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Omawiana pozycja jest kolejn , która ukaza-

a si  w ramach serii wydawniczej na temat 

wp ywu mediów cyfrowych na spo ecze stwo. 

Autorzy, dwóch cenionych medioznawców, za-

stanawiaj  si , jak rozwój najnowszych technolo-

gii, takich jak internet, telefony komórkowe itp., 

wp yn  na kszta towanie sposobu relacjonowania 

konß iktów zbrojnych. Matheson i Allan podkre-

laj , e w dobie smartfonów i maili ka da blo-

kada informacyjna jest nieskuteczna. Czy wi c 

potrzebujemy jeszcze profesjonalnie przeszkolo-

nych korespondentów wojennych, którzy – cho  

wyposa eni w wiedz  i warsztat dziennikarski – 

cz sto relacjonuj  wydarzenia w sposób tenden-

cyjny i stronniczy, czego egzempliÞ kacj  s  rela-

cje ameryka skich mediów z wojny w Afganista-

nie i Iraku po 2011 roku? Autorzy, jak przysta o 

na znawców tematu, unikaj  jasnych odpowiedzi 

– w zamian przytaczaj  opinie specjalistów, które 

cz sto zdaj  si  by  przeciwstawne, co sprawia, e 

czytelnik czuje si  powa nie traktowany i zach -

cony do samodzielnych poszukiwa  i reß eksji.

Pierwszy rozdzia  zaczyna si  od swoistego 

studium przypadku, kiedy to autorzy przytaczaj  

przyk ad niezale nego korespondenta NBC News 

Kevina Sitesa, który relacjonowa  zamordowanie 

przez ameryka skich o nierzy irakijskiego m -

czyzny w meczecie w Falud y jesieni  2004 roku. 

Jak przyznaje sam dziennikarz, decyzja o tym, czy 

upowszechni  to nagranie by a „najbardziej roz-

dzieraj cym dusz  dylematem moralnym, z jakim 

kiedykolwiek spotka  si  w yciu” (s. 18). Przyto-

czone wydarzenie sta o si  inspiracj  do dalszych 

rozwa a  na temat tego, jak korespondenci wo-

jenni wykorzystuj  niezale no , któr  daj  im 

najnowsze rodki przekazu.

Drugi rozdzia  ksi ki jest po wi cony 

„pierwszej wojnie internetowej”, jak przez 

dziennikarzy zosta  nazwany konß ikt w Koso-

wie z 1999 roku. Autorzy podkre laj  znaczenie 

wk adu zwyk ych ludzi w przep yw informacji. 

Jako przyk ad mo e tu pos u y  Aldona, nasto-

latka z Kosowa, która w swoich mailach do ame-

ryka skiego kolegi tak opisuje codzienne ycie 

w streÞ e zagro enia: „mamy tu bardzo krytycz-

ne momenty, wioska jest wci  otoczona, w a-

nie s ysz  przelatuj ce samoloty, naprawd  nie 

chc , eby mnie zgwa cili albo zabili i por bali 

moje cia o” (s. 63). Ich korespondencja nie tyl-

ko poruszy a serca wielu czytelników, ale tak e 

wp yn a na wytworzenie si  poczucia wspólno-

ty. Nie wszyscy jednak byli tak entuzjastyczni 

wobec przejawów amatorskiego dziennikarstwa. 

„Zamiast prawdziwego dziennikarstwa dostawa-

li my potok nieprofesjonalnych depesz pisanych 

przez osoby nie b d ce dziennikarzami […] to 

nie s  informacje, to pog oski” (s. 74) – tak  opi-

ni  wyg osi a ameryka ska redaktorka Brook 

Shellby Biggs. Na szcz cie, Matthenson i Allan 

dalecy s  od warto ciowania, sk aniaj c si  ra-

czej ku faktom i danym, jak cho by tym, e pod 

koniec marca 1999 roku znacznie – bo o blisko 

963 proc. – wzros a liczba wej  u ytkowników 

z Jugos awii na stron  internetow  stacji CNN. 

Kolejny rozdzia  dotyka zagadnienia wp y-

wu nowych technologii na jako  i wiarygod-

no  przekazu korespondentów wojennych ze 

stref walki. Kanw  do tych rozwa a  staje si  

wojna w Iraku i Afganistanie. Zmniejszenie roz-

miarów sprz tu komunikacyjnego, niespotykana 

do tej pory liczba korespondentów wojennych 

(przesz o 4 tysi ce) czy wreszcie wart ponad 

pó  miliona pojazd in ynieryjny przystosowa-

ny do szybkiego przesy ania danych – to tylko 

kilka przejawów rewolucji cyfrowej, która spo-

wodowa a eksplozj  informacji i upowszechnie-

nie relacji na ywo przedstawiaj cych wojenny 

spektakl. 

