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SŁO W O  W S TĘP N E 

 
ANALIZUJĄC ODMIENNE TRADYCJE DZIENNIKARSTWA LITERACKIEGO W RÓŻNYCH  
kręgach kulturowych, amerykański komunikolog i medioznawca John C. Hart-
sock określił reportaż jako gatunek z jednej strony odzwierciedlający specyfikę 
obszaru, na którym występuje, z drugiej natomiast – w dużej mierze kosmopoli-
tyczny i przekraczający granice narodowe1. Właśnie ten dualizm i wynikające 
z niego niuanse – estetyczne, klasyfikacyjne, tożsamościowe, społeczne – wyzna-
czają tematykę niniejszej publikacji, lokującej tytułową konwencję gatunkową 
w kontekście procesów globalnej cyrkulacji i recepcji literatury faktu oraz szerzej 
pojętych mechanizmów cywilizacyjnych ery współczesnej. Z zamieszczonych 
w tomie artykułów polskich i zagranicznych badaczy wyłania się obraz reportażu 
jako fenomenu zarazem obecnego w świecie i światowego, narodowego i transna-
rodowego – będącego przedmiotem międzykulturowych i interdyskursywnych 
odczytań, lecz jednocześnie formą rezonującą z tendencjami pokrewnymi Bau-
manowskim metaforom „upłynnienia”, „odkotwiczenia” i „wtórnej barbaryzacji” 
dzisiejszej rzeczywistości2. 

Szkice ujęte w tak zdefiniowane ramy problemowe zostały podzielone na dwie 
części. Pierwsza oscyluje wokół zagadnienia obecności i recepcji literatury repor-
tażowej w świecie – przede wszystkim jej odbioru na wybranych narodowych 
rynkach wydawniczych. Szczególny nacisk jest tu kładziony na rolę reportażu 
w budowaniu interkulturowego dialogu czytelniczego oraz na paralele i rozbież-
ności między polskim modelem tego gatunku i jego realizacjami zagranicznymi. 
Osobny blok tematyczny tworzą teksty podejmujące kwestię motywów emigra-
cyjnych i związanych z nimi narracji tożsamościowych, rozpatrywanych zarówno 
   

1 J.C. Hartsock, Literary Reportage. The “Other” Literary Journalism, w: Literary Journalism 
across the Globe. Journalistic Traditions and Transnational Influences, red. J.S. Bak, B. Reynolds, 
Amherst–Boston: University of Massachusetts Press, 2011, s. 23. 

2 Zob. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006, 
s. 5–25; tenże, Jak stać się obcym i jak przestać nim być, w: tegoż, Ponowoczesność jako źródło 
cierpień, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2000, s. 35–67. 
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w odniesieniu do indywidualnych biografii reporterów-wychodźców, jak i treści 
konkretnych (nie tylko piśmiennych) utworów reporterskich. 

W drugiej części zbioru zawarto artykuły zgrupowane wokół trzech antyno-
micznych kategorii przedmiotowych, reprezentujących przewodnią dla całego 
segmentu ideę światowości. Sekcja Przeszłe i dzisiejsze gromadzi analizy pol-
skich i zagranicznych reportaży dokumentujących doświadczenia rozmaicie poj-
mowanych kryzysów: tych współczesnych i tych – choć, jak się okazuje, tylko 
z pozoru – minionych. Autorzy poszczególnych szkiców koncentrują uwagę na 
reporterskich świadectwach konfliktów zbrojnych i mniej lub bardziej dosłow-
nych kataklizmów, które skutkują upadkiem wartości stojących u podstaw po-
rządku etyczno-społecznego, uwikłaniem człowieka w Historię i trybiki machiny 
politycznej, a nade wszystko: nieprzepracowaną i dziedziczoną przez kolejne 
pokolenia traumą. Reportaż jawi się w tych rozważaniach jako gatunek „świato-
wy” w sensie pełnionej przez siebie uniwersalnej roli – rezerwuaru pamięci in-
dywidualnej i zbiorowej, a w wielu przypadkach także i literackiego miernika 
człowieczeństwa. 

W sekcji Swoje i obce figura światowości została powiązana z właściwą formu-
le reportażowej podatnością na interferencje kulturowe i poetykalne. Owe wpły-
wy i zależności odnoszone tu są, po pierwsze, do pojęcia Inności jako centralnej 
kategorii poznawczej reportażu, która – zdaniem Ryszarda Kapuścińskiego – 
umożliwia konfrontację z kodami obcych kultur i tym samym kreowanie lustrza-
nego odbicia kultury rodzimej3. Po drugie, opozycja swojskości i obcości odsyła 
do podjętej w wybranych artykułach próby zestawienia ze sobą odrębnych sylwe-
tek twórczych reporterów oraz odległych – zdawałoby się – konwencji obrazo-
wania, zaczerpniętych z różnych tradycji narodowych omawianego gatunku. 

