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them go away and may, in fact, actually stimu-
late more coverage�, �When it comes to bal-
ance and accuracy in media, you�re on your 
own (the yo-yo factor). Therefore, generally it 
doesn�t pay off to ask for corrections in media�, 
�Apologies are always on time � but the sooner 
the better�.

Since crisis communication is an applied 
¿ eld and a scienti¿ c discipline, it is crucial 
that practitioners and academics learn from 
one another, and exchange ideas and solutions 
to improve crisis managers� clout how to re-
duce the losses that the crisis can inÀ ict on the 
institution and its stakeholders. Such contribu-

tions to the discipline as Lukaszewski�s last 
book should be appreciated and popularized 
among academics and students. Lukaszewski 
has been doing quite a job in advancing profes-
sional and ethical crisis communication. He is 
always willing to share his insights with young 
communication professionals and PR students 
in the US and overseas. This includes PR stu-
dents of the Institute of Journalism at the Uni-
versity of Warsaw, who hosted him in October 
2014 for a Skype lecture and Q & A session 
from Minnesota.

Jacek Barlik

Decyzja o przej ciu ameryka skiego kana u 
Current TV przez katarsk  spó k  Al Jazeera 

Media Network i jego przemianowaniu na Al 
Jazeera America, która zapad a pod koniec 2012 
roku, wywo a a komentarze, e w ten sposób 
emirat znad Zatoki Perskiej zamierza wp ywa  
na ameryka sk  opini  publiczn . Jednocze nie 
decyzja o wej ciu tej stacji na rynek ameryka ski 
poci gn a za sob  komentarze odwo uj ce si  
do g oszonej przez Al Jazeer  koncepcji promo-
cji �globalnego Po udnia� jako nowej przestrzeni 
informacyjnej, bowiem do tej pory ta cz  wia-
ta by a pomijana na rzecz dominuj cej Pó nocy. 
Wyj cie poza pierwotnie zde¿ niowany krajobraz 
medialny to prze omowa decyzja, która pokaza-
a, e media w XXI wieku tworz  nowy system, 

w którym przep yw informacji zachodzi w spo-
sób inny ni  dotychczas.

Tine Ustad Figenshou to norweska badaczka 
pracuj ca na Wydziale Mediów i Komunikacji

Uniwersytetu w Oslo, która od pocz tku swojej 
kariery naukowej zajmowa a si  Al Jazeer , 
a recenzowana pozycja to owoc jej ponad dzie-
si cioletniej pracy polegaj cej na zbieraniu 
materia ów, rozmowach z przedstawicielami 
stacji, zarówno w g ównej siedzibie w Dausze, 
jak i w Londynie, oraz analizowaniu zawarto ci 
przekazu medialnego. Figenshou ma na koncie 
kilka publikacji na temat Al Jazeery, jej teksty 
mo na znale  w najwa niejszych czasopi-
smach naukowych z dziedziny komunikacji. 
Al Jazeera and the global media landscape to 
jak do tej pory jedyna pozycja ksi kowa w jej 
dorobku naukowym, jednak liczba poruszanych 
w niej w tków sk ania do przypuszcze , e Fi-
genshou z pewno ci  przygotuje jeszcze niejed-
n  monogra¿  na temat Al Jazeery. 

Osi  publikacji jest hipoteza dotycz ca ko ca 
ustalonego porz dku w medialnym krajobrazie 
mediów elektronicznych na wiecie. Do tej pory 
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wiatowy obieg informacji by  zdominowany 

przez hegemoni  mediów anglosaskich CNN 
i BBC. To one wyznacza y standardy dzienni-
karstwa i stanowi y ród o informacji, na które 
powo ywano si  w ka dym zak tku wiata. Al 
Jazeera, której angloj zyczna wersja rozpocz -
a nadawanie w listopadzie 2006 roku z zamia-

rem zdobycia miliardowej widowni na ca ym 
wiecie, dzi ki pot nemu zapleczu ¿ nansowe-

