicje obydwu zaproponował publicysta i były korespondent wojenny 
Krzysztof Mroziewicz. Jego zdaniem terroryzm to nieskuteczne wywoływanie 
cudzego lęku przez słabych, którzy dążą do zmian politycznych. Terror z kolei 
jest skutecznym trwożeniem ludzi przez silnych, którzy pragną zachowania 

37 Na podstawie wywiadu z 1998 r. dla stacji ABC skompilowanego z pytań zwolenników 
bin Ladena oraz transkryptu rozmowy z Johnem Millerem, por. https://www.pbs.org/wgbh/
pages/frontline/shows/binladen/who/interview.html [28.02.2018].
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politycznego status quo38. Wiedzie to ku konstatacji, że nie każdy akt terroru 
jest aktem terrorystycznym, ale każdy akt terrorystyczny jest aktem terroru. 
Terror zawierałby więc w sobie intuicje, które na ogół towarzyszą użyciu 
sformułowania „terroryzm państwowy” bądź też wspomnieniom czasów 
Robespierre’a. Pobrzmiewają tu również echa dawnych moralnych uspra-
wiedliwień dla wyjątkowych przypadków politycznej przemocy. Hasło „każdy 
może zabić tyrana” można napotkać już u Platona i Arystotelesa, a także 
u Tomasza z Akwinu39, zaś maksymę „przeciwko tyranii wszystkie środki są 
dozwolone” głosił francuski rewolucjonista François Babeuf (1760-97)40.  
Czy w związku z tym ktokolwiek dziś ma jeszcze chęć, by używać słowa „terro-
ryzm” do samoidentyfikacji czy choćby do szczerego określenia swoich taktyk? 
Jak widać, przeważa raczej tendencja do eksternalizacji, czyli przypisywania 
tego epitetu wrogom. Tymczasem XiX-wieczni anarchiści czynili z niego wręcz 
przedmiot chluby i przejaw romantycznego zrywu rewolucyjnego, natomiast 
Karola Marksa podobno rozbawił wyłącznie nadany mu epitet „czerwony 
doktor terrorysta”41. Członkowie wspomnianej syjonistycznej formacji Lechi 
również otwarcie nazywali swe metody terrorystycznymi. Nie zmienia to 
jednak faktu, że mało która organizacja chciałaby wpisywać sobie „terror” 
w nazwę. W tym względzie preferowane są oczywiście sprawdzone wartości 
(wolnościowe, narodowe itp.), za którymi stoi zdecydowanie pozytywny etos 
(np. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Baskonia i Wolność, Al-Fatah – 
akronim od Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini, czyli Palestyński Ruch 
Wyzwolenia Narodowego) lub nazywanie się wprost „armią” (Frakcja Czerwo-
nej Armii, irlandzka Armia Republikańska, Symbioniczna Armia Wyzwoleń-
cza). Również partyzantka i opór zakodowane w nazwach waloryzowane są 
dodatnio (np. Hamas oznacza entuzjazm, a jednocześnie jest akronimem od 
Harakat al-Mukawamma al-islamijja, czyli Muzułmański Ruch Oporu). Z kolei 
dla podkreślenia faktu bycia depozytariuszem boskiej misji stosowane są takie 
nazwy, jak Hezbollah (dosł. Armia Boga) czy chrześcijańska antyaborcyjna 
formacja Army of God. Co jednak ciekawe, w ramach identyfikacji wizualnej 
wiele z tych ugrupowań chętnie przyozdabia swe logotypy w karabiny lub 
białą broń. 

38 K. Mroziewicz, Moc, niemoc i przemoc, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - War-
szawa 2005, s. 52.

39 W. Laqueur, A History of Terrorism, Transaction Publishers, New Brunswick 2001, s. 21.
40 ibidem, s. 23; K. Karolczak, Encyklopedia terroryzmu, SPAR, Warszawa 1995, s. 9.
41 P. Rees, Kolacja z terrorystą..., s. 20.
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Przykładowe logotypy grup terrorystycznych wykorzystujące broń jako „ornament”:  
Hamas, Hezbollah, Al-Fatah, RAF

Na marginesie warto dodać, że właśnie w oparciu o tego typu flagi 
powstała instalacja New World Summit (2012) pokazana na 7. Berlin Bien-
nale. Holenderski artysta Jonas Staal zaprojektował ją jako coś w rodzaju 
parlamentu czy przestrzeni do „spotkania na szczycie” wiodących organizacji 
terrorystycznych. Jako swoiste political fiction praca ta ukazała pewne szcze-
liny i aporie obecne w demokracji, za którą stoją niekiedy nietransparentne 
polityki wykluczania różnych społecznych i politycznych inicjatyw (co de facto 
jest często pośrednim źródłem terroryzmu). W utopijnej wizji Staala tkwi 
jednak odniesienie do pewnych potencjalności czy wręcz precedensów – jeśli 
przyjrzeć się wieloletniemu konfliktowi iRA z rządem brytyjskim, okazuje 
się, że właśnie rozmowy (również o ekonomicznych aspektach tej walki), 
a nie bomby doprowadziły do porozumienia wielkopiątkowego (Good Friday 
Agreement, 1998). 

Jonas Staal, New World Summit, 2012 
http://www.gallerialaveronica.it/artworks/jonas-staal-037-new-world-summit-berlin/ [28.02.2018].

Definicyjne aberracje wokół pojęcia terroryzmu są skazane na nieskoń-
czone trwanie. Nawet Stany Zjednoczone, które ogłosiły wojnę z terrorem, nie 
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stosują jednolitej wykładni. Trzy najważniejsze agendy rządowe posługują 
się tam różnymi definicjami. i tak, w oparciu o art. 22 Kodeksu Stanów Zjed-
noczonych (sekcja 2656f) Departament Stanu za terroryzm uznaje „zaplano-
waną, umotywowaną politycznie przemoc, wobec celów nieuczestniczących 
w walce, stosowaną przez subnarodowe grupy czy tajnych agentów, zwykle 
mającą na celu oddziaływanie na audytorium”42. Wedle Federalnego Biura 
Śledczego (FBi) terroryzm to „bezprawne użycie siły lub przemocy wobec osób 
lub mienia, aby zastraszyć lub wywrzeć nacisk na rząd, ludność cywilną albo 
części wyżej wymienionych, co zmierza do promocji celów politycznych lub 
społecznych”43. Departament Obrony USA stwierdza natomiast, że „terroryzm 
to bezprawne użycie – lub groźba użycia – siły czy przemocy wobec osoby 
lub mienia, by wymuszać lub zastraszać rządy lub społeczeństwa, często dla 
osiągnięcia celów politycznych, religijnych czy ideologicznych”44. Różnice po-
między nimi pozornie nie są znaczące, jednak zapisy te lawirują w taki sposób, 
aby pomieścić w nich wielu potencjalnych wrogów, wyłączając jednocześnie 
państwo i ucinając zarzuty o terroryzm państwowy. Co więcej, w związku 
z nowymi sytuacjami, które pojawiły się podczas wojennych interwencji na-
stąpiły drobne uszczegółowienia. Na przykład jeden z drażliwych elementów 
definicji Departamentu Stanu doprecyzowano: do „celów nieuczestniczących 
w walce” (ang. noncombatant targets) zalicza się: cywilów, dyplomatów, 
nieuzbrojonych żołnierzy, uzbrojonych żołnierzy [!] oraz instalacje wojskowe 
w strefach nieobjętych konfliktami zbrojnymi45. 