Dopełnieniem wizji reportażu jako formy „światowej”, bo otwartej na rozmaite 
tendencje i nurty, a w konsekwencji podlegającej nieustannym fluktuacjom 
w zakresie poetyki i modeli percepcji rzeczywistości, jest sekcja ostatnia, opa-
trzona hasłem: Odległe i niedalekie. Tytułowy dystans dzieli odmienne praktyki 
dyskursywne, przez pryzmat których autorzy kolejnych szkiców analizują twór-
czość reportażową i okołoreportażową. Wśród wspomnianych dyskursów znajdu-
ją się te bliższe reportażowi ze względów genetycznych – jak łamy prasowych 
kolumn z przełomu XIX i XX wieku bądź międzywojenne teorie faktografizmu 
literackiego – oraz te dalsze i mniej oczywiste: od geohistorii i studiów postkolo-
nialnych po przestrzeń sali lekcyjnej i poetyckiej frazy. 

Zawartość tomu, który oddaję do rąk Czytelnika, zdaje się zatem wskazywać, 
że dzięki swej elastycznej formule gatunkowej i naturalnej predyspozycji do 
adaptacji w zmiennych realiach współczesnego świata reportaż skutecznie odże-
   

3 Zob. R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków: Znak, 2006, s. 14. 
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gnał się od etykiety „gorszego brata literatury” – zakwestionowanej już w latach 
60. XX wieku przez redaktorkę i propagatorkę prozy reporterów Krystynę Gold-
bergową4. Przyjęta w niniejszej książce „światowa” perspektywa refleksji nad 
tym gatunkiem stanowi próbę wzbogacenia dotychczasowych studiów mu po-
święconych oraz wykorzystania potencjału poznawczego tkwiącego w interdy-
scyplinarnych i komparatywnych badaniach twórczości niefikcjonalnej na arenie 
międzynarodowej. Wierzę, że dopiero rozpoczętych. 

Katarzyna Frukacz 
 

   
4 Zob. K. Iglicka-Goldbergowa, Gorszy brat literatury?, „Życie Literackie” 1964, nr 51, s. 3, 9. 
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L I D I A  T A N U S Z E W S K A  
 

 

U n i w e r s y t e t  ś w .  ś w .  C y r y l a  i  M e t o d e g o  w  S k o p j u  
M a c e d o n i a  

  

OD B I Ó R  R E P O R T AŻU  L I T E R A C K I E G O   
W  P R Z E KŁA D Z I E  N A  JĘZ Y K  M A C E D OŃS K I  

 
WYDAJE SIĘ, ŻE REPORTAŻ JAKO GATUNEK LITERACKI ZYSKUJE CORAZ WIĘKSZĄ  
popularność – szczególnie w Polsce, o czym świadczy choćby zebranie się tylu 
ludzi na poświęconych mu festiwalach i konferencjach naukowych, które odbyły 
się do tej pory1. Z czego to wynika? Komentując odbiór nagrody European Book 
Prize za Gottland, uznany Europejską Książką Roku 2009, Mariusz Szczygieł 
napisał, że „w dzisiejszym świecie zdarza się tyle, że nic już nie trzeba zmyślać” 
oraz że „fakt wygrał ze zmyśleniem”2. Czy mówienie wprost o rzeczach, które 
dzieją się wokół nas, oznacza, że przestaliśmy się wreszcie bać cenzury? Zmiana 
systemu politycznego pewnie ma na to jakiś wpływ, ale przecież reportaż istniał 
także w czasach funkcjonowania rządów autorytarnych i wiadomo, że za jego 
pomocą omawiano (w ukryty i trochę zawiły sposób) tematy, których reżim su-
rowo zabraniał. Dowodzi tego twórczość Kapuścińskiego. 

Moim zadaniem jest przedstawienie sytuacji odbioru reportażu, przede wszyst-
kim polskiego, w przekładzie na język macedoński. Nie możemy stwierdzić, że 
również w Macedonii to gatunek literacki, który cieszy się popularnością. Do 
niedawna był w ogóle nieznany, ponieważ nie tylko czytelnicy, ale też krytycy 
literaccy i literaturoznawcy nadal wahają się między terminami: „powieść”, 
„esej”, „proza niefikcjonalna”, „proza dokumentalna” itp. Ponadto reportaż 
(w oczach macedońskiego odbiorcy) uchodzi za dzieło wyłącznie dziennikarskie, 
   

1 Można tu wskazać np. Międzynarodowy Festiwal Reportażu „Warszawa bez fikcji” (23–
28.11.2010), a także ogólnopolskie konferencje naukowe: „Trzydzieści. Polska w reportażu po 1989 
roku” (Lublin, 5–6.12.2018), „Minione i zapisane. Literaturoznawcy i pisarze o reportażu międzywojen-
nym” (Wrocław, 11–12.10.2017) oraz „Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku” (Rzeszów, 
18.10.2004). 

