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PROPAGANDA DAESH

Znakiem firmowym Daesh1 jest krwawa propaganda. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e

zanim w Europie uaktywnili siê inspirowani przez Daesh zamachowcy, to w percepcji

Europejczyków w³aœnie propaganda by³a najbardziej rozpoznawalnym elementem

zwi¹zanym z aktywnoœci¹ tej organizacji. Tym samym zasadnym staje siê pytanie

o funkcje, jakie w zamyœle twórców samozwañczego „kalifatu” maj¹ pe³niæ ich filmowe

produkcje. Przyjêto za³o¿enie, zgodne z przedstawion¹ w ramach NATO STRATCOM

publikacj¹ Daesh Information Campaign and its Influence, zgodnie z którym propa-

gandê Daesh mo¿na podzieliæ na trzy typy narracji: polityczn¹, religijn¹ i spo³eczn¹

(Zgryziewicz, 2015: 29–32). W celu weryfikacji tej hipotezy podzielono niniejszy arty-

ku³ na trzy czêœci. W pierwszej scharakteryzowano Daesh jako organizacjê terrory-

styczn¹ d¹¿¹c¹ do w³asnej pañstwowoœci. W czêœci drugiej skoncentrowano siê na

kluczowych za³o¿eniach propagandy Daesh, zaœ czêœæ ostatnia zawiera analizê wybra-

nych przekazów propagandowych. Konkluzje – z racji niemo¿noœci dotarcia do ca³oœci

przekazu propagandowego Daesh i wynikaj¹cego z tego skupienia siê na wybranych

przekazach – s¹ efektem wnioskowania indukcyjnego. Ograniczenia zwi¹zane z ma-

teria³em badawczym wynikaj¹ nie tylko z dostêpnoœci. Badane produkcje filmowe

zosta³y zawê¿one do tych, które s¹ oficjalnymi przekazami, sygnowanymi przez me-

dialne oddzia³y poszczególnych produkcji2.

DAESH – D¥¯ENIE DO W£ASNEJ PAÑSTWOWOŒCI

Organizacja terrorystyczna, której propaganda stanowi g³ówny przedmiot zaintere-

sowania niniejszego artyku³u, roœci sobie prawo do bycia pe³noprawnym, pañstwo-

wym uczestnikiem stosunków miêdzynarodowych. Tym samym zasadnym staje siê

scharakteryzowanie jej w oparciu o kryteria bazuj¹ce na postanowieniach Konwencji

o prawach i obowi¹zkach pañstw, przyjêtej w Montevideo w 1933 r., tj. ludnoœci,

w³adzy i terytorium.
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1 Organizacja ta sama siebie nazywa Pañstwem Islamskim. Powsta³a na bazie Pañstwa Islam-
skiego w Iraku i w Lewancie/Syrii (ISIL/ISIS). Okreœlenie Daesh pochodzi od arabskojêzycznej wer-
sji tej ostatniej nazwy (ad-dawla al-islâmiyya fî al-‘irâq wa ash-shâm) i ma na celu podkreœlenie, ¿e
wbrew intencjom terrorystów ich organizacja nie jest pañstwem.

2 O oficjalnym charakterze produkcji œwiadczy nie tylko tytu³ (zawieraj¹cy odniesienia do od-
dzia³u odpowiedzialnego za produkcje), ale równie¿ sposób monta¿u – np. flaga Daesh w górnym
rogu, œpiewane wersy Koranu w ujêciach pokazuj¹cych walki i egzekucje.



Ludnoœæ na terenach opanowanych przez Daesh sk³ada siê z dwóch grup. Pierwsza

z nich to mieszkañcy danych obszarów. W medialnym dyskursie dominuje przekaz,

zgodnie z którym s¹ oni, z powodów religijnych, etnicznych i politycznych, nara¿eni

na represje i zag³adê (chrzeœcijanie, szyici, jazydzi, Kurdowie). Jednak¿e na wiêkszo-

œci opanowanych terenów czêstokroæ dominuj¹ sunnici, dla których Daesh niejedno-

krotnie by³ i jest nadziej¹ na lepsz¹ przysz³oœæ. Przyk³adem jest Mosul – jedno

z najwa¿niejszych miast na terytoriach Daesh w wiêkszoœci sk³ada siê z sunnitów, któ-

rzy maj¹c doœæ rz¹dów szyitów z Bagdadu, z radoœci¹ powitali narodziny nowego „ka-

lifatu”. Druga grupa sk³ada siê z zagranicznych ochotników. Docieraj¹ oni na terytoria

Daesh z ca³ego œwiata i czuj¹ siê pe³noprawnymi obywatelami „kalifatu”. Ich determi-

nacja prowadzi do niejednoznacznej sytuacji w œwietle prawa miêdzynarodowego,

przy za³o¿eniu, ¿e pod pojêciem narodu rozumiemy wspólnotê polityczn¹. Mo¿na

w tym przypadku rozwa¿aæ, czy okreœlenie „naród” nie jest ca³kowicie chybione

wzglêdem po³¹czonych polityczn¹ wizj¹ ochotników, chc¹cych walczyæ za wspólny

polityczny cel, jakim jest powstanie „kalifatu”. Przyjêcie takiej perspektywy mo¿e

mieæ swoje konsekwencje w œwietle prawa narodów do samostanowienia.