Akcenty w różnych definicjach padają na bardzo odmienne problemy, 
jedne bardziej skupiają się na celach ataków, inne na ich autorach, jeszcze 
inne na taktykach. W 1988 r. Alex P. Schmid oraz Albert J. Jongman zebrali 
109 różnych definicji terroryzmu, aby „wydestylować” z nich definicję zło-
żoną z elementów statystycznie najczęściej występujących. Wyodrębnili oni 
aż 22 kategorie słów, w tym: przemoc, strach, polityka, żądania, rozgłos, 

42 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/2656f [28.02.2018]. Korzystam tu z pol-
skiego przekładu tych przepisów na podstawie książki Bruce’a Hoffmana, Oblicza terroryzmu, 
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001, s. 36.

43 ibidem, s. 36. Zob. również: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/28/0.85 [28.02.2018].
44 ibidem. Zob. również: https://www.hsdl.org/?abstract&did=753152 [28.02.2018].
45 Z podobnych względów, choć może to być postrzegane jako osobliwe, w rejonach swych 

baz na terenach interwencji US Army zatrudnia agencje ochroniarskie. Przypuszczalnie cho-
dzi tu o rodzaj legislacyjnej pragmatyki, a raczej sposób obejścia prawa – prywatnych firm 
zatrudniających najemników nikt nie będzie rozliczał z ewentualnych zbrodni wojennych, tak 
jak rozlicza się państwa. 
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i odpowiednio uszeregowali je w tabeli46. Na podstawie tych drobiazgowych 
badań zaproponowali, aby terroryzm definiować jako „atak sił wywrotowych 
na niewinne jednostki, mający wywołać strach i zabić bądź zranić ludzi, 
a przez to wymusić polityczne ustępstwa na osobie niebędącej bezpośrednią 
ofiarą ataku, lub na organizacji, do której należą zaatakowani”47. To ujęcie 
z kolei wydaje się nazbyt szczegółowe, gdyż bardzo łatwo wyobrazić sobie 
stricte terrorystyczny akt, którego ta definicja nie obejmie, np. atak na głowę 
państwa bądź prokuratora, którzy wcale nie są niewinni (choćby przez fakt 
skorumpowania), toteż ta śmierć nie wywołuje powszechnego strachu, nikt 
przy okazji nie poczuwa się adresatem jakiegokolwiek ultimatum (chyba że 
inni skorumpowani). 

Już kilka dekad temu kalifornijski politolog Brian Jenkins przeniósł te 
rozważania na obszar widowiska, toteż jego ujęcie jawi się jako szczególnie 
przydatne w kontekście badań nad kulturą wizualną: 

[...] terroryzm różni się od innych form przemocy tym, że obejmuje dramatyczne 
działania, które mają na celu zwrócić na siebie uwagę opinii publicznej i stworzyć 
atmosferę zagrożenia dla znacznie szerszej grupy ludzi niż tylko rzeczywistych ofiar. 
Tożsamość samych ofiar jest często drugorzędna lub całkowicie bez znaczenia dla 
terrorystów, którzy adresują swoją przemoc do ludzi siedzących przed telewizorami. 
Owa rozbieżność pomiędzy ofiarami ataku a rzeczywistymi adresatami przemocy 
jest najbardziej charakterystyczną cechą terroryzmu i właśnie ten element odróżnia 
go od innych form konfliktów militarnych. Terroryzm to w gruncie rzeczy teatr48. 

Jenkins zauważył przy tym, że terroryzmu nie powinno się definiować 
przez tożsamość sprawców czy ich ideologię, ale przez sam charakter czynu. 
Do podobnych wniosków doszedł też rodzimy ekspert, Krzysztof Liedel, który 
zastrzegał, że terroryzm to w istocie taktyka, a więc „metoda działania, która 
posłużyć może realizacji dowolnego celu politycznego. [...] Terroryzm nie 

46 ibidem, s. 38. Oryg. zob. A.P. Schmid, A.i. Jongman, Political Terrorism: A New Guide 
to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature, Transaction Books, New 
Brunswick 1988, ss. 5-6.

47 S. Wudarski, Trudności definicyjne jako główny problem metodologiczny badań nad 
terroryzmem, 21.03.2005, http://www.terroryzm.com/trudnosci-definicyjne-jako-glowny-pro 
blemmetodologiczny-badan-nad-terroryzmem/ [2.05.2014].

48 Przyt. za: P. Rees, Kolacja z terrorystą..., s. 27. Zob. też: B.M. Jenkins, International 
Terrorism. A New Kind of Warfare, 1974, https://www.rand.org/pubs/papers/2008/P5261.pdf 
[28.02.2018]; Statement of Brian Jenkins to the National Commission on Terrorist Attacks 
Upon the United States, 31.03.2003, https://www.globalsecurity.org/security/library/cong- 
ress/9-11_commission/030331-jenkins.htm [28.02.2018]. 
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jest samodzielnym, autonomicznym zjawiskiem, a jedynie metodą służącą 
realizacji różnorodnych celów”49.

Należy również odnotować, że na niejednoznaczność terminologiczną 
znaczący ma wpływ perspektywa oglądu zjawisk. Pe r spekt ywa  wład z y 
(jak widać na przykładzie urzędowych definicji obowiązujących w USA) będzie 
determinowana przez to, że najczęściej jest jeśli nie bezpośrednim celem, to 
adresatem przekazu terrorystów. P e r s p ek t ywa  s p o ł e c z na  może być 
z kolei bardzo chwiejna, zależna od lokalnych nastrojów i bieżących wydarzeń. 
Wprawdzie mało kto oficjalnie mówi, że popiera terrorystyczną przemoc, 
ale – jak wspomina Phil Rees – zdarzyło mu się trafić przed laty do irlandz-
kiego pubu, w którym celebrowano udany zamach iRA na hrabiego Louisa 
Mountbattena i jego 14-letniego wnuka (27 sierpnia 1979 r.). Choć trudno 
nazwać tę akcję defensywną partyzantką usprawiedliwioną okolicznościami 
„okupacyjnymi”, to przyjaźnie usposobieni mężczyźni, kobiety i dzieci śpie-
wali i wznosili toasty na cześć autorów zamachu50. Po 11 września 2001 r. 
większość świata potępiała ataki, lecz niektóre telewizje pokazywały grupki 
wiwatujących z tej okazji Arabów51. Dlatego, choć nie musi to być regułą, na 
społeczne nastroje często wpływa pe r spekt ywa  med ia lna. Szczególnie 
widoczne stało się to w dobie błyskawicznych globalnych przepływów infor-
macji zarówno w stacjach głównego nurtu, jak i w portalach społecznościo-
wych. Za tym spojrzeniem niestety bardzo często idą pewne niedoskonałości 
w postaci tendencji do sensacyjnego ujmowania zagadnienia. Poetyka breaking 
news i medialne maratony kryzysowe skłaniają nie tyle do poszukiwania 
przez widzów sensu wydarzeń, ile do wywołania w nich emocji. W tym sen-
sie stają się sprzymierzeńcami terrorystów w sprawnym szerzeniu strachu. 
Jednak sama pe r spekt ywa  t e r ro r y stów rzadko jest bezpośrednio przez 
media nagłaśniana, natomiast ich cel zostaje skutecznie wsparty. Na punkt 
widzenia autorów danego zamachu mają oczywiście wpływ konkretne pakiety 
przekonań (ideologicznych czy religijnych), które wyposażają ich w martyro-
logiczną misję lub w przeświadczenie o byciu heroicznymi wyrazicielami swej 

49 K. Liedel, Dbałość o bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście zagrożenia terrory-
stycznego, http://www.terroryzm.com/articles.php?id=220 [2.05.2014].

