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Czy Tomasz Lis narusryl
dobra osobiste
MEDIA tDżennikarz moze Wćmocnych środków, jeśli działa w interesie społecmym
i dochovrnrje staranności. Cąr te warunki spełnia okładka,,Ne\Msweeka"

Podobnego zdaniajest adwo-
kat Piotr RycNowski. - Uwa-
żam, że naruszono dobra Anto-
niego Macierewicza. Nie mamy
bowiem do czynieńa z wize-
runkiem utrwalonym w zwią-
ku z wykonywaniem jakichkol-
wiek funkcji publicznych ani
lałestią wolności slowa. Ta doĘ-
czy bowiem wypowiedzi mają-
cych j asny przękaz. Fotomontaż
z okladki tego kryteńum nie
speŁria, na dodatek słowo

"amok" wprowadza zamiesza-
nie pojęciowe, co nie przema-
wia ńa kórzyść autorów ilustra-
cji. Nie bez znaczenia jest też
fakt, że dla przeciętnego od-
biorry wizerunek został wysĘli-
zowany w sposób przypomina-
jąry Osamę bin Ladena (wystar-
czy porównać rozpowszechnio-
ne zdjęcia tego ostatniego),

wiele hałasu o nic

Inaczej na sprawę patrzy ad-
wokat Jerzy Naumanrr: - Okład-
ka jest niczym innym, jak tylko
komentarzem do zachowań An-
tońego Macierewicza i jego pu-
blicznych wypowiedzi. Ęle że
zamiast przekazu słownego
uzlo grafiki, Czyw komentarzu
poliĘcznym użycie porówna-
nia, że ktoś,,postępujejaktalib',
albo że ,jest fundamentalistą",
mieści się w granicach wolności
slowa? Ocrywiście, że tak Może
mi się nie podobać, że ktoś mnie
odbiera j ako fundamentalistę,
a]e skoro tak interpretuje moje
postępowanie, to muszę,mu
przyznać do tego prawo.

Ta granica jest przekroczo-
na dopiero wówczas, gdy ude-
rza w wyższe wartości, przede
wszystkim w godność. Dlatego
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Ostatrria okladka,Newsweeka"
pokazuje twarz Antoniego Ma-
cierewicza w turbanie, wystyli-
zowanego na Osamę bin Lade-
na. I nawiąuje (choć wprost te-
go nie zamaczono) do felietonu
pt. 

"Inwazja nienawiści', w któ-
rym Tomasz Lis dzieli się oba-
wami w kontekście narastają-
cych protestów ulicznych i za-
ostrzających się wypowiedzi
poliĘków.

Okładki pism blr,vają przed-
miotem sporów, a najgłośniejszy
byl proces Lwa Rywina
przeciw,,Wprost", któryw zoo3 r.

zilustrowal telst o korupcji
w Polsce zdjęciem jego głowy
w muszli klozetowej. Rywin wy-
grał proces, bo sądy vznĘ, że
moĘwem Ęgodnika było zwięk-
szenie sprzedaży i poniżenie
osoby, a nie dyskusja o korupcj i.

Nadużycie słowa

Zapytaliśm5ł co sądzą o tej
publikacji adwokaci zajmujący
się regrrlamie tego rodzaju spra-
wami. Adwokat Maciej Lach:
- Rozumiem, że poliĘk musi
mieć większą odporność niż
zwykly obywatel, ale Antoni
Macierewicz jest posłem demo-
kratycznie wybranym i porów-
nanie go z muzułnrańskim rady-
kałem, którego negatywny wi-
zerunek został wzmocrriony sło-
wem ,,amok", jest nadużyciem
wolności słowa i.narusza jego
dobra osobiste. zadne, nawet
najbardziej radykalne wypo-
wiedzi pana Macierewicza nie
upowźniały do zastosowania
takiej figury porównawczej.

+,,Newsweek", kierowany pźez
Tomasza Lisa, zamieścił na
.okładce zdjęcie Antoniego Ma-
cierewicza Wystylizowanego
na Osamę bin Ladena

paskudna była okładka, na któ-
rej umieszczono głowę Lwa Ry-
wina w musz|i klozetowej. Po-
dobnie naruszała prawo okład-
ka z Matką Boską w masce gazo-
wej na twarzy| naruszało to
uczucia reĘjne wielu osób.

Zdaniem prof. Bogudara
kordasiewicza zarzut ekstremi-
zmu to jest to, co polityk musi
znieść, przecierpieć. - Dalej
idących sugestii w tej publikacji
niewidzę - ocenia.

z kolei dla adwokata Jacka
Kondrackiego okładka jest saty-
rycŻną karykaturą do felietonu
Lisa i dóbr osobisĘch Maciere-
wicza nie narusza, nie ma więc
pocochodzićdosądu.

A oto opinia adwokata |łzysz-
tofa Cryżewskiego wspóĘracu-
jącego z 

"Newsweekiem":- Okładka stanowi wizualny
(obrazkowy) glos w dyskusji
na publicmie istotny temat Jest
ona, moim zdaniem, odpowie-

łAntoni Macierewicz
zapowiedział na pońalu
polityczni.pl, że wytacza
Tomaszowi Lisowi proces
o naruszenie dóbr osobistych

dzią lub ilustracją do radykal-
nych poglądów wygłaszanych
przez tego polityka i stanowi
przyczynek do dyskusji na te-
mat granic odpowiedzialności
za słowo omówionych w tym
numerze tygodnika, To swego
rodzaju karykatura lub satyra
danej formyuprawiania polityki
-wskazuje.

S ądy polskie i Europej ski Try-
bunał praw człowiekaw stras-
burgu wlelokrotnie podkreślały,
że politycy biorący udzlal w go-
rące| debacle publlcznei muszą
znosić wypowiedzi innych |el
uczeslnikóu nawel |eśll nie są
one lm przy|azne lub przycńyl-
ne. Ta zasada ma szczególine za-
stosowanie w debacie, lctórej
wysoką temperaturę ustalają
sami inicjatorzy dyskusji. *
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