W³adza w obrêbie Daesh jest w niema³ym stopniu ukryta, zarówno w zakresie

struktury, jak i osób sprawuj¹cych poszczególne funkcje. S¹ oczywiœcie podejmowane

próby rekonstruowania struktury w³adzy. Mia³aby siê ona sk³adaæ z kalifa, siedmiooso-

bowego rz¹du i gubernatorów prowincji. Niezale¿nie od rzeczywistej struktury, mo¿na

przyj¹æ za³o¿enie, ¿e hierarchiczna, niedemokratyczna struktura z „kalifem” Abu Bakr

al-Baghdadim na czele, wype³nia stawiany przed w³adz¹ cel – jest skuteczna. Daesh

uda³o siê nie tylko opanowaæ i utrzymaæ spore terytorium, ale równie¿ wprowadziæ

efektywn¹ w³adzê. Podatki s¹ egzekwowane, szko³y i szpitale dzia³aj¹, organa odpo-

wiedzialne za bezpieczeñstwo, tak wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne równie¿ sprawuj¹

swoj¹ funkcjê. Tym samym „pañstwo” islamistów dzia³a sprawnie, nie tylko nie dopro-

wadzi³o do powstania anarchii, ale wrêcz w wielu obszarach aktywnoœci wykazuje siê

wiêksz¹ skutecznoœci¹ w realizowaniu pañstwowych funkcji ni¿ np. szyicki rz¹d

z Bagdadu. Ponadto organizacja dzia³a w przeœwiadczeniu, ¿e wszelkie podejmowane

przez nich dzia³ania s¹ wyrazem suwerennej woli, wynikaj¹cej z religijnego nakazu

odbudowy „kalifatu”. Dla Daesh fakt posiadania suwerennoœci potwierdzaj¹ licznie

przybywaj¹cy ochotnicy i ¿yczliwoœæ wielu mieszkañców opanowanych terenów. Jed-

noczeœnie Ÿróde³ suwerennoœci upatruj¹ w Islamie i wynikaj¹cym z niego – w ich inter-

pretacji – obowi¹zku odbudowy „kalifatu”, bêd¹cego domem dla wszystkich sunnitów.

Terytorium opanowane przez organizacjê rodzi wyzwania trojakiego typu. Po

pierwsze, s¹ to tereny podlegaj¹ce ci¹g³ym atakom, zarówno ze strony Syrii i Iraku

(z których to ziem sk³ada siê terytorium Daesh), jak i ze strony miêdzynarodowej koali-

cji. Po drugie, jest to terytorium niespójne – opanowane zosta³y miasta i miasteczka,

obszary pomiêdzy nimi czêsto s¹ ziemi¹ niczyj¹. Jednak¿e mimo tych zagro¿eñ, przy-

nale¿noœæ poszczególnych miast do Daesh ma charakter wzglêdnie trwa³y. Zarówno

Syria, jak i Irak nie maj¹ wystarczaj¹cego potencja³u do odbicia swoich ziem. Jedno-

czeœnie miêdzynarodowa koalicja ogranicza swoje zaanga¿owanie do nalotów i dzia-

³alnoœci si³ specjalnych oraz instruktorów – to oczywiœcie przynosi organizacji straty,

ale jest niewystarczaj¹ce do opanowania terytorium. Po trzecie, dochodzi do tego istot-

ny problem prawny – zajête terytoria zosta³y zagarniête przy u¿yciu si³y, z pogwa³ce-
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niem integralnoœci terytorialnej innych pañstw, co czyni fakt posiadania terytorium

niemo¿liwym do zaakceptowania w perspektywie prawa miêdzynarodowego.

Choæ wskazana na wstêpie Konwencja o prawach i obowi¹zkach pañstw okreœla trzy

czynniki warunkuj¹ce pañstwowoœæ, to nale¿y zwróciæ uwagê równie¿ na kwestiê uzna-

nia, rozumianego jako konsekwencja zdolnoœci do wchodzenia w relacje z innymi pañ-

stwami (Konwencja, 1933: Art. 1.d). Zdolnoœæ ta jest w doktrynie prawa wi¹zana (jako

jeden z elementów) z uznaniem (Góralczyk, Sawicki, 2015: 141). Istnieje równie¿

pogl¹d, zgodnie z którym uznanie jest warunkiem koniecznym, aby w pe³ni istnia³a zdol-

noœæ do wchodzenia w relacje z innymi pañstwami (Pañstwo, 2015: 32). Uznanie przez

spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ Daesh jako pañstwa jest w chwili obecnej ma³o prawdo-

podobne, tak w wymiarze de iure, jak i de facto. Nie mo¿na jednak pomin¹æ faktu, ¿e Da-

esh pewne kontakty z innymi pañstwami posiada. Dotyczy to przede wszystkim Turcji,

która prowadzi mocno niejednoznaczn¹ politykê. Oficjalnie celem prowadzonej przez

Turcjê akcji antyterrorystycznej s¹ islamscy terroryœci i Kurdowie. W praktyce to ta dru-

ga grupa stanowi priorytetowy cel, podczas gdy relacje z Daesh niejednokrotnie nosz¹

znamiona cichej wspó³pracy, zarówno w wymiarze militarnym (atakowanie wspólnego

wroga, Kurdów), jak i w wymiarze ekonomicznym (handel rop¹)3. Nie prowadzi to rzecz

jasna do uznania, niemniej otwartym pozostaje pytanie, czy z punktu widzenia interesów

geopolitycznych trwa³e istnienie „kalifatu” by³oby akceptowalnym dla takich pañstw jak

Turcja czy Arabia Saudyjska. Dotychczasowa polityka tych pañstw sprawia, ¿e takiego

wariantu nie mo¿na w ca³oœci odrzuciæ (Klein, Kozera, 2015b).