mu swojego sponsora, emira Kataru, mia a od 
pocz tku dzia alno ci wszelkie predyspozycje, 
by sta  si  wiatowym hegemonem informacyj-
nym. Jednak zamiast przyst pi  do rywalizacji 
z CNN i BBC, Al Jazeera obra a inny kierunek. 
Jej celem sta o si  �globalne Po udnie�, do tej 
pory zaniedbywane i pomijane, a jednocze nie 
rozwijaj ce si  bardzo dynamicznie. Warto 
w tym miejscu odnotowa , e badaczka w swo-
jej pracy naukowej pos uguje si  paradygmata-
mi socjalistycznymi, antyestablishmentowymi, 
bardzo silnie zakorzenionymi w skandynaw-
skiej mentalno ci. Przeciwstawianie biednego 
Po udnia bogatej Pó nocy to schemat my lowy, 
którym cz sto pos uguj  si  równie  zwolenni-
cy teorii postkolonialnych, przedstawiaj cych 
media jako jeden ze sposobów kontrolowania 
przez bogatsze kraje biedniejszej cz ci wiata. 
W ten nurt bada  nad zale no ciami globalny-
mi wpisuje si  Figenshou.

W pierwszym rozdziale autorka tworzy 
podstaw  do rozwa a  o miejscu Al Jazeery 
w wiatowym systemie medialnym. Wspomina 
o zjawisku efektu CNN, rozwodzi si  nad zna-
czeniem sfery publicznej w spo ecze stwach 
arabskich oraz zastanawia si  nad aktualno ci  
teorii regionalizmu, bardzo popularnej w latach 
90. XX wieku. Jednocze nie sygnalizuje zawar-
to  kolejnych rozdzia ów ksi ki, zach caj c 
do zapoznania si  zarówno z rozwa aniami teo-
retycznymi, jak i z przyk adami case studies.

Drugi rozdzia  to wprowadzenie do szcze-
gó owej analizy dzia alno ci Al Jazeery. Figen-
shou przedstawia w nim miejsce stacji zarówno 
w krajobrazie medialnym wiata arabskiego, jak 
w systemie medialnym Kataru, analizuje rol  

Al Jazeery i jej soft power w polityce zagranicz-
nej pa stwa, a tak e odnosi si  do powtarzanej 
ch tnie przez sceptyków tezy o traktowaniu me-
dium jako tuby propagandowej katarskich elit. 
Autorka potwierdza, e od pocz tku swojego 
istnienia Al Jazeera mia a s u y  celom strate-
gicznym Kataru, który stara si  zaznaczy  swo-
je znaczenie w regionie i rywalizuje o wp ywy 
z o wiele wi kszymi pa stwami � Iranem i Ara-
bi  Saudyjsk .

Trzeci rozdzia  zawiera dot d nieznane in-
formacje na temat strategii wydawniczej i pro-
dukcyjnej Al Jazeery. Jak ka de medium, ka-
tarska stacja przyj a najbardziej optymalny 
ze swojego punktu widzenia sposób dzia ania 
i ustali a cele, do których b dzie d y . W tym 
rozdziale autorka kilkakrotnie przywo uje slo-
gan o �dawaniu g osu tym, którzy go nie maj � 
oraz przypomnia a o silnie akcentowanej per-
spektywie reprezentacji regionów do tej pory 
marginalizowanych. Figenshou, dzi ki swoim 
badaniom prowadzonym w ród pracowników 
Al Jazeery na niemal wszystkich szczeblach, 
wyodr bni a sze  kluczowych strategii, które 
maj  doprowadzi  do uzyskania miliardowej 
widowni na ca ym wiecie. S  to:
� �g bokie dziennikarstwo� � szeroka pre-

zentacja kontekstu wydarze , dziennikar-
stwo ledcze, jak najrzadsze pos ugiwanie 
si  informacjami agencyjnymi;

� �ka dy k t, ka da strona� � dzielenie czasu 
antenowego mi dzy przeciwne opcje, dawa-
nie g osu ka dej stronie konÀ iktu, odej cie 
od pos ugiwania si  materia ami prasowymi;

� �g os tych, którzy go nie maj � � zaprasza-
nie go ci spoza mainstreamu, udost pnienie 
czasu antenowego przedstawicielom orga-
nizacji pozarz dowych, nieufno  wobec 
autorytetów, opowiadanie si  przeciwko 
obowi zuj cemu systemowi;

� �by  tam, gdzie nie ma innych� � przedsta-
wianie informacji, które nie pojawiaj  si  
w innych mediach, bycie tam, gdzie rozgry-
waj  si  najwa niejsze wydarzenia, otwie-
ranie biur w jak najwi kszej liczbie miejsc;
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� �perspektywa Po udnia� � przedstawianie 

wi kszej liczby informacji z krajów roz-
wijaj cych si  (g ównie Afryki i Ameryki 
Po udniowej), unikanie konwencjonalnej 
�zachodniej� perspektywy, zarzucenie po-
s ugiwania si  perspektyw  postkolonialn  
na rzecz perspektywy lokalnej, skupienie 
si  na kluczowych elementach rozwoju, 
czyli ywno ci, paliwach i ¿ nansach;