2 M. Szczygieł, Gottland, Wołowiec: Czarne, 2010, s. 237. 
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w którym nie warto szukać wartości literackich, choć znawcy tej twórczości wie-
dzą, że tak nie jest. Czytelnikom w Macedonii gatunek ten kojarzy się z zapiska-
mi podróżniczymi Ewliji Czelebiego – tureckiego podróżnika, który w XVII 
wieku zwiedzał Bałkany, kraje zakaukaskie, Bliski Wschód itp. i którego twór-
czość uznaje się za cenne źródło historiograficzne. Można więc powiedzieć, że 
w świadomości zbiorowej Macedończyków reportaż jest nadal lekceważony pod 
względem literackim, bo zawiera tylko suche fakty, brakuje w nim narracji, ma 
charakter informujący. Owszem, napisano ostatnio trochę biografii i tzw. książek 
historycznych, ale ogólnie autorzy macedońscy nie sięgają po ten gatunek, aby 
wyrazić swój talent artystyczny. Dopiero niedawno zaczęto też tłumaczyć utwory 
polskich reporterów. Kiedy w 2014 roku ukazał się macedoński przekład Impe-
rium Kapuścińskiego, szybko uznany został za rewelację zarówno przez literatu-
roznawców, jak i całą rzeszę czytelników, którzy poznali coś nowego, świeżego 
w świecie literackim. 

Musimy spojrzeć wstecz na rozwój literatury macedońskiej, aby wyjaśnić, dla-
czego dorobek „maga reportażu”, jakim jest Kapuściński, tak późno został po raz 
pierwszy przetłumaczony i wydany w Macedonii. Ze względu na to, że standar-
dowy język macedoński ukształtował się dopiero po drugiej wojnie światowej, 
prawdziwa działalność tłumaczeniowa – a tym samym możliwość przekładania 
polskiej twórczości literackiej – zaistniała właśnie wtedy. Dlatego więc do dziś 
nie przetłumaczono całego kanonu literatury polskiej. W 2013 roku, z uwagi na 
wzrost aktywności tłumaczeniowej w tym sektorze, przeprowadziłam badanie, 
które wykazało, że w ciągu pięciu poprzedzających lat przełożono w Macedonii 
25 polskich dzieł literackich. Dla porównania: na przestrzeni dwóch wcześniej-
szych dekad, od 1988 do 2008 roku, ukazało się łącznie 25 przekładów3. Tenden-
cja ta zauważalna jest do chwili obecnej, co wiąże się oczywiście z dotacjami 
zagranicznymi dla wydawnictw i tłumaczy, przyznawanymi głównie przez Insty-
tut Książki, ale również Unię Europejską. Dzięki tej szerszej perspektywie mo-
żemy dostrzec przyczyny, dla których autor Imperium został przetłumaczony na 
macedoński dopiero w 2014 roku. Musimy też pamiętać, że w byłej Jugosławii 
Kapuścińskiego nie tłumaczono. W latach 80. został co prawda przełożony 
i wydany Szachinszach, lecz od razu zniknął z półek księgarskich, ponieważ 
szach Pahlawi był dobrym przyjacielem prezydenta Tity, który nie chciał zerwać 
więzi przyjacielskich łączących oba kraje i po cichu wycofał nakład. Jedynym 
potwierdzeniem tej historii i istnienia samego przekładu jest wypowiedź tłumacz-
   

3 Zob. Л. Танушевска, Јазичната норма во книжевниот превод од полски на македонски 
јазик, w: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици. Зборник на трудови 
од Меѓународната научна конференција одржана на 21 и 22 ноември 2013 година во Скопје, 
red. Г. Цветановски, Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, 2017, s. 529–536. 
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ki książki, Ljubicy Rosić4. Może to też świadczy o tym, że nasze społeczeństwo 
jeszcze nie czuje się na tyle wolne, by pisać o faktach. 