50 P. Rees, Kolacja z terrorystą..., s. 7.
51 Scott Atran przywołuje statystyki mówiące, że w latach 2001-07 ataki z 11 wrześ- 

nia gotowych jest usprawiedliwić 7% muzułmanów. Por. S. Atran, The romance of terror, 
https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/jul/19/terrorism-radical-religion 
[4.03.2018]. Zob. również: J.L. esposito, D. Mogahed, Who Speaks For Islam?: What a Billion 
Muslims Really Think, Gallup Press, New York 2007.
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ciemiężonej społeczności. Czy zatem wobec powyższych sposobów patrzenia 
na terroryzm możliwa jest jakaś uprawniona, obiektywna i pozbawiona uprze-
dzeń pe r spekt ywa  akademi cka? Na zgłębienie wszystkich napisanych 
dotąd artykułów i książek naukowych o terroryzmie52 potrzeba by pewnie 
dekady, podczas której ich liczba zdążyłaby się podwoić. Ta wielość koncepcji 
niewątpliwie uwidacznia dynamikę zjawisk związanych z terroryzmem, którą 
należy pilnie śledzić. Z drugiej strony nieco deprymujący może być fakt, że 
niestrudzony badacz tej materii, Walter Laqueur, z perspektywy wielu lat 
analiz wyraził brak nadziei na ostateczne zdefiniowanie terroryzmu53, uznając, 
że do studiów nad terroryzmem w istocie nie potrzeba zbyt wielu teorii54. 
Terroryzm jest bowiem zjawiskiem tak ambiwalentnym, że często zdaje się 
wymykać nawet pe r spekt ywom f i l o zo f i c znym. W latach 90. XX wieku 
Jean Baudrillard diagnozował, że terror jest formą przemocy typową dla hi-
pernowoczesności, widząc w nim simulacrum wyłaniające się nie tyle z pasji, 
ile z ekranu: „media w istocie uprzedzają zwykle terrorystyczną przemoc”, a jej 
prawdziwą naturą jest obraz55. Dlatego jego zdaniem lepiej nie bywać w pu-
blicznych miejscach, gdzie pojawia się telewizja. Tuż po 11 września 2001 r. 
filozof uznał, że zakończył się „strajk wydarzeń”, i jął na nowo przyglądać 
się duchowi terroryzmu56. Wprawdzie wcześniejsze diagnozy na temat obrazu 
po części były słuszne, ale – jak się okazało – rzeczywistość dogoniła ekran. 
Gdy zaś emocje nieco opadły, francuski filozof ponownie zasiał zwątpienie 
w jakąkolwiek możliwość reprezentacji: 

[...] terroryzm pod żadnym względem nie zmierza do tego, by zdemaskować 
represyjny charakter państwa (jest to porowokacyjna negatywność mikrogrup, 
które dopatrują się w tym ostatniej szansy na bycie reprezentatywnymi w oczach 
mas). Propaguje on – za sprawą własnej nieprzedstawialności i wskutek reakcji 
łańcuchowej (a nie poprzez wskazywanie i uświadamianie) – świadectwo nieprzed-

52 Do najczęściej cytowanych należą tu takie nazwiska, jak: Martha Crenshaw, Brian 
Jenkins, Walter Laqueur, David Rapaport, Bruce Hoffman, Alex Schmid i Paul Wilkinson. Na 
gruncie polskich opracowań zwięzłego przeglądu i analizy definicji i przejawów terroryzmu do-
starczają m.in. publikacje: B. Bolechów, Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2010; R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polity-
ki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006; J. Tomasiewicz, Terroryzm na tle przemocy politycznej, 
Apis, Katowice 2000; Encyklopedia terroryzmu, Muza, Warszawa 2004; S. Wojciechowski, Why 
Is It So Difficult To Define Terrorism?, „Polish Political Science Yearbook” XXXViii/2009.

53 W. Laqueur, The Age of Terrorism, Little, Brown, Boston 1987, s. 11.
54 Za: A.P. Schmid, A.i. Jongman, Political Terrorism..., s. 3.
55 J. Baudrillard, Przejrzystość zła. Esej o zjawiskach skrajnych, Sic!, Warszawa 2009, s. 86.
56 J. Baudrillard, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, Sic!, Warszawa 2005, s. 5.
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stawialności i niereprezentatywności wszelkiej władzy. Tu właśnie kryje się jego 
siła wywrotowa: przyspiesza on nieprzedstawialność, aplikując ją w minimalnych, 
lecz nad wyraz skoncentrowanych dawkach. [...] Wszystkie środki są dobre, by 
wymusić sens, by nie przyjąć do wiadomości, do jakiego stopnia terroryzm jest 
pozbawiony społecznej legitymizacji, politycznej kontynuacji, jakiejkolwiek ciągłości 
historycznej. Jedyne jego „odbicie” właśnie nie stanowi historycznej kontynuacji: 
to jego narracja, jego fala uderzeniowa w mediach57. 

Wszelkie esencjonalistyczne próby uchwycenia natury terroryzmu wydają 
się zatem skazane na porażkę, gdyż jedyne, co możemy, to być obserwatorami 
owych „odbić” – bardzo różnych, tak jak różne są kulturowe i historyczne 
konteksty rozmaitych terroryzmów. Możemy tworzyć ich zmienne metafory 
(pojęciowe i wizualne), lecz bez pretensji do ich trafności, a tym bardziej 
do ponadczasowej uniwersalności. Zachodzi tu bowiem rodzaj odwrotnej 
korelacji - im bardziej ktoś usiłuje uniwersalizować pojęcie terroryzmu za 
pomocą teorii, tym bardziej z pola jego widzenia znikają konkretne ofiary 
i konkretne przyczyny tej przemocy. 

Dlatego na potrzeby niniejszej książki przyjąłem względnie neutralne 
definicje ujmujące terroryzm jako taktykę obliczoną na wizualny (a w kon-
sekwencji psychologiczny) efekt, bez przesądzania o racjach skonfliktowanych 
stron i bez jednoczesnego pomijania ofiar. Niestety wiele definicji koncentruje 
się niejako „technicznie” na samym akcie terrorystycznym, co najwyżej na 
stojących w tle motywacjach sprawców czy traumach ofiar lub świadków. To 
po części tak, jakby w trakcie dynamicznej jazdy samochodem skupiać się 
wyłącznie na działaniu silnika (analizując spalanie paliwa, moc, spaliny), nie 
patrząc, dokąd ów pojazd zmierza. Tymczasem akt terrorystyczny (zamach, 
porwanie itd.) to dopiero początek procesu, bodziec spustowy, który inicjuje 
działanie potężnej maszynerii do produkcji obrazów i emocji. Terroryzm 
postrzegam więc jako rodzaj radykalnej komunikacji czy też - jak wolałby to 
nazwać Habermas - komunikacji zakłóconej: „spirala przemocy zaczyna się 
jako zakłócona komunikacja, która prowadzi przez spiralę niekontrolowanego 
wzajemnego braku zaufania aż do załamania komunikacji”58. Wobec skali 
poruszenia medialnego po atakach z 11 września równie dobrze można by 
jednak zapytać, gdzie tu „zakłócona komunikacja”? Toż to bezprecedensowy 
arcykomunikat. Kultura wizualna na ów patologiczny język terrorystycznej 
przemocy nakłada swoje matryce komunikacyjne – i właśnie spośród nich 