� �pozwoli  wiatu mówi  w swoim imieniu� 
� mówienie o wydarzeniach z perspekty-
wy ludzi w nich uczestnicz cych i miejsc, 
w których si  rozgrywaj , tworzenie mate-
ria ów wokó  historii jednostek, zaproszenie 
nieprofesjonalistów do wspó pracy, pos ugi-
wanie si  materia ami amatorskimi.

Powy sze kwestie w dalszej cz ci rozdzia u 
zosta y postawione w opozycji do dzia ania 
zachodnich mediów, które w opinii Figenshou 
wykazuj  tendencj  odwrotn  do Al Jazeery, 
czyli zamykaj  biura korespondentów i zamiast 
tworzy  w asne, wyj tkowe newsy, pos uguj  si  
tymi dostarczanymi przez agencje. Warto w tym 
miejscu, dla potwierdzenia rozwa a  teoretycz-
nych, przytoczy  informacj , e to katarska sta-
cja ma obecnie ponad 70 biur na ca ym wiecie, 
podczas gdy BBC tylko 50, a CNN � 40.

W rozdziale czwartym Figenshou zastana-
wia si  nad koncepcj  odwróconego przep ywu 
informacji. W tej cz ci pracy wyodr bnia trzy 
zasadnicze podej cia do tego zjawiska:
� geogra¿ a newsów, czyli jak wiat jest pre-

zentowany w mediach informacyjnych;
� determinanty przep ywu informacji mi -

dzynarodowych, ich podzia  na te zale ne 
od kontekstu i te zale ne od jednostkowych 
wydarze ;

� przep yw informacji telewizyjnych, czyli 
w jaki sposób formaty telewizyjne s  po-
wielane w ró nych cz ciach wiata i jakie 
w zwi zku z tym jest znaczenie perspekty-
wy geolingwistycznej dla sukcesu stacji te-
lewizyjnej.

W tej cz ci rozdzia u poza rozwa aniami teore-
tycznymi dotycz cymi obiegu informacji i jego 

odwrotno ci Figenshou przedstawia konkretne 
wnioski p yn ce z analizy zawarto ci przekazu 
Al Jazeery, prowadzonej zarówno przez ni , jak 
i przez innych badaczy. Wynika z niej jasno, 
e Al Jazeera English zdecydowanie wi kszy 

nacisk k adzie na prezentacj  perspektywy Po-
udnia ni  Pó nocy. Badania Figenshou, Painte-

ra, An-Najjara i Uysala, prowadzone w latach 
2008�2011 wykaza y, e proporcja newsów do-
tycz cych Po udnia i Pó nocy to odpowiednio 
ok. 65 proc. do 35 proc.

Pi ty rozdzia  rozpoczyna si  odniesieniem 
do teorii Gramsciego na temat hegemonii rozu-
mianej jako proces kulturalnego i politycznego 
przywództwa osi ganego dzi ki nie wiadomej 
zgodzie zdominowanych. Figenshou nazywa 
zaproponowane uj cie mianem �kapitalistycz-
nej hegemonii�, przeciwstawiaj c mu w asny 
termin �medialnego konsensusu�, który odnosi 
si  do dynamicznej i z o onej hegemonii me-
dialnej i rywalizacji medialnej. Autorka kryty-
kuje instrumentalne podej cie do zagadnienia 
i forsuje przekonanie, e przyj cie za o enia 
o hegemonii medialnej okre lonych podmio-
tów sprawia, e nie zachodz  adne zmiany. 
W drugiej cz ci rozdzia u autorka przekonuje, 
e jednym z g ównych atutów Al Jazeery, który 

pozwoli jej wej  do wiatowej elity mediów, 
jest dywersy¿ kacja róde  informacji. Zgod-
nie z przyj tymi za o eniami, katarska stacja 
pos uguje si  informacjami zdobytymi od ko-
respondentów b d cych wiadkami wydarze  
i od tych, którzy nie b d c profesjonalnymi 
dziennikarzami, chc  przedstawi  swoj  wer-
sj . Bardzo warto ciow  informacj  jest w tym 
kontek cie fakt, e zaledwie 13 proc. materia-
ów Al Jazeery odwo uje si  do róde  innych 

ni  w asne. 
Rozdzia  szósty to studium przypadku na 

temat sposobu, w jaki Al Jazeera relacjono-
wa a wojn  w Gazie w latach 2008�2009. To 
wydarzenie sprawi o, e katarska stacja zacz a 
by  postrzegana jako wa ne ród o informa-
cji, poniewa  jako jedyna mia a swojego ko-
respondenta w Stre¿ e Gazy opanowanej przez 

