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Wprowadzenie 

Robert Fisk, jak czytamy w artykule tygodnika „The Observer”, zdobył więcej 

krajowych i międzynarodowych nagród niż jakikolwiek inny brytyjski kore-

spondent zagraniczny1, między innymi został siedmiokrotnie wyróżniony Bri-

tish International Journalist of the Year. Bliskowschodni korespondent presti-

żowych brytyjskich dzienników o międzynarodowej sławie, najpierw  

„The Times”, a od końca lat osiemdziesiątych „The Independent”, oferuje od-

biorcom – w tym nie tylko czytelnikom jego artykułów oraz książek, ale 

i uczestnikom jego wykładów, niekiedy umieszczanych w serwisach interneto-

wych, czy też widzom anglojęzycznych kanałów telewizyjnych, takich jak Al-

Dżazira czy Russia Today – alternatywne spojrzenie na władzę i przemoc2. Na-

der ciekawym i  poznawczo owocnym wydaje się opisanie, choćby pokrótce, 

spojrzenia na etyczne zobowiązania zawodu człowieka, któremu w 2004 roku 

Osama bin Laden złożył osobliwy hołd, namawiając Amerykanów w jednym ze 

                                                           
1
 R. Cooke, Man of war, [w:] „The Observer”, 13 kwietnia 2008 r., 

http://www.theguardian.com/media/2008/apr/13/middleeastthemedia.lebanon, 01.10.2014. 
2
 K.H. Karim, Making sense of the >>Islamic Peril<<. Journalism as cultural practice, 

[w:] B.  Zelizer, S. Allan (red.), Journalism after September 11, Routledge, London 2002, s. 102. 

http://www.theguardian.com/media/2008/apr/13/middleeastthemedia.lebanon
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swych wystąpień, by czytali jego rozmowy z Fiskiem, bowiem ten autor jest 

„neutralny”3. Warto poznać postawę dziennikarza, który od lat cieszy się więk-

szym niż którykolwiek inny komentator powodzeniem wśród czytelników dzia-

łu opinii internetowego wydania „The Independent”. 

W pracy zrekonstruowany zostanie sposób pojmowania misji dzienni-

karskiej przez Fiska – to zadanie jest o tyle ułatwione, że po wielokroć wypo-

wiada się on o niej w sposób bezpośredni, zwykle bardzo krytyczny względem 

dominującego (nie tylko jego zdaniem) standardu, a następnie dokonana zo-

stanie również egzemplifikacja jej reguł. 

Dla dalszych wywodów przydatne jest zaczerpnięte od Douglasa Dowda 

rozróżnienie „obiektywizmu” i „neutralności”4. Każda praca spełniająca stan-

dardy nowoczesnej nauki – a Fisk często odwołuje się do źródeł historycznych 

i  innych publikacji naukowych, jest autorem dysertacji doktorskiej z zakresu 

nauki o polityce, obronionej w dublińskim Trinity College w roku 1983, ponad-

to daje gościnne wykłady na uniwersytetach5 – musi sprostać wymogom 

dwóch standardów, które definiują obiektywizm: faktowi i logice. Jednakże 

można im uczynić zadość w sposób nader rygorystyczny, a zarazem służyć 

ideologii – za Karolem Marksem uściślijmy: ideologii mistyfikującej rzeczywi-

stość6. Wszystko zależy nie od szacunku dla dowodu i logiki, ale od pytań, które 

                                                           
3
 E. Bronner, A Foreign Correspondent Who Does More Than Report, [w:] „New York Times”, 

19 listopada 2005 r., 
http://www.nytimes.com/2005/11/19/books/review/19bron.html?pagewanted=print&_r=0, 
01.10.2014. 
4
 D. Dowd, Capitalism And Its Economics: A Critical History,  London 2000, s. 14. 

5
 Np.: Robert Fisk CIRS Distinguished Lecture April 20, 2010, [w:] „YouTube”, 

http://www.youtube.com/watch?v=l6ASJA7fbcE, 01.10.2014; Robert Fisk – lecture on journal-
ist on the frontier, [w:] „YouTube”, http://www.youtube.com/watch?v=ay1klyYcNe8, 
01.10.2014. 
6
 O. Lange, Ekonomia polityczna, Warszawa 1975, s. 554. 

http://www.nytimes.com/2005/11/19/books/review/19bron.html?pagewanted=print&_r=0
http://www.youtube.com/watch?v=l6ASJA7fbcE
http://www.youtube.com/watch?v=ay1klyYcNe8
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się stawia i których się nie stawia. Fisk nader często stawia pytania bardzo 

niewygodne, szczególnie z perspektywy zachodniego odbiorcy. 