57 J. Baudrillard, W cieniu milczącej większości, Sic!, Warszawa 2006, ss. 72-73.
58 G. Borradori, Filozofia w czasach terroru..., s. 46.
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usiłuję bliżej przyjrzeć się głównie sztuce i kinu (w różnych proporcjach), 
a jedynie po części mediom59. Determinuje to w znacznej mierze moje wybory 
w zakresie przytoczonych terroryzmów. Dlaczego postanowiłem omawiać 
wizualne reprezentacje akurat w odniesieniu do iRA, a nie eTA, dlaczego 
RAF, a nie Czerwone Brygady? Odpowiedź jest dość wymijająca – okazały 
się one „reprezentatywne w swojej klasie”, a żeby wyczerpująco napisać 
o wszystkich, prace nad książką musiałyby jeszcze długo potrwać, natomiast 
w warstwie wniosków niewiele więcej by to dało. Gdy zaś chodzi o dobór 
przykładów ze świata sztuki - jest ich dość sporo, aby zdać sprawę z różno-
rodności, a niekiedy podobieństw i konwergencyjnych podejść do tematu60. 
Częściowo są to realizacje przywołane dlatego, że zostały użyte w jakichś 
konkretnych projektach kuratorskich traktujących o terroryzmie, innym razem 
wręcz przeciwnie – zostały wybrane przeze mnie ad hoc, spośród tysięcy prac 
podejmujących inne tematy współczesności. Czy to dobór adekwatny i wystar-
czający? Sądzę, że gdyby ktoś inny zajął się artystycznymi reprezentacjami 
poszczególnych obszarów terroryzmu, to być może w połowie przedstawiłby 
podobne przykłady i w połowie odwołałby się do całkiem innych nazwisk. 
Guy Debord oznajmił przed laty, iż „spektakl nie jest zbiorem obrazów, ale 
społecznym stosunkiem między ludźmi, nawiązywanym za pośrednictwem 
obrazów”61. Terroryzm ujmowany w swych wizualnych aspektach zdaje się 
doskonale wpisywać w tę tezę. Dlatego warto jeszcze kilka akapitów poświęcić 
na krótkie przybliżenie idei studiów wizualnych i ich ikonologicznych tradycji. 

2.2.2. Kultura wizualna 

Podczas interwencji USA i wojsk sprzymierzonych w Afganistanie (2001) 
i iraku (2003) oczywista była asymetria w uzbrojeniu obu stron konfliktu. 
Nie przeszkadzało to jednak, aby wyobraźnię koalicjantów sparaliżować 

59 Nie chcę bowiem powtarzać licznych analiz już rzetelnie poczynionych w tym obszarze, 
odsyłam więc do kompleksowych opracowań, takich jak: T. Goban-Klas, Media i terroryści. Czy 
zastraszą nas na śmierć?, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009; A. Kozieł, K. Gaj-
lewicz (red.), Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 
Warszawa 2009; K. Liedel, S. Mocek (red.), Terroryzm w medialnym obrazie świata, Collegium 
Civitas, instytut Studiów Politycznych PAN, TRiO, Warszawa 2010.

60 Wprawdzie może się wydawać, że tych artystycznych przykładów znalazło się w książ-
ce wiele, jest to jednak tylko część materiału wizualnego dotyczącego tematu terroryzmu, który 
udało mi się zgromadzić na przestrzeni kilku lat. 

61 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 12.
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za pomocą trzech liter: i.e.D. Ów stosowany w żargonie militarnym skrót 
oznacza Improvised Explosive Device, czyli różnego typu miny dziesiątkujące 
wojskowe patrole. ich żniwem były przykryte flagami trumny wracające do 
kraju oraz ciężko okaleczeni żołnierze, którym akurat udało się przeżyć. Te 
aspekty wojny programowo wyłącza się z obszarów oficjalnej wizualności. 

 

David Levinthal, fotografie z serii i.e.D, 2008
http://www.davidlevinthal.com/ [28.02.2018].

Amerykański artysta David Levinthal na potrzeby swych fotografii wyko-
nał sytuacyjne dioramy, w których za pomocą miniaturowych żołnierzyków 
i pojazdów opancerzonych zainscenizował sytuacje oparte na doświadczeniach 
marines z i.e.D. 

Gdyby natomiast szukać kryptonimu dla współczesnej działalności ter-
rorystycznej, to korzystając z tego samego skrótu, należałoby raczej mówić 
o Image  Exp los ive  Dev i ce. Detonacje materiałów wybuchowych w mia-
stach, a nie na polach bitew, są bowiem faktycznym początkiem procesu 
terroryzowania, który bazuje już dalej nie na trotylu czy semteksie, lecz 
na medialnych wizerunkach. W.J.T Mitchell mówi wręcz o wojnie obrazów, 
jednak zastrzega: 

Mówienie o wojnie obrazów w żaden sposób nie może zaprzeczać wojennej rzeczy-
wistości lub minimalizować rzeczywistych fizycznych cierpień, jakie ona za sobą 
pociąga. Chodzi raczej o realistyczne postrzeganie terroryzmu jako formy wojny 
psychologicznej, a konkretnie wykorzystywanie obrazów, a zwłaszcza obrazów 
zniszczenia, aby traumatyzować kolektywny system nerwowy za pomocą środków 
masowego przekazu i skierować wyobraźnię przeciwko samej sobie. Jest to za-
razem realistyczne spojrzenie, które „wojnę z terrorem” w sposób literalny widzi 
jako wojnę z emocją [czyli terrorem rozumianym jako strach – J.Z.] [...]. Jest to 
zatem wojna z pewną projekcją, widmem lub fantazmatem, wojna z nieuchwyt-
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nym, niewidzialnym, trudnym do zlokalizowania wrogiem. Wojna, która ciągle nie 
trafia w cel, ślepo uderza konwencjonalnymi środkami, doprowadzając do masowej 
eksterminacji niewinnych ludzi. Celem terroryzmu jest właśnie wywołanie takiej 
nadmiernej reakcji, sprowokowanie „układu odpornościowego” organizmu spo-
łecznego [...], którego odpowiedzią będzie „klonowanie terroru”, a więc zwiększanie 
siły terrorystów podczas usiłowań zmierzających do ich zniszczenia62.