Tym samym na mapie œwiata pojawi³a siê organizacja terytorialna, która „ustali³a

wyraŸn¹ granicê w³adzy, systemy podatkowy i edukacji oraz wyrafinowanych operacji

propagandowych” (Walt, 2015: 42). Podkreœla siê przy tym skutecznoœæ terrorystów

w walce oraz w egzekwowaniu w³adzy na opanowanych terytoriach, a tak¿e w dzia-

³aniach wywiadowczych i propagandowych (Weiss, Hassan, 2015: 16). „Tak wiêc or-

ganizacja powszechnie uznana za terrorystyczn¹ coraz skuteczniej buduje na Bliskim

Wschodzie suwerenne pañstwo i de facto jest dziœ w stanie nie tylko je kontrolowaæ, ale

tak¿e go broniæ oraz dokonywaæ dalszej ekspansji” (Cockburn, 2015: 22). Podkreœla

siê przy tym, ¿e o trwa³oœci mo¿e œwiadczyæ nie tylko skutecznoœæ w dzia³aniu, ale i to,

¿e odrodzenie „kalifatu” jest spe³nieniem wielowiekowego arabskiego marzenia (Han-

ne, Flichy de La Neuville, 2015: 155–156).

PROPAGANDA DAESH – KLUCZOWE ZA£O¯ENIA

Wed³ug prowadzonych w ramach NATO STRATCOM badañ propaganda Daesh

dzieli siê na trzy obszary tematyczne4.
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3 Obok Turcji drugim kierunkiem nielegalnej i bardzo dochodowej sprzeda¿y ropy jest Jordania. Po-
jawiaj¹ siê wrêcz okreœlenia, ¿e „sprawa ropy to klucz do konfliktu” (Hanne, Flichy de La Neuville, 2015:
106). Co warte podkreœlenia, handel taki prowadz¹ z Turcj¹ równie¿ iraccy Kurdowie, czego w rozmo-
wach z Autorem w pó³nocnym Iraku w marcu 2015 roku nie ukrywali. S¹ i takie za³o¿enia, zgodnie
z którymi Daesh sprzedaje ropê do Turcji w³aœnie przez kurdyjskich poœredników (Chudziak, 2016).

4 Dane dotycz¹ treœci pojawiaj¹cych siê w najwa¿niejszym czasopiœmie Daesh, „Dabiq”, w okre-
sie lipiec 2014–sierpieñ 2015.



Pierwszy obszar ma wymiar polityczny. Samozwañczy „kalif” Baghdadi jest przed-

stawiany jako nastêpca i wys³annik Mahometa. Celem tych przekazów jest zdobycie

zaufania w oczach muzu³manów, maj¹ postrzegaæ „kalifat” jako swój nowy dom,

w którym mog¹ ¿yæ w pokoju. Jest to dom dobrze zorganizowany (pokazuje siê efek-

tywnoœæ w administrowaniu „kalifatem”) i bezpieczny (sprawne si³y bezpieczeñstwa).

W celu uwiarygodnienia eksponowane s¹ takie elementy podkreœlaj¹ce pañstwowoœæ,

jak flagi, emblematy i, przede wszystkim, nazwa „Pañstwo Islamskie”. Przekazy o po-

litycznym charakterze maj¹ stanowiæ 48% w propagandzie Daesh.

Druga grupa przekazów, stanowi¹ca 38%, to treœci religijne. Podkreœla siê w nich

religijne obowi¹zki muzu³manów, w tym obowi¹zek d¿ihadu. Islam nie jest traktowany

jako religia pokoju – on ma nadejœæ dopiero po pokonaniu wszystkich wrogów. Nim

to nast¹pi, obowi¹zkiem muzu³manów jest walka. Wœród treœci obecnych w przekazie

religijnym s¹ i takie, które s¹ adresowane do kobiet, zachêcaj¹ do do³¹czenia siê do

Daesh i wybrania drogi d¿ihadu.

Czêœæ trzecia, zajmuj¹ca 14%, to treœci spo³eczne. Przeznaczona jest m.in. dla tych,

którzy ¿yj¹c w spo³eczeñstwach zachodnich, czuj¹ siê zagubieni i pozbawieni perspek-

tyw, tak osobistych, jak i zawodowych. Po do³¹czeniu do Daesh mog¹, zgodnie z pre-

zentowanymi treœciami, wieœæ szczêœliwe ¿ycie i pe³niæ rolê w czymœ wa¿nym.