Brytyjski autor zdaje sobie sprawę, że żaden uczony-humanista nie jest 

wolny od wyboru wartości; różnice między uczonymi w tym zakresie polegają 

tylko na tym, jakie wartości wybierają i czy robią to z odpowiednią dozą auto-

refleksji czy bez niej – nadając elementowi apriorystycznemu w swych rozwa-

żaniach charakter szczególnie niebezpieczny, bo niekontrolowany. [Gunnar – 

dop. S.C] Myrdal jest za wyborem świadomym, i to za wyborem ideału nauki 

społecznie aktywnej, zaangażowanej, służącej świadomie określonemu pro-

gramowi społecznej naprawy7. Tak zwana „czysta nauka” (czy też „czyste 

dziennikarstwo”) oznacza życzliwą neutralność wobec status quo8. Przy czym 

jasne jest, że żaden artykuł, żaden esej ani nawet żadna książka – choćby naj-

obszerniejsza – nie ukazuje pełnego obrazu. Jak ujął to Aldous Huxley, wszyscy 

jesteśmy Wielkimi Reduktorami – nikt z nas nie ma predyspozycji umysłowych 

do poznania całej prawdy ani czasu, by nam ją wyjawić, gdybyśmy uwierzyli, że 

ją znamy, ani też audytorium na tyle naiwnego, by chciało ją zaakceptować9. 

Wydaje się, że rozumienie misji dziennikarstwa przez Fiska jest bliskie 

pojmowania go przez Glenna Greenwalda, który ujawnił światu aferę związaną 

z masową inwigilacją ze strony Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Wedle 

Luke'a Hardinga Greenwald twierdzi, że idea głosząca, iż dziennikarze nie mogą 

mieć swojego zdania, jest mitem. Szczególnie mocno potępia określoną klasę 

dziennikarzy, którzy według niego zachowują się jak sługusy Białego Domu. 

Nazywa ich »kanaliami«. Utrzymuje, że zamiast podejmować się ważnych za-

                                                           
7
 Z. Bauman, Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej, Warszawa 1961, s. 185. 

8
 Tamże, s. 186. 

9 
N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa 

2002, s. 23. 
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dań, prasa ze stolicy często odgrywa rolę dworzanina10. Uprawianie tzw. 

dziennikarstwa zaangażowanego (advocacy journalism) budzi wiele kontro-

wersji. Zdaniem Billa Kellera, byłego redaktora naczelnego „New York Timesa”, 

Rzecz w tym, że gdy raz publicznie ogłosisz swoje »subiektywne przypuszczenia 

i polityczne wartości«, będziesz, zgodnie z ludzką naturą, chciał ich bronić, a to 

może rodzić pokusę lekceważenia pewnych faktów lub przedstawiania argu-

mentów w taki sposób, by popierały twój zadeklarowany punkt widzenia11. 

 

Rzucać wyzwanie wszelkim ośrodkom władzy 

Fisk przyznał, że przez lata sądził, że obowiązkiem dziennikarzy jest po prostu 

opisywanie tego, co się dzieje, dawanie świadectwa wydarzeniom, które 

kształtują historię. Z czasem przyjął jednak stanowisko Amiry Hass, wedle któ-

rej zadaniem dziennikarza jest monitorowanie centrów władzy. Gwoli ścisłości: 

należy rzucać wyzwanie wszelkim centrom władzy, nie tylko politycznej, lecz 

także innej – ekonomicznej czy też ideologicznej. Znamienne skądinąd, że Hass, 

izraelska dziennikarka „Haareca”, która zamieszkała na Palestyńskich Teryto-

riach Okupowanych, by opisywać niedolę Palestyńczyków, otrzymała tysiące 

nienawistnych listów i e-maili, w których (często anonimowo) pisano, że 

w  poprzednim wcieleniu była kapo, powinna mieć raka piersi lub kończono 

tyrady hitlerowskim pozdrowieniem12.  