Można by na marginesie zapytać, czy przesadna wiara w to, co w idać, 
nie przesłania prawdy? Tak i nie, jak bowiem głosi stare porzekadło: „prawda 
jest pierwszą ofiarą wojny”. Poza tym – jak wynika z wcześniejszych refleksji 
dotyczących terroryzmu – „prawd” w tym obszarze jest co najmniej tyle, 
ile skonfliktowanych stron, a w praktyce znacznie więcej. Jedyne, co można 
w tej sytuacji zrobić, to przyglądać się tej mgławicy obrazów przemocy 
i zastanawiać, czy i jak wizualność określa świadomość. W wielu współcze-
snych ujęciach świat po „zwrocie piktoralnym” został zdominowany przez 
obrazy. Dzisiejsze cyfrowe technologie ułatwiają ich kreowanie i powielanie 
na niespotykaną dotąd skalę, co tworzy ciekawą, acz paradoksalną sytuację: 
oto umacnia się w ład za  i  hegemon ia obrazów, przy postępującej jed-
nocześnie demokrat y za c j i  w zakresie ich produkcji. Głównym przedsię-
wzięciem badawczym niniejszej publikacji będzie więc próba przyjrzenia się 
wybranym praktykom kulturowym związanym z wytwarzaniem, dystrybucją 
i rozumieniem obrazów, których źródłem (bądź punktem odniesienia) jest 
terroryzm w swoich różnych wcieleniach. Z tego wyłania się kilka pytań, na 
które warto poszukać odpowiedzi: Czy i jak zmieniały strategie i taktyki ko-
munikacji wizualnej terrorystów w ostatnich dekadach? Jakie były kulturowe 
konsekwencje tej komunikacji? Jak wyglądały polityki obrazowania terrory-
zmu w mediach, a jak w kulturze artystycznej (amatorskiej, profesjonalnej, 
filmowej) omawianych okresów? Jaką rolę pełni sztuka we współtworzeniu 
archiwum terroryzmu? 

Dlatego właśnie rozmaite metody wypracowane na gruncie dotychczaso-
wych studiów wizualnych (visual studies) wydają się najbardziej adekwatne 
do kulturoznawczej analizy rzeczonej problematyki63. 

62 W.J.T Mitchell, Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to Abu Ghraib, „Brumaria” 
12/2009: Arte y terrorismo / Art and Terrorism, s. 281.

63 Szerzej pisałem o przydatności studiów wizualnych w refleksji nad kulturą w arty-
kule: Ikonologiczne inspiracje w badaniu kultury współczesnej, „Humaniora. Czasopismo in-
ternetowe” 4(16)/2016, ss. 13-25, http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/
Humaniora%2016/Zydorowicz_Hum_16_S.pdf [28.02.2018]. W tym miejscu ograniczam się 
wyłącznie do przytoczenia najważniejszych ustaleń.



 WPROWADZeNie 37

Ktokolwiek więc spróbuje zbliżyć się do zdefiniowania zjawiska ob-
razowości – utrzymuje Mitchell – nieuchronnie dokona dwóch odkryć: po 
pierwsze, zobaczy niezwykłą różnorodność przedmiotów określanych mia-
nem obrazów (przedstawienia wizualne, pomniki, złudzenia optyczne, mapy, 
schematy, halucynacje, wspomnienia, myśli, spektakle, projekcje), po drugie, 
zrozumie, że nazywanie tych wszystkich zjawisk obrazami nie musi ozna-
czać, że cokolwiek je łączy64. Nie sposób przy tym zadowolić się konstatacją 
o niemożności spójnego uchwycenia tych zjawisk. Stawką jest bowiem re-
fleksja nad komunikowaniem i symbolizowaniem. Stąd pośród rozmaitych 
dyscyplin (i działań interdyscyplinarnych) na polu badań kultury można 
zauważyć pewne ożywienie. Ze wzajemnym zainteresowaniem krzyżują się 
tu perspektywy antropologów, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, 
psychologów, kognitywistów i historyków sztuki. Analizy zjawisk kulturowych 
przeprowadzane tu są de facto za pomocą gotowych narzędzi, jakimi wyżej 
wymienieni dysponują. i – jak to w przypadku badań interdyscyplinarnych 
bywa – wcale nie musi chodzić o wypracowanie jakiegoś konsensusu. Ujmując 
rzecz w nieco Foucaultowskim duchu: pojawiają się również spory o reżimy 
produkcji wiedzy/władzy, dominację, kontrolę i legitymizację. Nie można 
się zatem łudzić, że badania wizualne przyniosą jakieś uzdrowienie, choćby 
w postaci zwiększenia transparentności. Kultura obrazu z definicji doskonale 
wpisuje się w ten panopticon relacji władzy/wiedzy. Jej możliwości manipu-
lowania sferą światopoglądową są dość powszechnie znane. Rzecz w tym, by 
do badań podchodzić, mając te uwarunkowania na względzie.

Komunikacyjne funkcje obrazów próbowano systematyzować od najdaw-
niejszych czasów. W 1593 r. wydana została Ikonologia Cesarego Ripy (Icono-
logia overo Descrittione dell’Imagini universali). Dla ścisłości, w rozprawie tej 
nie chodziło o ikonologię w znaczeniu nadanym później przez erwina Pano-
fsky’ego, gdyż była ona raczej rozbudowanym katalogiem alegorii, swoistym 
wizualnym słownikiem czy wręcz poradnikiem dla artystów65. Poważniejszy 
krok od ikonografii ku ikonologii uczynił dopiero niemiecki historyk sztuki 
i teoretyk kultury Aby Warburg (1866-1929), a dalsze kroki należały już do 
jego ucznia, Panofsky’ego (1882-1968). W książce Studies in Iconology (1939) 

64 W.J.T. Mitchell, Iconology, Image, Text, Ideology, University of Chicago Press, Chicago 
1986, s. 9.

65 Pełna wersja tytułu sugeruje to bowiem dość jednoznacznie: Ikonologia albo Opis Wi-
zerunków uniwersalnych, wydobytych z zabytków starożytności i z innych miejsc [...] Dzieło 
tyleż przydatne, co i niezbędne Poetom, Malarzom i Rzeźbiarzom przy przedstawianiu cnót, 
przywar, afektów i namiętności ludzkich.
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wyłożył on swoją metodę trójstopniowej analizy dzieła sztuki. Upraszczając 
nieco, chodziło o wstępne (bazujące na zwykłym życiowym doświadczeniu) 
rozpoznanie, jakie obiekty i sytuacje widać na obrazie. W stadium drugim 
następować miała analiza ikonograficzna, czyli przypisanie owym obiektom 
i sytuacjom konwencjonalnych znaczeń po zidentyfikowaniu ich np. jako 
personifikacji czy alegorii. Ostatni etap, czyli analiza ikonologiczna, wymagał 
już pewnej erudycji – zarówno wizualnej, jak i pojęciowej. Panofsky określał 
ją mianem „intuicji syntetyzującej”, rozumianej jako „obycie z głównymi 
tendencjami ludzkiego ducha”. W tej fazie bowiem najmocniejszy akcent 
położono na kulturowy kontekst, czyli podłoże dzieła (filozoficzne, religijne, 
historyczne, regionalne, narodowe). Warburg mówił sporo o energii obrazu, 
jednak ewa Kwiatkowska (idąc za myślą m.in. Gottfrieda Boehma66) słusznie 
proponuje, aby w miejsce tej nadużywanej metafory energii czy mocy obrazu 
zastosować „pojęcie jego kulturowej i epistemicznej a k t ywnoś c i, której 
różne warianty prezentują współczesne koncepcje obrazoznawcze, między 
innymi koncepcja ikonicznych epistemów, długotrwałego antropologicznego 
odziaływania obrazu, obrazu jako symptomu czy obrazów jako aktów działa-
nia”67. Zdaniem autorki skupienie się na roli kulturowej aktywności obrazów 
pozwala przyjrzeć się lepiej konsekwencjom tego działania i – przy okazji –  
w pewien sposób zawiesić trapiące teoretyków (jak i tłumaczy) dystynkcje 
pomiędzy images i pictures68. 