Recenzje
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izraelskie wojsko w ramach operacji �P ynny 
O ów�. Jednocze nie Al Jazeera bardzo mocno 
zaanga owa a si  w nag a nianie tego, co dzieje 
si  w tej cz ci Bliskiego Wschodu, po wi ca-
j c tematowi wi cej newsów ni  CNN i BBC 
razem wzi te. Jednocze nie przez skal  dobo-
ru róde  wyra nie wskaza a, po czyjej stronie 
opowiada si  w tym konÀ ikcie (37 proc. ród a 
palesty skie, 15 proc. � izraelskie).

W kolejnym rozdziale Figenshou pochyla si  
nad sposobem relacjonowania cierpienia i obra-
zów wojny przez Al Jazeer . Autorka podaje, 
e stacja by a nieraz krytykowana za nadmierne 

epatowanie drastycznymi scenami, co t uma-
czy idealizowaniem o¿ ar i deprecjonowaniem 
sprawców, a tym samym � prezentowaniem 
okre lonej wizji rzeczywisto ci. Jednocze nie 
w tej cz ci rozdzia u Figenshou s usznie wy-
ra a w tpliwo ci, czy Al Jazeera nie przekracza 
zbytnio granic etyki i nie narusza zasad ochrony 
widzów przed nieodpowiednimi obrazami, pre-
zentuj c brutalne nagrania.

W ko cz cym ksi k  rozdziale ósmym au-
torka wskazuje, e Arabska Wiosna, do której 
dosz o w latach 2011�2012, by a prawdziwym 
testem dla Al Jazeery, który pozwoli jej wej  
do czo ówki najwa niejszych mediów na wie-
cie. Profesjonalne przygotowanie, sprawne za-
rz dzanie, przyj cie w asnej perspektywy pre-
zentowania newsów to tylko kilka z cech, które 
w przysz o ci zadecyduj  o miejscu Al Jazeery 
w mi dzynarodowym krajobrazie medialnym.

Al Jazeera and the global media landscape to 
wyj tkowo interesuj ca pozycja dla osób bada-
j cych media w wiecie arabskim, która w spo-
sób kompleksowy przedstawia funkcjonowanie 
jednej z najwa niejszych stacji telewizyjnych 
na wiecie. Aby napisa  200-stronicow  pra-
c , Figenshou zbiera a materia y przez ponad 
10 lat. Bibliogra¿ a wiadczy o wietnym przy-
gotowaniu teoretycznym i znajomo ci tematu. 
Autorka odwo uje si  zarówno do róde  doty-
cz cych teorii mediów, jak i do prac dotycz -
cych tylko Al Jazeery. Nie pomin a publikacji 
adnego z wa nych badaczy, cho  zdaniem au-

torki tej recenzji z tekstów niektórych badaczy 
(np. z ksi ek Mamouna Fandy�ego) mog aby 
zaczerpn  kilka ciekawych spostrze e . Szko-
da równie , e w wi kszym stopniu nie podda a 
krytyce opracowa , z których korzysta a, wska-
zuj c nie cis o ci lub nieaktualne informacje. 
Nieco razi równie  przyj cie jako dominuj cej 
perspektywy antykapitalistycznej (której repre-
zentantami s  przywo ywani przez Figenshou 
tacy my liciele, jak Marks czy Chomsky) i od-
wo ywanie si  tylko do tej tradycji my lowej.