Monitorowane centrów władzy jest szczególnie ważne wtedy, kiedy 

rządy i politycy wszczynają wojnę, decydują, że będą zabijać – a inni będą 

umierać13. Wojna stanowi totalny upadek ludzkiego ducha, nie idzie w niej 

                                                           
10

 L. Harding, Polowanie na Snowdena, Warszawa 2014, s. 72. 
11

  Tamże. 
12  

R. Fisk, The Great War for Civilization. The Conquest of the Middle East, New York 2007, 
s.  456. 
13  

Tamże, s. XXII. 
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przede wszystkim o zwycięstwo lub przegraną, lecz zabijanie i zadawanie cier-

pienia na ogromną skalę14. Głęboki pacyfizm i sprzeciw wobec przemocy sta-

nowi znak rozpoznawczy Fiska. O tym, jak poważnie traktuje on tę ideę, dobit-

nie świadczy to, że w trakcie pogrzebu zmarłej na chorobę Parkinsona matki 

dał wyraz swemu oburzeniu, mówiąc, że rządzący krajem przedkładają rakiety 

nad lekarstwa, akceptują haniebną ideę, że chorowanie musi być >>nieuleczal-

ne<<. Swój gniew uzasadniał porównaniem wydatków na zbrojenia z wielkością 

środków przeznaczanych na zwalczanie chorób – kraje Zachodu wydają w  cią-

gu pięciu minut więcej pieniędzy na broń niż na badania nad chorobą Parkin-

sona w skali roku15. 

Monitorowanie ośrodków władzy i sprzeciw wobec przemocy wymaga-

ją rzucenia wyzwania zasadom profesjonalizmu dziennikarskiego, a raczej ich 

dominującemu pojmowaniu. Kluczową rolę odgrywa tu reguła „obiektywi-

zmu”, bezstronności, nakazująca niedawanie wyrazu własnym uczuciom. Fisk 

zaznacza, że jego gazeta wysyła go za granicę nie po to, by dowiedział się, co 

mówią zaangażowane w daną sprawę strony (to można przeczytać w depe-

szach), lecz aby napisał, co tam się dzieje. Problem stanowi podejście amery-

kańskich szkół dziennikarstwa – ukształtowanych przez doświadczenie prasy 

lokalnej w połowie ubiegłego stulecia – nakazujące danie porównywalnej moż-

liwości wypowiedzi zainteresowanym stronom. Korespondent pytał retorycz-

nie, jak w analogiczny sposób nagłaśniać sytuację na statku niewolniczym – czy 

poświęcić tyle samo czasu niewolnikom, co kapitanowi okrętu, a podczas dru-

giej wojny światowej – tyle samo czasu więźniom i strażnikom-esesmanom? 

Dziennikarz ma prawo do pasji, moralnego oburzenia i  gniewu, ponieważ na-
                                                           
14

  War is the „Total Failure of the Human Spirit”. Z Robertem Fiskiem rozmawia Amy Goodman, 
[w:] „Democracy Now!”, 20 października 2005 r., 
 http://www.democracynow.org/2005/10/20/robert_fisk_war_is_the_total, 01.10.2014 r. 
15 

R. Fisk, The Great War..., s. 794. 

http://www.democracynow.org/2005/10/20/robert_fisk_war_is_the_total
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dal jest nade wszystko człowiekiem, a nie automatem i tubą przekazującą inne 

głosy16. Dziennikarz powinien stać po stronie pokrzywdzonych, ofiar – zacho-

wując przy tym obiektywizm. Niestety często mianem skrzywienia, stronniczo-

ści (bias) określa się mówienie tego, co się myśli17. 

Powyższe podejście rodzi oczywiste problemy, dany autor może zostać 

naznaczony jako niewiarygodny. Świadom zarzutów, Fisk zaznacza, że nie jest 

kontrowersyjnym dziennikarzem, lecz korespondentem dziennika głównego 

nurtu, który robi to, co do niego należy. Nie zamierza też przestraszyć się ludzi 

używających taniego języka – oskarżających go o wrogość wobec Żydów czy też 

USA – i  pisać tak ostrożnie, by nie urazić kogokolwiek. Wiele razy krytykował 

on naganne zachowanie i amoralność Arabów – oskarżono go, że jest agentem 

Izraela. Swego czasu wystąpił na konferencji w Bostonie zatytułowanej „Prawo 

do powrotu”, podczas której uwypuklał korupcję grup arabskich Amerykanów, 

potępiając ich oderwanie od rzeczywistości – brudu i plugastwa obozów pale-

styńskich uchodźców. Szybko zaczęły do niego docierać e-maile od arabskich 

studentów z  USA, w których zarzucali mu oni, że jest zjudaizowany. Zapewne 

wiązało się to z  faktem, że swego czasu dał wykład w Madison w stanie Wi-

sconsin na konferencji zorganizowanej przez żydowską rodzinę, a zatem, jak 

ironizuje korespondent, musiał być agentem Mossadu18. 