Ponadto przekazy propagandowe powinny pomagaæ w realizowaniu czterech pod-

stawowych zadañ: zdobywania wsparcia (osobowego i finansowego), w zjednoczeniu

sunnitów, w zastraszeniu wrogów (co np. odegra³o znacz¹c¹ rolê przy zajmowaniu Mo-

sulu), oraz w informowaniu o efektywnoœci organizacji. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e

organizacja umiejêtnie dobiera treœci i narzêdzia w sposobie przekazu, w zale¿noœci od

grupy docelowej i zwi¹zanych z ni¹ oczekiwañ. Nie ka¿dy odbiorca wiadomoœci jest

gotowy do otrzymywania wiadomoœci ka¿dego typu, jednak¿e ka¿dy potencjalny re-

krut czy donator jest wa¿ny, natomiast radykalizacja mo¿e przyjœæ z czasem (Zgryzie-

wicz, 2015: 29–37).

Nie jest to jedyny mo¿liwy podzia³ typów narracji i celów. Mo¿na siê równie¿ spot-

kaæ z podzia³em narracji na szeœæ obszarów:

1) brutalnoœæ – przekazy, w których dominuje przemoc, s¹ przeznaczone dla ró¿nych

odbiorców. Niektóre s¹ tworzone na u¿ytek „wewnêtrzny”, tak aby zastraszyæ wro-

gów, którzy s¹ na terenach ju¿ opanowanych i takich, które terroryœci zamierzaj¹

opanowaæ (wpisuj¹ siê w to np. egzekucje ¿o³nierzy Bashara al-Assada). Inne – ta-

kie jak egzekucje zagranicznych dziennikarzy – przeznaczone s¹ dla miêdzynaro-

dowego audytorium;

2) mi³osierdzie – Daesh pokazuje, ¿e potrafi wybaczaæ swoim przeciwnikom. O ile

przyjd¹ prosiæ o przebaczenie, nim zostan¹ odnalezieni, bowiem wówczas na

mi³osierdzie ju¿ nie mog¹ liczyæ. Tym samym przekazom zawieraj¹cym mi³osier-

dzie, towarzysz¹ te zwi¹zane z brutalnoœci¹, w celu pokazania, czym koñczy siê

niewyst¹pienie o przebaczenie;

3) skierowana do ofiar – równie¿ i tym przekazom towarzyszy brutalnoœæ. S¹ to treœci

skierowane do tych, którzy odczuwaj¹ potrzebê sprawiedliwoœci, wyrównania

krzywd. Przyk³adem mo¿e byæ egzekucja (spalenie ¿ywcem) jordañskiego pilota

– towarzyszy³y jej obrazy ofiar (w tym dzieci), bêd¹cych jakoby skutkiem nalotów

wymierzonych w Daesh. Podobna konstrukcja (zderzenie egzekucji ze zdjêciem
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dziecka-ofiary) wyst¹pi³a przy egzekucji oskar¿onych o szpiegostwo (czêœæ wysa-

dzono w powietrze – m.in. przy u¿yciu RPG, czêœæ utopiono, zamkn¹wszy uprzed-

nio „szpiegów” w metalowej klatce);

4) wojna – przekazy pokazuj¹ce relacje z walk, „reporta¿e wojenne”, zdjêcia z parad

z wykorzystaniem ciê¿kiego sprzêtu czy te¿ z obozów szkoleniowych, sk³adaj¹ siê

na narracjê wojenn¹, która jest nierozerwalnie zwi¹zana z powszechn¹ percepcj¹

Daesh. Pokazywanie wojennej efektywnoœci ma na celu podnoszenie morale oraz

stworzenie atrakcyjnego wizerunku dla potencjalnych rekrutów;

5) przynale¿noœæ – te treœci adresowane s¹ g³ównie do potencjalnych rekrutów. Po-

kazuj¹ Daesh jako organizacjê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo. Pojawiaj¹ siê wiêc

idylliczne zdjêcia (wspólne picie herbaty, œpiewy), maj¹ce pokazywaæ przyjaŸñ

i spokój pomiêdzy cz³onkami Daesh. Jednoczeœnie jest to przekaz demokratycz-

ny, nastawiony do ka¿dego, czym odró¿nia siê od akcentowanej przez Al-Kaidê

elitarnoœci;

6) utopia – pokazanie, ¿e marzenie pokoleñ o odrodzeniu ‘kalifatu’ w³aœnie siê ziszcza,

poniewa¿ Daesh nie tylko o tym mówi, ale wprowadza tê utopijn¹ wizjê w ¿ycie.

Powy¿sze narracje s¹ adresowane do ró¿nych grup odbiorców, takich jak: przeciw-

nicy (aktualni i potencjalni) – celem jest zastraszenie; aktywni cz³onkowie, potencjalni

rekruci i propagatorzy (Winter, 2015: 22–36).

Centraln¹ platform¹ wykorzystywan¹ przez Daesh do propagowania swoich prze-

kazów jest Twitter – stanowi on swoisty agregat treœci pojawiaj¹cych siê w sieci

(Zgryziewicz, 2015: 39). Medium to jest wykorzystywane przez licznych propa-

gandystów i zwolenników Daesh – jak tylko pojawi siê jakiœ nowy materia³ propa-

gandowy, natychmiast jest on rozpowszechniany za pomoc¹ Twittera. Tym samym

Daesh wykorzystuje nowoczesne technologie oferowane przez zglobalizowany œwiat

lepiej ni¿ ktokolwiek inny w œwiecie islamu (Melhem, 2015: 152). W zakresie wojny