Donald Matheson, Stuart Allan

Dziennikarstwo wojenne online
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Sporo miejsca w czwartym rozdziale, zaty-

tu owanym „Obywatel dziennikarz na wojnie”, 

po wi cono zagadnieniu amatorskich relacji 

z pola bitwy. Ciekawe zdaje si  by  spostrze enie 

autorów, e media obywatelskie zyskuj  na zna-

czeniu dzi ki uwadze instytucji, dla których s  

one konkurencj . Pojawia si  wi c tu pole do 

reß eksji, czy nowy sposób relacjonowania przez 

nieprofesjonalistów doprowadzi do os abienia 

wp ywu w adz pa stwowych na zawarto  przeka- 

zu i czy b dzie to oznacza o koniec propagandy?

W pi tym rozdziale autorzy zastanawiaj  si  

nad rol  „zapo redniczonej przez aparat fotogra-

Þ czny wiedzy o wojnie”. Padaj  tu pytania o celo-

wo  prezentowania drastycznych fotograÞ i, jak 

cho by egzekucji Saddama Husajna, tortur w wi -

zieniu Abu Ghraib czy cia  ameryka skich o nie-

rzy poleg ych na froncie. Analizowany jest tak e 

przyk ad z amania etyki dziennikarskiej, kiedy 

to Brian Waleski, fotograf „Los Angeles Times”, 

relacjonuj c wydarzenia wojenne w Iraku w 2003 

roku, zdecydowa  si  na ulepszenie i podrasowa-

nie zdj cia. Ten rodzaj manipulacji zaowocowa  

spadkiem zaufania do mediów, ale równie  za-

ko czy  karier  obiecuj cego fotoreportera.

Ostatni z rozdzia ów pe ni rol  podsumowa-

nia, w którym autorzy pokusili si  o reß eksj  na 

metapoziomie, podkre laj c, e pokazywanie 

mierci i tragizmu walk zbrojnych zdaje si  

by  nie tylko dylematem etycznym, ale tak e 

politycznym, gdy  konfrontuje opini  publicz-

n  z wypieran  cz sto ide  wojny i okrucie -

stwa. Swoist  klamr  zamykaj c  ksi k  jest 

odniesienie do wspomnianego na pocz tku 

publikacji wydarzenia egzekucji rannych bo-

jowników przez o nierzy marines w mecze-

cie w Falud y.

Atutem tej publikacji jest to, e autorzy cz -

sto odwo uj  si  do wypowiedzi blogerów oraz 

korespondentów wojennych, oddaj c im nale -

ne miejsce na amach tej ksi ki. Narracja staje 

si  wi c ywa i dynamiczna, a czytelnik – obok 

reß eksji nad dylematami etycznymi – otrzymu-

je solidn  dawk  materia u ród owego. Dla 

osób zainteresowanych t  tematyk , chc cych 

pog bi  swoj  wiedz  na temat dziennikarstwa 

wojennego, nieocenion  pomoc  b dzie obszer-

na bibliograÞ a zamieszczona w ksi ce, która 

dotyczy g ównie kr gu angloj zycznego. Obok 

artyku ów prasowych, wiele jest tam publikacji 

zwartych, stanowi cych dla autorów punkt od-

niesienia w ich rozwa aniach i analizach.

Katarzyna Iwanicka

Ksi ka Natalii Hatalskiej stanowi pozycj  

obowi zkow  dla marketingowców oraz 

osób zwi zanych ze wiatem reklamy. Traktuje 

o niestandardowych kampaniach reklamowych 

i marketingowych, które w ci gu ostatnich lat 

zyska y w znacznym stopniu na popularno ci 

i powoli zdaj  si  wypiera  klasyczne metody 

popularyzowania produktów czy us ug. Nie-

zb dne jest tutaj zdeÞ niowanie samych poj , 

czyli form klasycznych i niestandardowych. Jak 

podaje autorka, do tych pierwszych zaliczy  na-

le a oby typowe reklamy umieszczane w tele-

wizji, radiu, prasie lub na dotychczas wykorzy-

stywanych no nikach outdoorowych. Z kolei 

Natalia Hatalska

Cz stki przyci gania. Jak budowa  niestandardowe kampanie 

reklamowe
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