Pisanie prawdy bez względu na to, jak potężne siły mogą być z tego nie-

zadowolone, stoi w jaskrawej sprzeczności z powszechnie przyjętą hierarchiza-

cją wiarygodności źródeł, która nazbyt często skutkuje bliskimi, niekiedy osmo-

tycznymi relacjami między światem mediów i władzy. Odwołując się do po-

czątków swej kariery, Fisk zauważa, że ten problem dotyczy środków przekazu 

                                                           
16 

Covering the Middle East. An interview with Robert Fisk, [w:] D. Miller (red.), Tell Me Lies. 
Propaganda and Media Distortion in the Attack on Iraq, London 2004, s. 217. 
17

 R. Fisk, The age of the warrior. Selected essays, New York 2008, s. 94. 
18

 Covering the Middle East..., s. 217-218. 
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na różnych poziomach. Lokalna gazeta, w której zaczynał pracę, nie rzucała 

wyzwania policji, radzie miasta czy też służbom społecznym – wszak to ludzie 

godni szacunku, „szefowie”, „bossowie”. Te same mechanizmy działają na po-

ziomie kraju. Symbolem tego może być akceptacja briefingów NATO podczas 

wojny w Kosowie, dziennikarze jak papugi powtarzali słowa, które były dalekie 

od stanu faktycznego19. Kultura akceptacji władzy bardzo często skłania dzien-

nikarzy do ograniczenia swych materiałów do opisu sytuacji, pozbawionego 

pytania o przyczyny danego stanu rzeczy. Można swobodnie pisać, co, jak, 

gdzie i kiedy się zdarzyło, lecz nie wolno zapytać – dlaczego. Z tego względu 

bardzo ważną rolę odgrywa naświetlenie kontekstu historycznego wydarzeń, 

pozwalającego umieścić je w odpowiednich ramach – dla Fiska jest to tym 

prostsze, że jego rozprawa doktorska doczekała się kilku wznowień20. 

Dziennikarz nie powinien bezkrytycznie stosować się do zaleceń władz, 

również demokratycznych. Z rezerwą należy podchodzić np. do tworzenia za-

mkniętych stref wojskowych. Izraelska okupacja Libanu szybko nauczyła Fiska, 

że za każdym razem, kiedy armia izraelska ustanawiała zamknięty obszar woj-

skowy, oznaczało to, że robi coś, co chciała ukryć. Wtedy zawsze pojawiał się 

na miejscu, by zobaczyć i opisać rzeczywistość –  pozasądowe egzekucje, tortu-

ry lub zatrzymywanie ludzi, których już nikt nigdy później nie zobaczył21. 

Bardzo ważnym dopełnieniem powyższych zasad jest szczególna troska 

o język opisywania rzeczywistości. Problemem są nie tylko klisze reporterskie, 

banalny język pseudomężów stanu, tajemny język antropologów czy politycz-

nie „poprawne” przekazy reklamodawców, dyrektorów korporacji i dyploma-

tów. Na Bliskim Wschodzie zwodnicze słowa mogą być zabójcze, szczególnie 

                                                           
19  

R. Fisk, The age..., s. 94. 
20

  R. Fisk, In time of war: Ireland, Ulster, and the price of neutrality, 1939-45, London, 1983. 
21

  Covering the Middle East..., s. 218. 
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gdy mają na celu subtelne oddzielenie ludzi „dobrych” od „złych”, co prowadzi 

niekiedy nawet do podważenia człowieczeństwa danej rasy. Można się zgodzić 

z tezą, że nadużycia i  manipulacje językowe – bezwartościowa semantyka 

dziennikarzy, polityków, a nawet akademików – stają się coraz częstsze i groź-

niejsze22. Słowa niesłychanie wiele znaczą, kiedy opisuje się przemoc. Społecz-

ny konsensus determinuje to, które działania uznaje się za przemoc, a które 

nie. Przemoc, jak zauważa Karim H.  Karim, jest w ludzkiej historii zjawiskiem 

integralnym, choć enigmatycznym. Siła jest często używana, by represjonować 

ludzi. Jest też środkiem sprzeciwu wobec ekscesów władzy. Dysponujący wła-

dzą mają osobisty interes w tym, by preferowane przez nich znaczenia pozo-

stały dominujące. Dominujące dyskursy wspierają działania hegemonicznych 

władz, by chronić je przed zagrożeniem, że oto same będą określone mianem 

agresywnych i terrorystycznych23. Wydaje się, że najlepszym tego przykładem 

jest konsekwentne określanie przez większość mediów inwazji i okupacji in-

nych krajów frazą „misja stabilizacyjna”, sugerującą zarówno szlachetne inten-

cje (kierowanie się poczuciem misji), jak i troskę o dobro miejscowej ludności 

(zapewnienie jej stabilności, równowagi). Niesłychanej wrażliwości i poczucia 

odpowiedzialności wymaga choćby posługiwanie się kategorią terroryzmu, 

która bardzo często jest utożsamiana z Bliskim Wschodem i islamem, stano-

wiąc przedmiot wszechstronnej manipulacji: >>terroryzm<< nie oznacza więcej 

terroryzmu. To nie jest definicja; to polityczny wybieg. >>Terrorystami<< są ci, 

którzy używają przemocy przeciwko stronie, która posługuje się tym słowem. 