Społeczeństwo macedońskie z pewnością nie było wolne, kiedy ukazały się 
tłumaczenia Imperium Kapuścińskiego i Gottlandu Szczygła. Imperium wydano 
jesienią 2014 roku w momencie wybuchu antyrządowych demonstracji w Macedonii. 
W listopadzie zaczęły się protesty studenckie, które potem przeszły w tzw. rewolucję 
kolorową. Gottland ukazał się dwa lata później, w czasie, gdy rewolucja ta osiągnęła 
apogeum. Nawiązuję do tamtych realiów dlatego, że oba dzieła, o których mowa, 
przede wszystkim odzwierciadlają świat współczesny z problemami bliskimi 
każdemu człowiekowi opresjonowanemu, a społeczeństwo macedońskie przeży-
wało wówczas kryzys demokracji (nadal go wprawdzie przeżywa, ale wtedy 
przybrał on największe rozmiary). Ludzie odbierali więc te książki jako pociechę, 
że nie są sami, jako pewien dowód, że ich walka jest sprawiedliwa, bo to, co 
zostało opisane w Imperium i Gottlandzie, było bardzo podobne do tego, co przy-
darzyło się im w Macedonii. Czytelnicy lubią utożsamiać się z utworem – szcze-
gólnie wtedy, gdy w literaturze odnajdą podobieństwo do swoich własnych lo-
sów. W tym konkretnym przypadku, dzięki dwóm tekstom reportaży, mogli zdać 
sobie sprawę, że dotychczas żyli w dyktaturze, którą innym już udało się obalić. 

Mieszkańcy Macedonii odbierali treść Imperium jako porównywalną z codzienny-
mi politycznymi zdarzeniami w ich własnym kraju. Kapuściński pisał o przebudowie 
stolicy w celu podkreślania triumfu, potęgi, monumentalizmu, mocarstwowości, siły, 
powagi, masywności, niemożności podboju, co było życzeniem władcy. Reporter 
wspomniał także, że „[w]szelcy dyktatorzy, niezależnie od epoki i kraju, mają jedną 
wspólną cechę: wszystko wiedzą, na wszystkim się znają”5. W tych słowach Mace-
dończycy rozpoznawali swojego premiera Nikołę Gruewskiego. Właśnie kończył się 
stworzony przez niego projekt „Skopje 2014”, zakładający przebudowę stolicy Ma-
cedonii. Przy realizacji tego przedsięwzięcia Gruewski nie uwzględniał rad fachow-
ców: architektów, geologów, artystów, historyków sztuki – on sam, władca, wszystko 
najlepiej wiedział. Dyktator macedoński, wśród wielu innych rzeczy, znał się bowiem 
także na architekturze. Najogólniej można stwierdzić, że projekt przebudowania 
stolicy podporządkowano wizji użycia licznych stylów architektonicznych, m.in. 
quasi-antycznego i neoklasycystycznego, nietypowych dla tego regionu. Doskonałym 
ich przykładem są zamaszyste fasady i pomniki w samym centrum miasta, znane 
ludziom na całym świecie, którzy nazwali Skopje po przebudowie stolicą kiczu6. 
   

4 Rosić przytoczyła tę anegdotę w czasie konferencji „Kapuściński – rzeczywistość, fikcja i legen-
da”, zorganizowanej 28 października 2017 roku w Belgradzie przez Wydział Filologiczny miejscowe-
go uniwersytetu, we współpracy z belgradzką Ambasadą RP. 

5 R. Kapuściński, Imperium, Warszawa: Agora, 2008, s. 80. 
6 Zob. więcej na ten temat: L. Tanuszewska, Zaprojektowana tożsamość „Nowomacedończyków”, 

w: Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik, t. 1: 
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Kapuściński w Imperium pisał również o fenomenie milczenia – np. we frag-
mencie dotyczącym lotu do Workuty, kiedy samolot, nie wiadomo dlaczego, 
ląduje w innym mieście, zaś pasażerom nie podaje się żadnej informacji o dal-
szym ciągu podróży. Ludzie czekają godzinami w nieznośnych warunkach, ale 
nikt się nie buntuje, nikt o nic nie pyta. Jedynym, który okazuje zniecierpliwienie, 
jest autor. Za takie zachowanie osądza go reszta podróżnych, uznając wręcz za 
durnia. Ocena współpasażerów jest jaskrawym przykładem myślenia typowego 
dla homo sovieticus: 

Całe bowiem doświadczenie uczy go [„człowieka sowieckiego” – przyp. L.T.], że z zada-
wania pytań nie płynie żaden pożytek, że człowiek i tak dowie się tylko tyle, ile – i bez za-
dawania pytań – powiedzą mu (albo raczej: nie powiedzą) i że przeciwnie – zadawanie pytań 
jest bardzo niebezpieczne, bo zadając je, człowiek może ściągnąć sobie na głowę wielkie nie-
szczęście7. 