o umys³y „¿adna sunnicka organizacja islamistyczna nigdy nie osi¹gnê³a swoj¹

dzia³alnoœci¹ tak wiele, co obecnie IS. I nie chodzi tu tylko i wy³¹cznie o sam¹ takty-

kê dzia³añ czy ich brutalnoœæ. Wszak bojownicy Al-Kaidy Pó³wyspu Arabskiego

(AQAP), krzy¿uj¹cy publicznie swoich wrogów w Jemenie, czy nigeryjskiego Boko

Haram, gwa³c¹cy masowo setki nieletnich uczennic uprowadzonych z katolickich

szkó³ – w niczym nie ustêpuj¹ mordercom z kalifatu. Ci ostatni potrafi¹ jednak swoj¹

brutalnoœæ niezwykle skutecznie „sprzedaæ” medialnie, czym zyskuj¹ dodatkowy

efekt psychologiczny, znacznie poszerzaj¹cy pole ra¿enia ich aktywnoœci” (Ot³ow-

ski, 2016: 19).

Ten dodatkowy efekt psychologiczny zosta³ uzyskany m.in. podczas zajmowania

Mosulu. Na dwa tygodnie przed rozpoczêciem operacji wyemitowano film propagan-

dowy pt. Szczêk mieczy, zawieraj¹cy wiele przyk³adów brutalnoœci Daesh (obcinanie

g³ów, jeñcy sami kopi¹cy sobie groby) i skutecznoœci w identyfikowaniu przeciwnika

(m.in. namierzanie wrogów dziêki przebieraniu siê w mundury irackich si³ bezpieczeñ-

stwa). W efekcie szyici byli przera¿eni, a sunnici zaczêli powa¿nie rozwa¿aæ z³o¿enie

przysiêgi wiernoœci w celu unikniêcia egzekucji (Weiss, Hassan, 2015: 269–272). Nie

dziwi zatem powszechna opinia wœród irackich Kurdów, ¿e nie ma powodu, aby umie-

rali za Mosul, skoro jego mieszkañcy swoich nowych panów wybrali sobie sami (Kle-

in, Kozera, 2015a).
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ANALIZA WYBRANYCH PRZEKAZÓW PROPAGANDOWYCH

Taki wybór, jak ten dokonany przez mieszkañców Mosulu, by³ dosyæ powszechny

w miastach, w których przewa¿ali sunnici. Ju¿ w pierwszych minutach Szczêku mieczy

widaæ nie tylko próbê zamanifestowania potêgi Daesh (pokaz sprzêtu, ujêcia z walk),

ale równie¿ ludzi, wychodz¹cych na ulice, by z najbli¿szej odleg³oœci ogl¹daæ i filmo-

waæ wiwatuj¹cych cz³onków Daesh. Towarzysz¹ temu wszechobecne flagi organiza-

cji, ca³oœæ pierwszych minut utrzymana jest w nastroju podnios³ym, widaæ równie¿

radoœæ, tak, jakby nasta³o pañstwo oczekiwane przez ludzi. Pojawienie siê nowego pañ-

stwa potwierdza, poprzedzone przemow¹, niszczenie paszportów przez cz³onków

Daesh. Po pierwszych niespe³na piêciu minutach nastêpuje pokaz brutalnoœci i sku-

tecznoœci Daesh. Kolejne ujêcia pokazuj¹ ‘polowania’ urz¹dzane na auta, przewo¿¹ce

ubranych w cywilne ubrania ¿o³nierzy. Wszystko utrzymane jest w duchu „wymierza-

nia sprawiedliwoœci” – do jednej z ofiar strzelano w terenie zabudowanym, przy

jad¹cych z przeciwleg³ej strony (tej, po której porusza³a siê ofiara) samochodach.

Strza³y oddano tak, aby nie dosiêg³y ani przypadkowych samochodów, ani towa-

rzysz¹cego ofierze mê¿czyzny.

Kolejne ujêcia przedstawiaj¹ mê¿czyzn, którzy przyszli z³o¿yæ przysiêgê wiernoœci

– po tym akcie, ka¿dy z nich, z uœmiechem na twarzy, wita siê z zamaskowanymi cz³on-

kami Daesh. Nastêpnie pojawiaj¹ siê trwaj¹ce ponad dziesiêæ minut ujêcia z walk, wi-

daæ m.in. jeñców rozstrzeliwanych na miejscu i fortyfikacje irackiej armii niszczone po

zdobyciu (co ma symbolizowaæ nastanie nowego porz¹dku na zajêtych obszarach).

Taka sekwencja zostaje w godzinnej produkcji powtórzona wielokrotnie – po scenach

walk pojawiaj¹ siê kolejne ujêcia, wpisuj¹ce siê w typowo polityczn¹ narracjê – na-

uczania, niszczenia paszportów, przebaczania tym, którzy przyszli wyznaæ swoje winy,

uœmiechniêtych ludzi, dzieci wznosz¹cych palec wskazuj¹cy itp. Wœród relacji wojen-

nych s¹ m.in. ujêcia z „polowañ” na cz³onków irackiego wojska – s¹ zatrzymywani

przy fikcyjnej blokadzie drogowej, a tak¿e we w³asnych domach. Egzekucjom (niektó-

rzy sami musz¹ sobie wykopaæ grób) towarzyszy wyjaœnienie lektora, dlaczego dana

osoba zosta³a zabita.