Jedynymi terrorystami uznawanymi za takich przez Izrael są ci, którzy występu-

ją przeciw Izraelowi. Jedynymi terrorystami uznawanymi za takich przez Stany 

Zjednoczone są ci, którzy występują przeciw Stanom Zjednoczonym lub ich so-

                                                           
22

  R. Fisk, The age..., s. 83. 
23

  K.H. Karim, Making sense..., s. 102. 
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jusznikom. Jedynymi terrorystami uznawanymi za takich przez Palestyńczyków 

– oni też posługują się tym słowem – są ci, którzy występują przeciw Palestyń-

czykom24. 

Prezydent Obama wiosną roku 2014 stwierdził, że czas na „przerwę” 

w procesie pokojowym między Izraelczykami a Palestyńczykami. Według Fiska 

fiasku rozmów winna jest indolencja i impotencja Stanów Zjednoczonych. 

Obama potępił Mahmouda Abbasa za próbę sformowania rządu jedności na-

rodowej z Hamasem, nazywanym przez Izrael morderczą organizacją terrory-

styczną, wzywającą do zniszczenia Izraela. Nie miało większego znaczenia, że 

jedność palestyńska miała być zbudowana na uznaniu Izraela, zaprzestaniu 

przemocy i honorowaniu wcześniejszych porozumień. Nie należy też zapomi-

nać o żądaniu przez Netanyahu akceptacji Izraela jako „państwa żydowskiego”. 

Jest rzeczą oczywistą, że dopóki administracja amerykańska bezwarunkowo 

wspiera Izrael, nie może być dobrym pośrednikiem w negocjacjach izraelsko-

palestyńskich. Miesiąc wcześniej Izrael zatwierdził budowę kolejnych 186 do-

mów w nowo skolonizowanej przez Żydów Wschodniej Jerozolimie. Zdaniem 

Fiska kluczem do zrozumienia konfliktu jest kolonizacja. Izrael nie może się 

domagać pokoju z Palestyńczykami i jednocześnie grabić ziemię arabską na 

Zachodnim Brzegu Jordanu. Konflikt izraelsko-palestyński to ostatnia na świe-

cie wojna kolonialna. Jeśli nie przyjmie się tego do wiadomości, nie sposób 

prowadzić sensownych rozmów25.   

                                                           
24

  R. Fisk, Pity the Nation: Lebanon at War, Oxford 1990, s. 441, cyt. za: Tamże, s. 102. 
25

 R. Fisk, Yet another betrayal of the Palestinians, [w:] „The Independent”, 25 kwietnia 2014 r., 
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-yet-another-betrayal-
of-the-palestinians-9290402.html, 01.10.2014. 

http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-yet-another-betrayal-of-the-palestinians-9290402.html
http://www.independent.co.uk/voices/commentators/fisk/robert-fisk-yet-another-betrayal-of-the-palestinians-9290402.html
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Mali Hitlerzy na usługach Zachodu 