I właśnie ten rodzaj milczenia (czy raczej przemilczania) występował w mace-
dońskim społeczeństwie w okresie rządów narodowców przez prawie 10 lat, aż 
do 2014 roku. „Jest źle, ale jakoś to będzie”, „zawsze może być gorzej”, „dureń 
i wariat ten, kto mówi inaczej” – to bardzo znane powiedzenia, używane na co 
dzień nie tylko w Macedonii, stan już wyuczony w poprzednich epokach, utrwa-
lony w świadomości masowej. Dlatego też najczęściej stosowanym sloganem 
podczas rewolucji, która miała doprowadzić do obalenia dyktatury i rozpoczęła 
się w tym samym czasie, kiedy ukazało się Imperium po macedońsku, było hasło: 
„Precz z milczeniem”. Znana z Imperium jako uniwersalna prawda jest również 
refleksja Kapuścińskiego o trzech plagach zagrażających światu: pladze nacjona-
lizmu, rasizmu i religijnego fundamentalizmu. Zdaniem reportera: 

Te trzy plagi mają tę samą cechę, wspólny mianownik – jest nim agresywna, wszechwład-
na, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób dotrzeć. 
W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary. Wszelka próba spokojnej 
rozmowy będzie mijać się z celem. Nie o rozmowę mu chodzi, tylko o deklarację. Żebyś mu 
przytaknął, przyznał rację (…). 

Umysł tknięty taką zarazą to umysł zamknięty, jednowymiarowy, monotematyczny, obra-
cający się wyłącznie wokół jednego wątku – swojego wroga. Myśl o wrogu żywi nas, pozwa-
la nam istnieć. Dlatego wróg jest zawsze obecny, jest zawsze z nami8. 

Tę jego refleksję można bez żadnego wahania odnieść do ostatniego etapu tzw. 
gruewizmu. Autorytarny rząd, chcąc zostać przy władzy, „żywił” ludność plagą 
   
Konteksty filologiczne i kulturoznawcze, red. K. Majdzik, J. Zarek, Katowice: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Śląskiego, 2017, s. 359–364. 

7 R. Kapuściński, Imperium…, s. 122–123. 
8 Tamże, s. 205. 
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nacjonalizmu. W efekcie krzyk demonstrującego motłochu – przez miesiące pod-
sycany rządowymi hasłami o zagrożeniu języka macedońskiego, narodu, tożsa-
mości, ze znalezionym wrogiem w postaci Albańczyków mieszkających w Mace-
donii – stał się czynem. Doprowadziło to do agresywnego napadu na parlament, 
w którym właśnie wtedy trwała narada opozycji dotycząca zyskania praw do 
rządzenia po legalnie wygranych wyborach. Atakujący pobili posłów, z których 
część ledwo uszła z życiem. Było za późno, aby do umysłu tych ludzi dotrzeć 
racjonalnymi argumentami – święty stos został zapalony, chodziło jedynie 
o znalezienie ofiar. Z podobną sytuacją, tj. zalewem kłamstw i oszczerstw, mieli-
śmy ostatnio do czynienia w przedwyborczych reklamach partii, która dopiero co 
ustąpiła z tronu władzy i nasiliła swój dyskurs pełen pomówień. Oskarżyła obec-
ny rząd, że buduje mieszkania z myślą o emigrantach przybywających (jak twier-
dzono) „tłumnie” do Macedonii. Racjonalnie myślący ludzie uznali za oczywiste, 
że to absurd, irracjonalność, ponieważ w kraju jest już tak źle, iż przyjeżdżający 
uchodźcy nie zamierzają w nim zostawać – wszak nie mają tu żadnych perspek-
tyw. Choć aktualnie ten „stos” trochę przygasł, zapłonie ponownie w przyszłości 
– jak zawsze wtedy, gdy partia macedońskich narodowców poczuje się zagrożona 
albo będzie chciała zdobyć głosy w wyborach. W chwili obecnej, kiedy istnieje 
szansa na rozwiązanie wieloletniego sporu z Grecją o nazwę państwa oraz na 
wejście Macedonii do Unii Europejskiej i NATO, plaga nacjonalizmu, o której 
mówił Kapuściński, okazuje się mocnym instrumentem nacisku. Grozi rzuceniem 
kraju w otchłań izolacji i wywołaniem kolejnej fali rozruchów na Bałkanach. 