Dla uwiarygodnienia pokazywane s¹ zdjêcia ofiar w mundurach irackiego wojska.

Sposób przeprowadzania egzekucji mo¿e wskazywaæ na pewn¹ ewolucjê w zakresie

wybieranych metod. Dopiero pod koniec filmu pojawia siê, tak popularne w kolejnych

produkcjach, odciêcie g³owy.

Wkrótce po tym filmie pojawi³a siê jedna z najkrwawszych produkcji propagando-

wych Daesh (New5, 2014). Trzydziestoszeœciominutowy film powsta³ po zdobyciu

Tiktiru, rodzinnego miasta Saddama Husajna. Przez pó³ godziny film ma zbli¿on¹ kon-

strukcjê do poprzedniego. Przeplataj¹ siê ujêcia wojenne (same walki, niszczenie

umocnieñ, „polowania” na drodze) z w¹tkami religijno-pañstwowymi (nauczanie,

sk³adanie przysiêgi po³¹czone z manifestacj¹ radoœci). Jedynymi wyró¿nikami – w sto-

sunku do poprzedniej produkcji – s¹ wypowiedzi Abu Bakr al-Baghdadiego, niszcze-
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nie obiektów szyickich (w tym wysadzanie meczetów) i skala manifestacji (z u¿yciem

wojskowego ciê¿kiego sprzêtu oraz z t³umami cywili). Masakra, za spraw¹ której ta

produkcja sta³a siê znana, zajmuje ostatnie niespe³na piêæ minut. Widaæ podczas nich

irackich jeñców dowo¿onych na miejsce zbrodni, b³agaj¹cych o litoœæ, a nastêpnie ma-

sowo mordowanych. Miejsca kaŸni s¹ ró¿norodne, m.in. nad rzek¹ (gdzie po strzale

w ty³ g³owy cia³a od razu wrzucano do wody). W jednej ze scen jeñcy zabijani s¹ na pla-

cu – liczna grupa siedzi, a egzekutor strzela do nich, sprawiaj¹c wra¿enie, ¿e robi to od

niechcenia. Film koñczy widok cz³onka Daesh niespiesznie spaceruj¹cego z wielk¹

flag¹ terrorystów na tle miasta. Ca³oœæ sk³ada siê w jeden, spójny przekaz, mówi¹cy

o nastaniu nowego „kalifatu”. Tu¿ po opublikowaniu relacji z masakry liczbê ofiar

oszacowano na przynajmniej pó³ tysi¹ca, sami terroryœci poinformowali, ¿e w Tikricie

zabili tysi¹c siedmiuset jeñców (Iraq, 2014).

Szerokim echem odbi³a siê w œwiatowych mediach tak¿e egzekucja jordañskiego

pilota. Nie by³o to, dla propagandystów Daesh, zwyk³e wydarzenie. Zorganizowali

wokó³ tego prawdziwy, medialny spektakl. Przed zabiciem pilota wyemitowali nie-

spe³na piêciominutowy film Wywiady na temat jordañskiego pilota. Pytali siê w nim

zwyk³ych muzu³manów o to, jaki powinien byæ jego los. Po egzekucji zosta³y wyemi-

towane dwa krótkie filmiki, ukazuj¹ce reakcje muzu³manów – Spojrzenie muzu³manów

na spalenie jordañskiego pilota oraz Radoœæ muzu³manów z odp³aty na jordañskim pi-

locie. Szczególne wra¿enie robi ten drugi, pokazuje m.in. publiczne ogl¹danie nagrania

z egzekucji. W pierwszych rzêdach stoj¹ mali ch³opcy, którzy póŸniej, z co najmniej

porównywalnym jak u doros³ych entuzjazmem, komentuj¹ egzekucjê. Jej zapis jest na-

stêpnie rozdawany przez cz³onka Daesh na p³ytach CD.

Sama egzekucja jest czêœci¹ ponad dwudziestominutowej produkcji pt. Uzdrowie-

nie serc wierz¹cych, która zaczyna siê ukazaniem Jordanii jako wroga Daesh. Sk³adaj¹

siê na to ujêcia króla jordañskiego spotykaj¹cego siê z prezydentem USA, Sekretarzem

generalnym NATO, a tak¿e zdjêcia wskazuj¹ce na wspó³pracê ¿o³nierzy jordañskich

z amerykañskimi. Nastêpnie przedstawiono urywki relacji ze œwiatowych mediów, do-

tycz¹ce zestrzelenia i pojmania pilota. Wreszcie pojawia siê on sam, jego trwaj¹cym

blisko dziesiêæ minut wyznaniom towarzysz¹ kadry maj¹ce pokazaæ skutecznoœæ si³

bezpieczeñstwa Daesh, m.in. jego zdjêcie w mundurze i podstawowe dane. Pilot poda-

je m.in. informacje dotycz¹ce nalotu i koalicji (pañstwa, rodzaje samolotów, rodzaj

uzbrojenia, lotniska, z których s¹ dokonywane naloty), jest to wzbogacone odpowied-

nimi, dobrze i dynamicznie zmontowanymi grafikami i zdjêciami. Po zakoñczeniu czê-

œci z wypowiedzi¹ pilota pojawiaj¹ siê przemieszane ze sob¹ ujêcia, pokazuj¹ce naloty