Wpływy państw zachodnich, wcześniej głównie kolonialnej Wielkiej Brytanii 

i  Francji, potem Stanów Zjednoczonych, na tzw. większym Bliskim Wschodzie 

(obejmującym część Afryki Północnej) są nie do przecenienia. Warto sobie 

uświadomić, że obecna mapa regionu została ukształtowana niespełna sto lat 

temu – bez udziału ludzi, których dotyczyły decyzje kolonialnych potęg. Kiedy 

umierało imperium ottomańskie, amerykańscy dyplomaci – konsulowie w Bej-

rucie, Jerozolimie, Kairze i innych miastach, organizacje pozarządowe w regio-

nie i tysiące amerykańskich misjonarzy, wraz z departamentem stanu i prezy-

dentem Wilsonem, starali się, aby stworzyć nowoczesne arabskie państwo 

rozciągające się od wybrzeży Maroka aż do granic Mezopotamii i Persji. Wie-

rzyli, że dzięki temu muzułmański świat w dużej części znajdzie się w orbicie 

Europy i Zachodu26. Tymczasem tajne porozumienie brytyjsko-francuskie 

z  1916 roku podzieliło już Bliski Wschód na strefy wpływów. Kraje zachodnie 

sprawowały kontrolę w sposób bezpośredni, a z czasem za pośrednictwem 

lokalnych dyktatorów, którzy niewiele troszczyli się o rządzonych, ale nie za-

pominali wzbogacić siebie, swej rodziny, klanu czy plemienia. Utrzymywanie 

przez dziesięciolecia takiego stanu rzeczy wiązało się z kreowaniem odpowied-

niej wizji rzeczywistości, sposobu postrzegania Bliskiego Wschodu, Arabów, 

islamu i muzułmanów. Istotną rolę odegrał zatem orientalizm pojmowany jako 

posiadanie przez państwa zachodnie, obecnie przede wszystkim USA, ze-

wnętrznej, dominującej władzy nad Wschodem, pozwalającej na tworzenie 
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nowych wartości i reinterpretowanie już istniejących, a także modyfikowanie 

obowiązujących ustaleń27. 

Już na początku Arabskiej Wiosny, po ucieczce z Tunezji Zine el-Abidine 

Ben Aliego, Fisk przypomniał, że ten turystyczny kraj był chwalony przez Za-

chód za stabilność pod rządami Ben Aliego. Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy na-

zywali go „przyjacielem” cywilizowanej Europy, gdyż twardą ręką trzymał on 

tych wszystkich islamistów28. Korespondent obawiał się, że jego następca na 

sercu będzie miał raczej interesy Zachodu – „nasze”, jak konsekwentnie pisze 

Brytyjczyk, podkreślając w ten sposób, iż na Bliskim Wschodzie jest on gościem 

– niż własnego narodu. Kłopot w tym, że zachodnie potęgi co prawda chcą 

demokracji w Tunezji, ale demokracji ograniczonej i kontrolowanej. Jak wska-

zuje Fisk, analogicznie rzecz się miała we wczesnych latach dziewięćdziesiątych 

w Algierii. Kiedy islamiści mieli wygrać drugą turę wyborów, wsparliśmy rząd 

wojskowych – zawieszając wybory, miażdżąc islamistów i inicjując wojnę do-

mową, w której zginęło 150 tysięcy ludzi. Generalnie rzecz ujmując, Zachód 

pragnie, by ludzie gdzie indziej cieszyli się demokracją i mogli głosować na 

„właściwych” („kochanych przez nas”) ludzi, kochali nasze demokratyczne ży-

cie29. W połowie stycznia Fisk przewidywał, że nadal będziemy utrzymywać 

dobre stosunki z dyktatorami. Będziemy zbroić ich armie i  mówić im, by dążyli 

do pokoju z Izraelem. Poszukiwani będą nowi, bardziej ulegli dyktatorzy, „życz-
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28
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liwi twardzi ludzie”30. Nie krył własnego sceptycyzmu: nie sądzę, że epoka 

arabskich dyktatorów dobiegła końca. Zobaczymy31. 

Fisk w sposób równie dobitny, co złośliwy, przywołał ściśle orientalną 

sugestię, iż Bliski Wschód w jakiś sposób zdaje się wytwarzać dyktatorów, co 

stanowić ma świadectwo jego wsteczności, niezdolności do samostanowienia. 

Tymczasem, jak wskazuje Brytyjczyk, Europa w ostatnim stuleciu wydała Berlu-

sconiego, Mussoliniego, Stalina i tego małego faceta, który był kapralem 

w 16. Rezerwowym Pułku Piechoty bawarskiej, naprawdę stukniętego, kiedy 

wygrał wybory w 1933 roku32. A  teraz ponownie oczyszczamy Bliski Wschód, 

możemy zatem zapomnieć o własnej kolonialnej przeszłości33. Fisk odnotował 

biadolenia ludzi takich, jak Robert Skidelsky34, podkreślających, iż kombinacja 

wolności i porządku w zachodnich demokracjach jest wytworem długiej historii 

i nie może być łatwo powtórzona. Większość ludów niezachodnich, jak sądzi 

Skidelsky, polega na osobistych cnotach rządzącego, a nie instytucjonalnych 

granicach jego władzy. Logicznie rzecz biorąc Arabom nie można wierzyć 

w kwestii demokracji – w gruncie rzeczy oni nie są na nią gotowi, jak my, za-

dowoleni z  siebie ludzie Zachodu, no i Izraelczycy35. Supermocarstwo amery-

kańskie i czołowe kraje europejskie są gotowe wspierać przeróżne for-

my/przejawy wolności w regionie, jednak poza – oczekiwaną przez miliony 
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ludzi wolnością od zachodniej dominacji i kształtowania z zewnątrz ich teraź-

niejszości i przyszłości. 