Druga z przywołanych na wstępie książek – Gottland Mariusza Szczygła – 
ukazała się w przekładzie na język macedoński wiosną 2016 roku. Właśnie wtedy 
trwała wspomniana już kolorowa rewolucja, czyli fala antyrządowych protestów 
spowodowanych decyzją prezydenta państwa, by zwolnić ze służby wszystkich 
funkcjonariuszy podejrzanych o działania korupcyjne (chodzi o działalność spe-
cjalnej prokuratury, która w założeniu powstała po to, by rozprawić się z plagą 
korupcji). Na spotkaniu autorskim w sierpniu tego samego roku audytorium pra-
wie krzyczało do Szczygła: „Pan o nas napisał Gottland”. W czym rozpoznali 
siebie macedońscy czytelnicy książki? Szczygieł pisał o Karcie 77. W jej tekście 
„wskazywano na ciągłe naruszanie przez władze komunistyczne gwarantowanych 
umowami międzynarodowymi praw człowieka, w tym prawa do wolności wypo-
wiedzi, wolności religii, prawa do prywatności. Podkreślano fakt prześladowań 
w związku z głoszonymi poglądami, np. poprzez pozbawienie pracy czy możli-
wości kształcenia”9. Wkrótce potem ukazał się najbardziej niegodziwy akt propa-
gandowy stworzony przez komunistów – zimą 1977 roku ogłoszono tzw. Anty-
kartę, potępiającą dysydentów i mającą odstraszać zwykłych ludzi od wszelkich 
   

9 Karta 77 [hasło], https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_77 [dostęp: 20.09.2018]. 
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kontaktów z wrogami ustroju socjalistycznego. Dokument ten, zatytułowany: „Za 
nowe twórcze czyny! W imię socjalizmu”, podpisało nawet więcej osób niż Kar-
tę. Podobna sytuacja miała miejsce w Macedonii na początku protestów studenc-
kich, kiedy przyłączyli się do nich profesorowie uniwersyteccy. Podpisali kartę 
o zagrożeniu autonomii szkolnictwa wyższego i zajęli ostre stanowisko wobec 
zmian, nazywanych reformą, wdrożonych przez autorytarny rząd. Od razu po-
wstała antykarta, którą podpisali inni wykładowcy akademiccy, wspierający czy-
ny władz. Sygnatariuszy obu petycji nazywamy w Macedonii odpowiednio: „ple-
num” i „kontraplenum”. 

Szczygieł w Gottlandzie pisze przede wszystkim o zwykłym człowieku, który 
boryka się z rzeczywistością i ulega opresji, dlatego Macedończycy dostrzegli 
wyraźne podobieństwa między tym zbiorem reportaży a własną codziennością. 
Autor ujawnił także absurdy stworzone przez reżim, co również było bardzo 
bliskie macedońskiemu czytelnikowi. Można ponadto stwierdzić, że poza zbież-
nościami, o których piszę, w Gottlandzie wręcz zaczarował Macedończyków styl 
pisarski tych opowieści, nazwany postmodernistycznym dziennikarstwem. 

Warto na marginesie wspomnieć, że w 2017 roku ukazał się kolejny przekład 
Kapuścińskiego – Jeszcze dzień życia. Nie sposób powiedzieć, że książka ta na-
wiązuje do teraźniejszej sytuacji politycznej. Wyraża jednak uniwersalne prawdy 
dotyczące dzisiejszego świata, które nadal mają wielką wagę i wpisują się dosko-
nale w kontekst bieżących wydarzeń wokół nas (uchodźcy, wojny). Poza tym 
Kapuściński ma już w Macedonii swoich fanów, więc wszyscy, którzy czytali 
Imperium, sięgną z pewnością również i po Jeszcze dzień życia. Tu jednak poja-
wia się inny problem, największy i stosunkowo nowy wróg tłumaczy – internet. 
W Macedonii wszyscy są dwujęzyczni, szczególnie młodsze pokolenie czyta bez 
trudu po angielsku, a książki Kapuścińskiego można znaleźć w sieci i pobrać za 
darmo. Oczywiście i niestety, macedońskie prawo nie uznaje takiego czynu za 
przestępstwo. Nowym trendem w Macedonii jest też audiobook w rodzimym 
języku – książka w formie audialnej wchodzi na rynek w tym roku, więc jeszcze 
nie bardzo wiadomo, jaki będzie ostatecznie jej odbiór. 