(czêsto z perspektywy „krzy¿owców”) i ich ofiary, najczêœciej dzieci. Podobny kola¿

zastosowano, pokazuj¹c pilota id¹cego na miejsce kaŸni – towarzysz¹ temu kadry ofiar

nalotów i akcji ratunkowych. Ujêcia te wyraŸnie pokazuj¹, ¿e pilot jest winny i powinien

ponieœæ sprawiedliw¹ karê. Moment egzekucji poprzedzony jest odpowiednio dozowa-

nym napiêciem, ujêcia pokazuj¹ pilota w klatce poœród jednolicie umundurowanych

i uzbrojonych cz³onków Daesh, towarzyszy temu ca³kowita cisza. Po tym nastêpuje

przyspieszenie, pojawia siê œpiew (wersy Koranu). Ujêcia pokazuj¹ce p³on¹cego pilota

zajmuj¹ minutê. Na koniec pojawia siê og³oszenie o wynosz¹cej sto z³otych dinarów na-

grodzie dla ka¿dego, kto zabije krzy¿owca-pilota oraz zdjêcia i dane dziesiêciu pilotów

(bior¹cych zdaniem Daesh udzia³ w nalotach) z adnotacj¹, ¿e s¹ poszukiwani martwi.
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Produkcje propagandowe pokazuj¹ skutecznoœæ organizacji i gotowoœæ poradzenia

sobie z ka¿dym wrogiem równie¿ za spraw¹ filmów pokazuj¹cych szkolenia. W jed-

nym z nich (ISIS Training in, 2015) widaæ wyraŸn¹ stylizacjê bazuj¹c¹ na produkcjach

zachodnich, w³aœciwych dla si³ specjalnych i oddzia³ów szturmowych. Jest zatem du¿o

dynamizmu, pokonywania przeszkód, opuszczania siê na linie i symulowanych sztur-

mów na budynki. S¹ równie¿ produkcje pokazuj¹ce szkolenia dzieci (ISIS Training

Children, 2015) – np. nieco ponad dwuminutowa produkcja pokazuje szkolenie zarów-

no ideologiczno-religijne, jak i typowo wojskowe, zawieraj¹ce szkolenie fizyczne

i zwi¹zane z pos³ugiwaniem siê broni¹, dzia³aniami w grupie, symulowanymi szturma-

mi. Nie brakuje równie¿ symulowanych egzekucji. Postawy oko³o dziesiêcioletnich

ch³opców œwiadcz¹ o ogromnym fanatyzmie.

Jak ju¿ wspomniano, w propagandzie Daesh nie brakuje równie¿ i takich produkcji,

które s¹ skierowane do ofiar. Niespe³na piêciominutowy film pt. Bombardowanie

zwyk³ych muzu³manów przez krzy¿owców przedstawia ofiary przeprowadzonego przez

koalicjê ataku na wioskê w okolicach Kobane. Jest ich ponad sto, s¹ to g³ównie kobiety

i dzieci. Kolejne ujêcia pokazuj¹ zabite dzieci i rozpaczaj¹cych oraz wyra¿aj¹cych

swój gniew mê¿czyzn, s¹ równie¿ ujêcia ze szpitala i z przygotowañ do pogrzebu.

W podobnej produkcji, krzy¿owcy bombarduj¹ niewinnych muzu³manów w okolicach

Aden, wœród ofiar s¹ g³ównie doroœli. Pokazana zosta³a równie¿ pomoc, jaka zosta³a im

udzielona – zarówno medyczna, jak i finansowa. Przedstawiciel Daesh chodzi³ od

domu do domu, wrêczaj¹c mieszkañcom koperty zawieraj¹ce pieni¹dze.

Jeszcze ciekawsz¹ produkcj¹, z obszaru tych, w których muzu³manie s¹ przedsta-

wiani jako ofiary, jest film pt. Stabilnoœæ muzu³manów mimo bombardowañ krzy¿ow-

ców. Przedstawia ona zniszczenia b?d?ce efektem nalotów koalicji (sama koalicja te¿

zosta³a przedstawiona pod postaci¹ kilkudziesiêciu flag, jest wœród nich flaga Polski).

Pokazany jest równie¿ proces odbudowy. Interesuj¹cym zabiegiem jest wykorzystanie

ujêæ z bombardowañ dokonanych przez lotnictwo koalicji. Zachowano przy tym orygi-

naln¹ pisowniê, m.in. okreœlenie Daesh, które jest przez terrorystów uznawane za obraŸ-

liwe. Sk³ada siê to na jasny przekaz – niezale¿nie od bombardowañ i od tego, jak

zachód siê nimi chwali, ¿ycie na terenach opanowanych przez Daesh toczy siê normal-

nie, ludzie chodz¹ na zakupy, a bazar6 pe³en jest towarów i kupuj¹cych.

S¹ produkcje, w których przemoc nie wystêpuje, pokazane jest za to budowanie

wspólnoty. Np. w siedemnastominutowej produkcji pt. Z ciemnoœci do œwiat³a zapre-

zentowane zosta³y modlitwy, nauczanie i wspólne posi³ki. Pojawiaj¹ siê równie¿ pro-

dukcje skupiaj¹ce siê na dobroczynnej dzia³alnoœci cz³onków Daesh. W jednej z nich

(Islamic, 2016) pokazana jest nie tylko wszechstronna pomoc (pieni¹dze, talony, ¿yw-

noœæ), ale równie¿ to, ¿e cz³onkowie Daesh potrafi¹ dotrzeæ do ka¿dego potrzebu-

j¹cego, nawet na najwiêkszym pustkowiu. Pomoc sprawia wra¿enie sformalizowanej

(co mo¿e nadawaæ jej „pañstwowego” charakteru). Talony s¹ starannie wypisywane,

jeden z obdarowanych potwierdza odbiór darów odciskiem kciuka.