Tak czy inaczej sztuka była wciąż traktowana jako uświęcony tradycjami 
kanon predestynowany do ustalania obowiązującego obrazu świata. Według 
Grzegorza Dziamskiego właśnie badania kulturowe zdekonstruowały opozycję 
na kanoniczną i niekanoniczną praktykę artystyczną, dowodząc, że różnica 
między sztuką wysoką i niską nie jest aż tak zasadnicza, że sztuka wysoka 
realizuje także cele pozaartystyczne oraz że dzieła sztuki można oceniać, nie 
tylko odwołując się do kryteriów artystycznych, ale i do ich roli oraz miejsca 
w kulturze69. Pozwoliło to wielu dziedzinom refleksji o sztuce (tj. historii 
sztuki, muzykologii, teatrologii czy literaturoznawstwu) wyjść poza swe 

66 G. Boehm, Das Paradigma „Bild”. Die Tragweite der ikonischen Episteme, w: H. Belting 
(red.), Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch, Wilhelm Fink Verlag, München 2007.

67 e. Kwiatkowska, W poszukiwaniu kulturoznawczwego kryterium iconic turn, w: e. Wilk, 
A. Nacher, M. Zdrodowska, e. Twardoch, M. Gulik (red.), Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, 
Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 84.

68 ibidem, s. 90.
69 G. Dziamski, Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej, Wyd. 

Naukowe Katedra, Gdańsk 2016, s. 12.
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dotychczasowe ramy. Poznański badacz zauważa ponadto, iż faktycznym 
prekursorem myśli określanej po latach jako visual studies był John Berger, 
który w 1972 r. wydał książkę Ways of Seeing70. Zdaniem Bergera historia 
sztuki powinna wyjść poza hermetyczne ujęcia oddzielające sztukę od reszty 
świata i zainteresować się również „widzeniem” obrazów codzienności. Na 
inną ważną postać torującą drogę ku studiom nad kulturą wizualną wskazuje 
Marianna Michałowska, przywołując Hala Fostera71. W 1988 r. dokonał on 
bowiem istotnego rozróżnienia pomiędzy widzeniem (czyli pewną biologiczną 
konstrukcją optyczną) a wizualnością (czyli kulturowymi uwarunkowaniami 
tegoż widzenia)72. 

Przypuszczalnie, aby nie popaść w poznawczą stagnację, historię refleksji 
nad kulturą skłonni jesteśmy ujmować w kategorii rozmaitych zwrotów. Jak 
pisze Anna Zeidler-Janiszewska, zwroty te 

[...] rekonfigurują pola badawcze, implikują nieoczekiwane zerwania i nowe sojusze, 
skłaniają do reinterpretacji tradycji myślowych. Dzieje się tak przynajmniej od 
czasu zwrotu lingwistycznego. Dwa ostatnie zwroty, krytyczne wobec dominacji 
perspektywy lingwistycznej w różnych dziedzinach badań nad kulturą (czy to 
w wersji strukturalno-semiotycznej, czy dekonstrukcyjnej), odwołują się zarazem 
do diagnoz kultury współczesnej, która z jednej strony eksponuje rysy performa-
tywne (stąd zwrot performatywny), z drugiej natomiast – od dawna, tj. od czasów 
wynalezienia fotografii i technik masowej reprodukcji – nasyca się coraz bardziej 
obrazami różnego pochodzenia (stąd zwrot wizualny czy ikoniczny)73. 

Od zdiagnozowania symptomów takiego zwrotu do względnego utrwa-
lenia niezależnej dyscypliny badawczej potrzeba jednak czasu. W marcu 
1992 r. w czasopiśmie „ArtForum” ukazał się artykuł Mitchella pt. The 
Pictorial Turn74. Postanowił on w nim zakwestionować dominację strategii 
i metod badawczych ukształtowanych wokół zwrotu lingwistycznego. Ostrze 
jego krytyki wymierzone było w „ikonoklastyczne” uprzywilejowanie tekstów 

70 J. Berger, Sposoby widzenia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.
71 M. Michałowska, Wykorzystanie metod wizualnych w badaniu mobilności, w: M. Mi-

chałowska (red.), Mobilność: media, praktyki miejskie i kultura studencka, Wyd. Naukowe WNS 
UAM, Poznań 2017, s. 16.

72 H. Foster, Preface, w: H. Foster (red.), Vision and Visuality, Dia Art Foundation, Bay 
Press, Seattle 1988, s. iX.

73 A. Zeidler-Janiszewska, O tzw. zwrocie ikonicznym we współczesnej humanistyce. Kilka 
uwag wstępnych, „Dyskurs” 4/2006, s. 151, http://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/AnnaZe-
idlerJaniszewska.pdf [5.01.2017].

74 W.J.T Mitchell, The Pictorial Turn, „ArtForum” marzec 1992, s. 89 nn.
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względem obrazów. Ponowne odkrycie obrazu miało służyć m.in. przemyśle-
niu na nowo jego statusu oraz poszukiwaniu nowych metod analizy i krytyki 
w obszarze wizualności. Tych ostatnich upatrywał właśnie w przepraco-
wywanej przez siebie tradycji ikonologicznej. W późniejszej książce Picture 
Theory75 koncentrował się na mechanizmach wytwarzania znaczeń przez 
obrazy, a także ich działaniu i cyrkulacji w kulturowych obiegach. W dotych-
czasowych logocentrycznych teoriach obrazy stanowiły co najwyżej ilustrację 
wyrażanej tekstem myśli. Tymczasem sięgając do greckiej etymologii, teoria 
znaczy tyle, co patrzeć, a idea – widzieć. Mitchell poszukiwał więc sposobów 
na zwiększenie autonomii tego, co wizualne, w zakresie nowych „gramatyk” 
dla filozoficznej refleksji. Tak pojęty obraz stałby się na nowo istotnym me-
diatorem pomiędzy podmiotem a światem.

Zwiastowanie zwrotu ikonicznego nie obyło się bez środowiskowej dysku-
sji, chwilami nawet burzliwej, by przywołać choćby Visual Culture Questionaire 
opublikowany na łamach słynnego czasopisma „October”76. W tym samym 
numerze polemiczny głos zabrała Rosalind Krauss77, która nawiązując m.in. 
do Rolanda Barthes’a, stanęła w obronie intelektualnej spuścizny po zwrocie 
lingwistycznym. W duchu krytycznym odniosła się natomiast do powszechnej 
nadprodukcji obrazów przez media masowe, które zabijają w odbiorcy zmysł 
zdystansowanej, krytycznej oceny zjawisk. Zasugerowała również, że visual 
studies wcale nie muszą być tak radykalne i rewolucyjne (jak same chciałyby 
o sobie myśleć), gdyż w pewien sposób ideologicznie replikują konsumpcyjną 
logikę kapitalizmu78.