Przechodząc do następnego wątku, należy zastrzec, że nie można, rzecz jasna, 
wskazywać w badaniach nad literaturą na „męski” i „kobiecy” światopogląd. 
Jako reprezentację „męskiego” mam oczywiście na myśli teksty Kapuścińskiego 
i Szczygła – nie tylko dlatego, że napisali je mężczyźni, lecz także z uwagi na 
fakt, że jest to twórczość powiązana z historią i polityką (choć Szczygieł stanow-
czo twierdzi, że polityka go nie interesuje). Reportaże obu autorów naprawdę 
trudno uznać za wyłącznie historyczne albo polityczne. Zawierają dużo więcej 
innych treści. Ale tu też jakby samoistnie zarysowała się granica między wspo-
mnianymi publikacjami a kolejnymi, o których będzie mowa. W latach 2015–
2016 ukazały się macedońskie przekłady dwóch utworów Agaty Tuszyńskiej – 
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najpierw Oskarżona: Wiera Gran, później Narzeczona Schulza. W Macedonii 
obu książkom przypisano charakter historyczny. Choć w artykule Sonji Stojmen-
skiej-Elzesеr10 teksty te zostają nazwane prozą historyczną, nie mieszczą się 
w znanych nam faktograficzno-fikcyjnych melanżach – ani nie są to dokumentar-
ne przeglądy, ani też opowieści oparte na konwencjonalnej metafikcji historycz-
nej. Jak wszyscy wiemy, głównym bohaterem wymienionych książek Tuszyń-
skiej jest pamięć, której konstruowanie pozwala odkryć historię dwóch niezwy-
kłych żeńskich postaci. Oskarżona: Wiera Gran to opowieść o prawdzie. 
Prawdzie, która ma dwa oblicza. Narracja jawi się tu czytelnikowi jako obiek-
tywna – choć jednak nie opowiada się po żadnej ze stron, budzi wątpliwości. 
Tym, co uderza macedońskiego odbiorcę, jest płciowy kontrapunkt, czyli zestawienie 
męskiej perspektywy Szpilmana, który przeżył getto i stał się bohaterem, z żeńską 
perspektywą Wiery, która przeżyła, ale została osądzona i nazwana kobietą o wątpli-
wej moralności. Tuszyńska pyta o poświęcenie się dla sztuki i o to, czym w takim 
kontekście jest kolaboracja. Bardzo podobne pytanie postawiono w jednym z tek-
stów Gottlandu, dotyczącym Lídy Baarovej: czy kobietę traktuje się inaczej w eks-
tremalnej sytuacji? 

W Narzeczonej Schulza znowu ujawnia się zmarginalizowana postać kobieca, 
przyćmiona przez wielką figurę literatury polskiej. Ponownie akcent pada na 
swoistą męsko-żeńską polaryzację (on może być bohaterem, zaś ona wyłącznie 
stać w cieniu bądź być jego cieniem). Józefina Szelińska jest niezbywalną wręcz 
podstawą wielkiej twórczości Schulza. Nie wiadomo, czy ta literatura powstała-
by, gdyby nie kobieta, która jednak została zapomniana i unieważniona do końca 
swego życia. Choć Szelińska jest tytułową postacią reportażu, poddajemy pod 
rozwagę, czy to aby nie sam Schulz staje się jego głównym bohaterem – takim, 
który wyłania się z pamięci. 

Zarówno Oskarżona: Wiera Gran, jak i Narzeczona Schulza to publikacje na-
sycone imionami, datami, cytatami z dokumentów – fakty te nie ułatwiają odbio-
ru, są po prostu obce macedońskiemu czytelnikowi, ponieważ zawierają w sobie 
odwołania do znaków, wydarzeń, sytuacji znanych tylko komuś doskonale funk-
cjonującemu w obrębie polskiej kultury. Dlatego tłumaczka11 zdecydowała się 
umieścić na końcu obu książek indeks imion i nazwisk, przeznaczony dla tych, 
którzy chcieliby się dowiedzieć więcej. Wydaje się to konieczne w przypadku 
czytania utworów Tuszyńskiej w przekładach. 

W kontekście odbioru reportażu w Macedonii nie można pominąć swoistego 
fenomenu, jakim jest twórczość Swietłany Aleksijewicz. Oczywiście zaczęto    

10 Zob. С. Стојменска-Елзесер, Историската проза на Агата Тушињска, w: Folia Philologica 
Macedono-Polonica 9–10. Зборник на трудови од X македонско-полска научна конференција, 
red. Л. Танушевска, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2018, s. 223–229. 