Fisk niezwykle celnie punktuje dwoistość – a może raczej cynizm i obłu-

dę? – reakcji Zachodu na Arabską Wiosnę Ludów, a nade wszystko stosowanie 

różnej miary do takich samych sytuacji. Ważne przy tym jest nie tylko to, co się 

mówi. Niejednokrotnie ważniejsze jest nieraz to, co się przemilcza. Tu zdecy-

dowanie należy wspomnieć o Arabii Saudyjskiej, „wielkim zwałowisku despo-

tów”, gdzie trafiają regionalni „mali Hitlerzy”36. Jako Zachód jesteśmy wdzięcz-

ni domowi Saudów, że przyjmują naszych łotrów, oczywiście kiedy już przesta-

ną nam być użyteczni – szczególnie, że nasze żądania demokracji niezbyt przy-

stają do permanentnej sympatii wobec lokalnych dyktatur37. 

Trudno o lepszy przykład rozdźwięku między słowami a czynami „przy-

wódcy wolnego świata” (jak nieraz prezentuje się prezydent USA) niż zabicie 

bin Ladena. Swoim zwyczajem, który spowodował, że często zarzuca mu się 

usprawiedliwianie terroryzmu, Fisk rzeczowo wyjaśnił źródła niegdysiejszej 

popularności przywódcy Al-Kaidy: kiedy arabscy dyktatorzy rządzili z naszym 

poparciem, zwykle unikali potępiania amerykańskiej polityki, natomiast bin 

Laden miał odwagę to czynić38. Innymi słowy, Arabowie nigdy nie chcieli wbijać 

się samolotami w wysokościowce, lecz podziwiali człowieka, który mówił to, co 

oni chcieli powiedzieć. Obecnie jednak w coraz większej mierze możliwość mo-

gą sami działać, więc nie potrzebują już bin Ladena. Stał się on człowiekiem bez 
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znaczenia, choć jego ewentualny proces byłby nie na rękę wielu ludziom, gdyż 

mógłby on mówić o swych kontaktach z CIA podczas radzieckiej okupacji Afga-

nistanu czy też przyjaznych spotkaniach w Islamabadzie z księciem Turki, sze-

fem saudyjskiego wywiadu39. Jak stwierdza Fisk, bin Laden dostał to, na co za-

służył – kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie – lecz wątpliwe, czy była to 

„sprawiedliwość”, o której mówił w przemówieniu prezydent Obama. Arabska 

prasa pisała o jego „egzekucji” i tym, że powinno się go pochwycić i postawić 

przed międzynarodowym trybunałem w Hadze. Zachód, który nieustannie na-

ucza arabski świat legalizmu i działania bez przemocy, nauczył ludzi regionu 

czegoś innego: że zabójstwo oponentów jest w  pełni akceptowalne. Niepo-

trzebnie też uczyniono bin Ladena męczennikiem40. 

Co ciekawe, Fisk zauważa, że pewne bliskowschodnie wzorce rządzenia 

można odnaleźć w zaskakujących miejscach, takich jak choćby imperium me-

dialne Ruperta Murdocha. Dziennikarz ten odszedł z redakcji należącego do 

Murdocha „The Timesa” po tym, jak jego reportaż o zestrzeleniu przez USS 

Vincennes nad Zatoką Perską irańskiego samolotu pasażerskiego, w wyniku 

czego śmierć poniosło 290 ludzi – został ogołocony ze wszelkich ustaleń doty-

czących odpowiedzialności Amerykanów. Jednoznacznie sugerowały one, że 

załoga Vincennes najwyraźniej spanikowała, a kontrolowany przeciek, że pilot 

irański chciał w misji samobójczej rozbić się o okręt, był żenującym kłam-

stwem. Później oficjalny amerykański raport dowiódł trafności jego doniesień, 

tyle że czytelnicy nie mogli się już z nimi zapoznać41. Zadziałał tu znany prawie 
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każdemu arabskiemu dziennikarzowi mechanizm samocenzury – królowie 

i dyktatorzy nie muszą wydawać rozkazów. Mają satrapów, ministrów i star-

szych rangą oficerów policji (i „demokratyczne” rządy), którzy znają ich życze-

nia. I spełniają je, a z czasem – ulegając własnej propagandzie? 