Czy zatem faktycznie stoimy przed zagrożeniem, że ideologów zastąpią 
dziś sprytni (i równie żądni władzy) imagolodzy? Wszak od zawsze obrazowy 
język sztuki utrwalał lub wzmacniał określony dla danej kultury porządek 
symboliczny, dokonując tym samym waloryzacji panujących światopoglądów. 
Analizując te imagologiczne zagadnienia, Grzegorz Dziamski odsyła nas 
najpierw do diagnoz Milana Kundery zawartych w Nieśmiertelności, a dalej 
do Marka C. Taylora i esy Saarinena. Ci ostatni postanowili stworzyć zarys 
imagologii jako filozofii mediów, która nie tylko diagnozowałaby świat, ale 

75 W.J.T Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, University 
of Chicago Press, Chicago 1994.

76 Por. Visual Culture Questionnaire, „October” 77/1996, ss. 25-70.
77 R. Krauss, Welcome to the Cultural Revolution, „October” 77/1996, ss. 83-96.
78 Por. F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
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również aktywnie i krytycznie uczestniczyłaby w jego przekształcaniu. Taylor 
powiada: 

[...] dostrzegamy radykalną zmianę i odnajdujemy w niej bogate możliwości [...]. 
Dlatego nasze zadanie jest podwójne: uświadamiać i przełamywać opory tych, 
którzy nie są świadomi zmiany lub jej się przeciwstawiają, a jednocześnie rozwijać 
krytyczną świadomość i wzmacniać twórczy sprzeciw tych, którzy są całkowicie 
zanurzeni w nowoczesnym świecie79. 

W tym ujęciu imagolog byłby figurą podwójną: badaczem obrazów i oso-
bą wypowiadającą się za ich pomocą. Tak zaprojektowana filozofia mediów 
miałaby być z jednej strony krytyką myślenia „uwięzionego w abstrakcyjnych 
schematach”, z drugiej – dostosowaniem krytycznego dyskursu do komu-
nikacyjnych praktyk nowych mediów. Tym samym filozof musi włączyć się 
w proces produkcji obrazowej i symbolicznej, wejść w krwiobieg kultury, zanu-
rzając się w strumienie mediów masowych i logikę rynku. Nie można jednak 
się zatracić, by po drodze nie utożsamić kultury wizualnej (jako przedmiotu 
badań) ze studiami wizualnymi. Jak powiada Mieke Bal: „Nie można wydobyć 
się samemu z bagna, ciągnąc za własne włosy”80. W jej ujęciu pojęcie kultury 
jest zmienne, zróżnicowane, uwikłane w praktyki władzy i oporu, zaś termin 
„wizualny” siłą rzeczy musi być nieczysty, dyskursywny, synestetyczny. Zatem 
by zrozumieć „kulturę”, należy wyjść od „zrozumienia dyskursu, w którym 
używane jest to słowo lub jego derywaty, synonimy lub wyrazy pokrewne. 
W tej perspektywie izolowanie wizualności według przedmiotów, które są 
wizualne, samo uczestniczy w strategii dominacji”81. 

Zarysowane wyżej wybrane aspekty zwrotu ikonicznego zainspirowały 
przedstawicieli rozmaitych dyscyplin usiłujących uchwycić fenomeny współ-
czesności. Historykom sztuki pozwoliło to na rozprawienie się z ogłoszonym 
w międzyczasie zmierzchem dyscypliny82, badaczom społeczeństwa i czło-

79 M.C. Taylor, e. Saarinen, Imagologies. Media Philosophy, Routledge, London 1994, 
przyt. za: G. Dziamski, Lata dziewięćdziesiąte, Wyd. Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań 2000, 
ss. 183-184.

80 M. Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, „Artium Quaestiones” 
XVii/2006, s. 295.

81 ibidem, s. 318.
82 Zob. numer czasopisma „Artium Quaestiones” XVii/2006, gdzie oprócz dokonanych 

przez Mariusza Brylla przekładów klasyków studiów wizualnych (W.J.T Mitchell, Mieke Bal, 
Nicolas Mirzoeff) polski czytelnik miał okazję zapoznać się ze środowiskową dyskusją. Osob-
nych aplikacji metodologicznych dokonywali również historycy. Por. P. Witek, Metodologiczne 
problemy historii wizualnej, „Res Historica” 37/2014.
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wieka na ukształtowanie/rewitalizację odpowiednio takich subdyscyplin, jak 
socjologia wizualna83 czy antropologia wizualna84. Kulturoznawcy natomiast 
„bezepitetowo” zajmowali się tą materią już od jakiegoś czasu85. Ową fascy-
nację poznawczymi aspektami obrazu zarówno humaniści, jak i badacze z ob-
szaru nauk społecznych sprowadzili zatem do bardzo konkretnych problemów 
i metodologii. Nie mniej ważne jest to, że na tym gruncie wkrótce zaczęły 
pojawiać się publikacje o charakterze metodyczno-podręcznikowym. Autorką 
jednego z takich opracowań86 jest Gillian Rose – feministycznie zorientowa-
na geografka i socjolożka. Wyraża ona przekonanie, że obrazy oddziałują 
na odbiorcę odmiennie niż teksty i pozwalają dotrzeć do innego rodzaju 
doświadczeń. W swoim kompendium drobiazgowo omawia, w jaki sposób 
materiały wizualne mogą być wsparciem dla procesu badawczego, zarówno 
jako przedmiot, jak i metoda (np. fotowywiady, dokumentacje fotograficzne 
i filmowe). Autorka (proklamująca z ducha krytyczne podejście) opowiada się 
za solidną oceną przydatności i dopasowania tych metod, bazując właśnie 
na ikonologicznych kryteriach. Chodzi więc o uwzględnienie kulturowych 
kontekstów, praktyk społecznych, określonych reżimów wytwarzania znaczeń 
przez obrazy (z uwzględnieniem stosunków władzy/wiedzy determinujących 

83 Por. m.in.: M. Bogunia-Borowska, P. Sztompka, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów 
z socjologii wizualnej, Znak, Kraków 2012; P. Sztompka, Socjologia wizualna jako metoda 
badawcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005; M. Krajewski, R. Drozdowski, Za fotografię! 
W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, Wyd. Bęc Zmiana, Warszawa 2010; 
J. Kaczmarek (red.), Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, Wyd. Naukowe 
UAM, Poznań 2008; J. Kaczmarek (red.), Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizual-
nej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2004.

84 Por. w języku polskim: M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2009; K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, 
przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003; idem, Obrazy 
w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, Wyd. UMK, Toruń 2003.

85 Na tym gruncie nie sposób pominąć zarówno osiągnięć polskich medioznawców z róż-
nych ośrodków, jak i prac systematycznie popularyzujących studia wizualne, w szczególności 
zaś zespołów, które zredagowały takie opracowania, jak: e. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, 
e. Twardoch, M. Gulik (red.), Więcej niż obraz, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016; e. Wilk, 
A. Nacher, M. Zdrodowska, e. Twardoch, M. Gulik (red.), Więcej niż obraz. Przestrzenie wizual-
ne, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2016; i. Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zarem-
ba (red.), Kultura wizualna w Polsce, t. 1: Fragmenty, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 
Warszawa 2017; i. Kurz, P. Kwiatkowska, M. Szcześniak, Ł. Zaremba (red.), Kultura wizualna 
w Polsce, t. 2: Spojrzenia, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2017.