Szczególne znaczenie ma produkcja zderzaj¹ca œwiat zachodu z „kalifatem” (No re-

spite, 2015). Ten pierwszy, pod przewodnictwem USA, przedstawiony jest jako nasta-
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wiony na konfrontacje, wydaj¹cy ogromne œrodki na prowadzenie wojen i nie potrafi¹cy

zapewniæ swoim obywatelom szczêœcia i bezpieczeñstwa. Nastawienie na konfrontacje

oznaczaæ ma wojnê przeciw Islamowi i muzu³manom, prowadzon¹ przez koalicjê szeœæ-

dziesiêciu pañstw (w tym przez Polskê). Dla odmiany „kalifat”, maj¹cy mieæ obszar

wiêkszy od Wielkiej Brytanii, to miejsce bezpieczne i pe³ne szczêœliwych ludzi. Pod-

staw¹ tego jest zjednoczenie w oparciu o Islam i szariat.

* * *

Analiza wybranych produkcji propagandowych potwierdzi³a ró¿norodnoœæ prze-

kazu Daesh. Na bazie przeanalizowanych produkcji mo¿na dokonaæ uogólnienia,

wskazuj¹cego na dwojaki typ produkcji propagandowych. Pierwszy z nich to filmy

krótkie, kilkuminutowe – s¹ one zazwyczaj dedykowane jednemu celowi, np. bu-

dowaniu wspólnoty czy zaspokajaniu potrzeby sprawiedliwoœci (np. przez pokazanie

ofiar „krzy¿owców” i wymierzonej im kary). Drugi typ to produkcje d³ugie, w któ-

rych pojawiaj¹ siê ró¿ne typy przekazów, s¹ one starannie przemieszane, pokazuj¹c

w¹tki polityczne (budowanie pañstwa), religijne (d¿ihad) i spo³eczne (budowanie

wspólnoty). Ca³oœæ sprawia wra¿enie przemyœlanej i dobrze dopracowanej, wpi-

suj¹cej siê w nadrzêdny cel, jakim jest przekonanie œwiata, ¿e na geopolitycznej ma-

pie pojawi³ siê nowy podmiot, który jest trwa³y, ma solidne fundamenty i jest zdolny

siê obroniæ, niezale¿nie od tego, jak bardzo „krzy¿owcy” bêd¹ go zwalczaæ. Tym sa-

mym sunnici doczekali siê wreszcie upragnionego „kalifatu”, zdolnego zapewniæ im

bezpieczeñstwo.
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STRESZCZENIE

Celem artyku³u by³o pokazanie ró¿norodnoœci propagandy Daesh. Sk³adaj¹ siê na ni¹ treœci

polityczne, religijne i spo³eczne. Maj¹ one jedno zadanie – przekonaæ œwiat, ¿e nowopowsta³y

‘kalifat’ jest faktem: posiada zdolnoœæ do obrony swojego terytorium, niezale¿nie od tego, jak

wielkie s¹ wysi³ki „krzy¿owców”, ponadto stanowi sprawnie dzia³aj¹ce pañstwo, bêd¹ce wyma-

rzonym domem dla sunnitów. Brutalnoœæ, bêd¹ca tym elementem, z którym propaganda Daesh

przede wszystkim siê kojarzy, pojawia siê niezwykle czêsto. Pe³ni przy tym okreœlon¹ rolê – ma

odstraszaæ przeciwników. Temu m.in. s³u¿¹ pokazywane ‘polowania’ na irackich ¿o³nierzy oraz
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masowe egzekucje. Ta brutalnoœæ, w po³¹czeniu z mi³osierdziem, zaspokajaniem potrzeb spra-

wiedliwoœci i przynale¿noœci, do tego nowoczesny sposób monta¿u i wzbogacania treœci, czyni¹

z propagandy Daesh sprawne narzêdzie, s³u¿¹ce budowaniu i utrzymaniu ‘kalifatu’.

S³owa kluczowe: Daesh, propaganda, ISIS, ‘Pañstwo Islamskie’

DAESH PROPAGANDA

ABSTRACT

The aim of the article was to show the diversity of Daesh propaganda. It consists of the of po-

litical, religious and social narratives. They have one task – to convince the world that the newly

created ‘caliphate’ is a fact: it has the ability to defend its territory, no matter of how great is the

efforts of ‘crusaders’, moreover, is an efficient state, which is an ideal home for Sunnis. Brutality

is the element with which the propaganda Daesh primarily connotations, appears very fre-

quently. It has specific role – to deter opponents. This reason why so often presents „hunting” on

Iraqi soldiers, and mass executions. This brutality, in connection with mercy, meeting the needs

of justice and belonging, makes propagandas an efficient tool for building ‘caliphate’.

Key words: Daesh, propaganda, ISIS, ‘Islamic State’
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