Drugim problemem dotycz cym wykorzy-
stanych róde  jest brak metodologii w ich cy-
towaniu i wery¿ kowaniu. Figenshou po prostu 
przytacza wypowiedzi swoich rozmówców, 
rzadko jednak wery¿ kuj c je przez przywo a-
nie twardych danych, a niekiedy zapisuje tylko 
opinie, obni aj c w ten sposób warto  nauko-
w  swojej ksi ki, która nabiera momentami 
charakteru popularnonaukowego lub nawet 
publicystycznego. Wiele informacji zawartych 
w wypowiedziach jest oczywi cie bardzo inte-
resuj cych, co nie zmienia faktu, e komentarze 
wydaj  si  niezb dne cho by po to, by przeko-
na  czytelnika o wiarygodno ci ród a. Warto 
za to zwróci  uwag  na wykonan  analiz  za-
warto ci przekazu Al. Jazeery. W asne badania, 
których wyniki Figenshou prezentuje w roz-
dzia ach dotycz cych poszczególnych case stu-
dies, s  bardzo interesuj ce i szkoda, e zosta y 
przedstawione w okrojonym zakresie.

Kolejnym istotnym zarzutem wobec pracy 
Figenshou mo e by  problem z zachowaniem 
obiektywizmu. Autorka jest zafascynowana Al 
Jazeer  i jej koncepcj  reprezentacji �globalnego 
Po udnia�, co z kolei wpisuje si  w paradygmat 
socjalistyczno-antykapitalistyczny. W a ciwie 
trudno znale  w ksi ce s owa krytyki wobec 
stacji, której dzia ania wielokrotnie mo na by o 
okre li  jako kontrowersyjne. Figenshou na 
przyk ad usprawiedliwia epatowanie przemoc  
przez Al Jazeer . Wed ug niej dowodzi to odwa-
gi tej stacji i wynika z potrzeby pokazania tego, 
czego inni boj  si  pokaza . Autorka recenzji 
ma jednak w tpliwo ci, czy gdyby nie potrzeba 
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opowiedzenia si  po której  ze stron konÀ iktu, 
to Al Jazeera równie ch tnie pokazywa aby dra-
matyczne uj cia. Co równie  ciekawe, norweska 
badaczka nie uznaje za mankament braku obiek-
tywizmu stacji, a nawet uwa a go za atut, dzi ki 
któremu newsy s  bardziej nasycone emocjami 
i skuteczniej oddzia uj  na widza.

Al Jazeera and the global media landscape 
to praca, z któr  powinni zapozna  si  wszyscy 
badacze zajmuj cy si  katarsk  stacj , ponie-
wa  mo na w niej znale  du o informacji nie-
dost pnych w innych publikacjach. Figenshou, 
mimo pewnych niedoci gni  i postawienia 

czytelnika wobec konieczno ci wery¿ kacji nie-
których informacji, napisa a monogra¿  o tym, 
jak od wewn trz funkcjonuje Al Jazeera, ukazu-
j c nieznane kulisy produkcji informacji przez 
t  stacj . Jednocze nie szeroko opisa a za o-
enia teoretyczne i odwo a a si  do licznych 

opracowa . Lansowana przez Figenshou teza, 
e dzi ki Al Jazeerze i jej dzia alno ci w nie-

d ugim czasie zmieni si  globalny krajobraz 
mediów, w wietle tre ci zaprezentowanych 
w ksi ce jest przekonuj ca.

Michalina Guzikowska

1  Por. m.in. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007; T. Flew, Media globalne, Kraków 
2010.

Ekonomia polityczna komunikowania, cho  
uznawana za jedn  z bardziej wp ywowych 

koncepcji teoretycznych w badaniach nad me-
diami1, jest s abo reprezentowana w polskiej 
debacie naukowej. Ksi ka S awomira Czap-
nika po wi cona wybranym teoriom amery-
ka skiej ekonomii politycznej komunikowania 
stanowi warto ciowe wype nienie tej luki. Tym 
bardziej, e nie jest wy cznie przegl dem 
wiatowej literatury, ale prób  krytycznej ana-

lizy prezentowanych teorii, wzbogacon  licz-
nymi przyk adami z medialnej i pozamedialnej 
rzeczywisto ci.

Autor publikacji W adza, media, pieni dze, 
zastanawiaj c si  nad przyczynami pomijania 
ekonomii politycznej w rodzimych analizach 
medioznawczych, wymienia przede wszystkim 
niech  wobec marksizmu oraz wpisywanie si  
polskich badaczy w ogólny trend, który cechu-
je zanik tradycji teorii krytycznych, os abienie 
spo ecznego zaanga owania naukowców, uryn-
kowienie bada  nad mediami i szukanie dla nich 
zastosowa  komercyjnych, a nie spo ecznych 
czy etycznych.

Kulturoznawcy, którzy podejmuj  problem 
zaledwie ladowej obecno ci studiów kulturo-