86 G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wi-
zualnością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. Autorka prowadzi również bloga poświęco-
nego studiom wizualnym: https://visualmethodculture.wordpress.com/ [5.01.2017].
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te sposoby widzenia). Uchwycenie tychże kontekstów ma ułatwiać swoista 
sieć utkana z takich elementów, jak tworzenie obrazów i ich odbiór, na co 
z kolei nakładają się trzy modalności: technologiczna (narzędziowa), kom-
pozycyjna (struktury wizualne) oraz społeczna (konkretne praktyki i relacje). 
Rose, projektując ów podręcznik, zadbała jednocześnie o ukazanie wielu 
pułapek: problemów z policzalnością niektórych zjawisk i trafnością procedur 
(w badaniach ilościowych), jak również z interpretacją, reprezentatywnością 
i powtarzalnością (w aspektach jakościowych). Dlatego w celu uniknięcia tych 
błędów i zakłóceń sugeruje gruntowne analizy dyskursów (pojmowanych 
w Foucaultowskim duchu). 

Pod względem taktyczno-badawczym w pełni podzielam stanowisko 
Krzysztofa Olechnickiego, który utrzymuje, że kultura wizualna 

[...] nie powinna być rozumiana statycznie, lecz dynamicznie, jako nieustający 
proces konstruowania ikonicznego środowiska, którego główną funkcją jest 
umożliwienie szeroko rozumianej symbolicznej aktywności komunikacyjnej, której 
artefakty i przedstawienia dostępne są dla badaczy. Kulturę obrazu badać należy, 
moim zdaniem, wieloparadygmatycznie i interdyscyplinarnie, w możliwie jak 
najszerszym spektrum wykorzystywanych orientacji teoretycznych, metod i inspi-
racji [...]. Kulturę wizualną należy też badać „pozainterdyscyplinarnie”, przez co 
rozumiem wychodzenie poza świat akademickiej nauki i otwarcie na inne dyskursy 
i doświadczenia, np. artystyczne. Myślę też, że nolens volens studia nad kulturą 
wizualną powinny mieć charakter krytyczny, a nawet demaskatorski. [...] Jeśli nie 
przerażają nas problemy i trudności osaczające kategorię kultury wizualnej, to 
jej badanie musi też być badaniem społecznego kontekstu powstawania obrazów 
i różnych sposobów ich widzenia87.

Na marginesie pojawia się jeszcze pytanie o ukonstytuowanie się nowych 
form komunikowania wyników badań studiów wizualnych. Oprócz pradawnego 
dylematu przerostu formy nad treścią należy się zastanowić nad tym, czy 
badacze wizualni nie są zmuszeni do swoistego „wykradania języka” artystom 
bądź twórcom filmów dokumentalnych. Rodzi to kolejne dylematy natury 
etycznej, a w konsekwencji legislacyjnej, jak chociażby problem ochrony wize-
runku czy własności intelektualnej. Wiadomo bowiem, że w podobnych kwe-
stiach prawo zawsze jest opóźnione, będąc kilka kroków za kulturą wizualną.  
Pośród zagrożeń dla tego obszaru badań znajduje się także „rozleniwienie” 
badacza w zakresie opisów, szczególnie w sytuacjach, kiedy wydaje mu się, 

87 K. Olechnicki, Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym, 
„Dyskurs” 16/2013, s. 14.
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że obraz mówi sam za siebie. Paradoksalnie po części może to być efekt 
myślenia samego proroka zwrotu ikonicznego, czyli Mitchella. Dość kon-
sekwentnie stosuje on bowiem mocno animistyczną retorykę polegającą 
na przypisywaniu obrazom cech ludzkich. Owo wyposażanie wizerunków 
w niezależną podmiotowość może być tyleż efektowne poznawczo, co – na 
dłuższą metę – nieco męczące. Nie umniejsza to jednak trafności wielu 
spostrzeżeń i metafor autora książki Czego chcą obrazy? 88. Tak antropo-
morfizowany obraz może być zarówno skutecznym mediatorem pomiędzy 
różnymi wymiarami wartości i rzeczywistości, jak i krytycznym obserwatorem 
współczesnych ikonoklazmów. Te ostatnie w sposób bardzo przekonujący 
Mitchell uchwycił w rozprawie Cloning Terror 89. Po ataku na World Trade 
Center z 11 września 2001 r. obrazy po raz kolejny zyskały quasi-biologiczny 
byt, medialnie „klonując się” na wielką skalę w wizerunkach upadających 
wież i równie ikonoklastycznych odpowiedziach George’a W. Busha (jak np. 
obalenie pomnika Saddama Husajna). Zestawienie dwóch rewolucyjnych 
faktorów, czyli politycznej przemocy przekształconej w terroryzm (i wojnę 
z terrorem) oraz technologicznych innowacji w naukach biologicznych, za-
owocowało metaforą klonowania terroru. Według Mitchella oznacza to, po 
pierwsze, paradoksalny proces, w wyniku którego wojna z terrorem przynosi 
jeszcze więcej terrorystów; po drugie, strach przed klonowaniem jako takim, 
czyli biologicznym spektaklem reprodukcji uruchamiającym archaiczne fobie 
związane z tworzeniem wizerunków90. Tym sposobem za sprawą obrazów 
terroryzm XXi wieku z taktyki walki przeobraził się w machinę kształtującą 
stan kolektywnej świadomości. 

Metodom wizualnym wytyka się niekiedy erudycyjną ubogość i niesa-
modzielność względem tekstu. Mitchell utrzymuje jednak, że „widzenie pełni 
tak samo ważną jak język rolę pośrednika w relacjach społecznych i nie 
daje się sprowadzić ani do języka, ani do znaku, ani do dyskursu. Obrazy 
chcą takich samych praw, jakie posiada język, a nie przekształcania w ję-
zyk”91. Dla bardziej wyrazistego ujęcia problemu dorzuca: „przedstawienie 
wizualne nie tyle jest twierdzeniem lub aktem mowy, ile mówcą zdolnym do 
nieskończonej liczby wypowiedzi. Obraz nie jest tekstem przeznaczonym do 

88 W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.
89 W.J.T. Mitchell, Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to the Present, University of 

Chicago Press, Chicago 2011.
90 W.J.T. Mitchell, Cloning Terror: The War of Images, 9/11 to Abu Ghraib, „Brumaria” 

12/2009: Arte y terrorismo / Art and Terrorism, s. 280.
91 W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, s. 80.
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czytania, lecz żołądkiem brzuchomówcy, w który projektujemy własny głos”92.  
Jednakże owa radykalna „osobność” obrazów i tekstów w znacznym stopniu 
wydaje się nieporozumieniem, w dodatku nieco sztucznie i tendencyjnie pod-
trzymywanym przez obie strony sporu. inauguracji nowego przedsięwzięcia 
zwanego studiami wizualnymi sekundowała bowiem ikonologia. Ta natomiast 
od swoich początków bazowała na języku, w nim formułując zarówno tezy, 
jak i wnioski. W tym kontekście poważnego zainteresowania wart jest projekt 
„kompromisowy” zaproponowany przez Mariannę Michałowską93. Dlaczego 
zamiast mało konkluzywnych dyskusji o ontologiach obrazu i tekstu nie mie-
libyśmy uznać ich hybrydycznej natury jako foto-tekstów? To znaczy czytać 
obrazy jako teksty kultury, a słowu pisanemu nadal pozwalać na wyzwalanie 
naszej wyob ra źni? 

Czy istotnie na początku było słowo? A może zostało ono sprowokowane 
przez obraz? 

92 ibidem, s. 168.
93 M. Michałowska, Foto-teksty. Związki fotografii z narracją, Wyd. Naukowe UAM, Po-

znań 2012.