 – zaczynają wierzyć, że ich król czy prezydent zawsze ma rację. Murdoch nade 

wszystko był kalifem, w nie mniejszym stopniu odpowiedzialnym za artykuł 

wstępny lub „news” niż prezydent za masakrę: Na Bliskim Wschodzie, arabscy 

dziennikarze wiedzą, czego chcą ich panowie, i pomagają stworzyć dziennikar-

ską pustynię bez wody wolności, kreując zupełnie skrzywioną wersję rzeczywi-

stości. Tak samo dzieje się w ramach imperium Murdocha42.  

 

Podsumowanie 

Poza sporem pozostaje, że istnieje wiele konkurencyjnych – niekiedy stycz-

nych, innym razem całkowicie wykluczających się – wizji dziennikarstwa. Autor 

powyższych rozważań, sam pracując przez lata w różnorakich mediach (druko-

wanych i  internetowych), przekonał się, że nie istnieje żaden bezsporny mier-

nik, pozwalający oddzielić ziarno rzetelnej wiedzy i uczciwej, skontekstualizo-

wanej informacji od plew ignorancji bądź fałszu. Wydaje się jednak – nawet 

jeśli jest to sprzeczne z pewnymi poglądami, błędnie przyjmowanymi za nie-

podważalne – że sposób uprawiania zawodu (a jednocześnie pojmowania misji 

dziennikarskiej) Fiska jest godzien uwagi. W coraz bardziej stabloidyzowanym 

świecie środków masowego przekazu przypomina on o wartości i doniosłości 

uprawiania dziennikarskiego rzemiosła wysokiej próby. 
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Wydaje się, że niniejsza analiza może stanowić punkt wyjścia do szer-

szych rozważań, które dotyczyłyby m.in. kwestii profesjonalizmu dziennikar-

skiego. To pojęcie, podobnie jak wiele innych w naukach społecznych i huma-

nistycznych, jest różnie interpretowane i kontestowane. Jak zauważają Daniel 

C. Hallin i Paolo Mancini: Idealny typ profesjonalizacji wywodzi się z historii 

klasycznych wolnych zawodów, np. prawniczych czy medycznych. Dziennikar-

stwo w niewielkim stopniu odpowiada temu modelowi, ponieważ m.in. nie ist-

nieje żadna systematyczna wiedza czy też doktryna, którą np. przyswajają so-

bie w długoletnim procesie edukacji lekarze czy też adwokaci. Dla wypełniania 

roli dziennikarza nie jest też konieczna formalna edukacja zawodowa43. Profe-

sjonalizm dziennikarski może być ideologią służącą konserwacji systemu spo-

łecznego, o czym starają się przekonać choćby twórcy modelu propagandy, 

Edward S. Herman i Noam Chomsky44. Faktem pozostaje, że stopień autonomii 

zawodu dziennikarza może być ograniczany nie tylko przez instrumentalizację 

polityczną, ale i presję ekonomiczną. 

 

Abstrakt 

Celem tekstu jest analiza spojrzenia Roberta Fiska, bejruckiego korespondenta 

zagranicznego londyńskiego dziennika „The Independent”, na misję dzienni-

karstwa. Najpierw przedstawia się rozróżnienie obiektywizmu i neutralności 

dokonane przez Douglasa Dowda, a także opisuje zagadnienie obiektywizmu 

w  naukach społecznych (Fisk jest doktorem nauk politycznych). Następnie opi-

suje się pogląd Fiska na obowiązki uczciwego dziennikarza, w tym zagraniczne-

go korespondenta na Bliskim Wschodzie: W dziennikarstwie idzie tak napraw-
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dę o monitorowanie władzy i jej ośrodków. Krytykuje on bliskie stosunki mię-

dzy ludźmi mediów a tzw. wiarygodnymi źródłami informacji, np. oficjelami 

rządowymi. W podsumowaniu autor wyraża nadzieję, że jego artykuł może 

przysłużyć się dyskusji dotyczącej dziennikarskiej etyki i profesjonalizmu. 

 

OBJECTIVE, BUT NOT NEUTRAL. ROBERT FISK ON THE MISSION  

OF JOURNALISM 

Abstract  

The aim of this paper is to analyze Robert Fisk’s point of view on the mission of 

journalism. Robert Fisk is a based in Beirut foreign correspondent of London's 

newspaper “The Independent”. The text starts with Douglas Dowd’s differenti-

ation between objectivity and neutrality and describes the issue of objectivity 

in social science. Then the author describes Fisk's statement on duties of 

a  decent journalist, not only foreign correspondent in the Middle East: What 

journalism is really about is to monitor power and the centres of power. He 

criticizes cosy relations between media people and so-called reliable sources 

of information, i.e. government officials. In the summary the author hopes 

that this article could be useful in discussion on journalism ethics and journal-

ism professionalism. 
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