11 Oba utwory Agaty Tuszyńskiej na język macedoński przetłumaczyła Milica Mirkulowska. 
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tłumaczyć tę pisarkę dopiero po otrzymaniu przez nią Nagrody Nobla. W ciągu 
zaledwie dwóch lat przełożone na macedoński (przez różnych tłumaczy) zostały 
cztery jej książki: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Czasy secondhand. Koniec 
czerwonego człowieka, Krzyk Czarnobyla i Ostatni świadkowie. Utwory solowe 
na głos dziecięcy. To znaczący przyczynek do tłumaczeń obcojęzycznych reportaży 
w Macedonii, ale trzeba także zauważyć, że pojawiły się kontrowersje w związku 
z zaistnieniem tej pisarki na macedońskim rynku. Dużo czytelników zastanawia się, 
jaki jest literacki wkład w jej twórczość, bo dziennikarski widać. Jeden z tłumaczy 
Aleksijewicz powiedział nawet, że jest ona świetnym kuratorem sztuki, ale nie mieści 
się na szczycie zajmowanym przez innych twórców reportaży. Co więcej, nie są jej 
przychylni wszyscy rusycyści w Macedonii, z powodu białorusko-ukraińskiej tożsa-
mości autorki i podejmowanej przez nią krytyki obecnej rosyjskiej polityki państwo-
wej. Niektórzy odbierają tę twórczość jako kaleczenie obrazu Rosji. 

Ciekawą perspektywę dla macedońskiego odbiorcy prozy Aleksijewicz przed-
stawia Monika Ilkowa12, która porównuje książkę Wojna nie ma w sobie nic 
z kobiety z bardzo znaną w Macedonii powieścią Petre M. Andreewskiego pt. 
Nebeska Timjanovna. Według badaczki dwóch pisarzy w różniących się gatun-
kowo tekstach przedstawia głos kobiet, nieobecny w oficjalnych narracjach, oraz 
pokazuje inne oblicze wojny, tworząc świadectwo historii nieznanej, wręcz alter-
natywnej. Podobieństwa między tymi utworami Ilkowa szuka w autentyzmie 
zapisu opowieści (macedoński autor ujawnił, że fikcyjną fabułę oparł na praw-
dziwych doświadczeniach konkretnej bohaterki, która osobiście opowiadała mu 
o swoim losie wojownika, więźnia, aktywnego żołnierza partyzantki w czasie 
drugiej wojny światowej). W odróżnieniu od świadectw kobiet w reportażach 
Aleksijewicz Nebeska… trochę więcej mówi o froncie, o samej walce i jej orga-
nizacji, o tym, co zwykliśmy słyszeć na temat wojny – a słyszeć zwykliśmy, że na 
wojnie to mężczyźni opowiadają o innych mężczyznach. W tych dwóch książkach 
dzieje się nieco inaczej, bo wojenna rzeczywistość zostaje na drugim planie, nato-
miast na pierwszym wyłaniają się uczucia. „Wojna kobieca” – według Aleksijewicz 
– jest straszniejsza od „wojny męskiej”, gdyż pamięć indywidualna kobiety mieści 
w sobie więcej niż pamięć zbiorowa. Wojna niewieścia ma inne oblicze, zawiera 
szczegóły, odcienie, kolory i dźwięki. Kobiety pamiętają drobiazgi – takie jak 
odcinanie włosów, podpaski, brak majtek – za to nie mówią o zwycięstwie i bohater-
skich wyczynach, nie opowiadają o ideologiach i faktach. Żeńskie głosy w prozie 
Aleksijewicz i Andreewskiego wyjaśniają wojnę od wewnątrz, opisują to, czego 
nie odnajdziemy nigdy w oficjalnej historii. Generalnie twórczość Aleksijewicz 
bywa określana jako głos kobiecy, ale bardzo bolesny i naturalistyczny. 
   

12 Zob. М. Илкова, Војната има женско лице, w: Руско-македонски јазични, литературни 
и културни врски 7. Зборник на трудови од VII Македонско-руска научна конференција, red. 
Б. Мирчевска-Бошева, Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески”, 2018, s. 307–314. 
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Podsumowując, w odpowiedzi na potrzeby macedońskiego społeczeństwa 
przeżywającego kryzys demokracji tłumacze i wydawcy coraz częściej sięgają po 
utwory reporterów, którzy przede wszystkim dokumentują świat współczesny 
przez pryzmat problemów bliskich każdemu człowiekowi opresjonowanemu. 
Można powiedzieć, że funkcjonujemy w dekadzie odkrycia reportażu jako gatun-
ku literackiego, bo ukazują się też prace porównujące literaturę faktu z literaturą 
piękną, w której szuka się elementów niefikcjonalnych. Twórczość reportażowa, 
szczególnie ta polska, skutecznie „przebiła się” na rynku wydawniczym – nieza-
leżnie, czy jako obraz „męskiego”, czy „kobiecego” światopoglądu. 

 
R E C E P T I O N  O F  L I T E R A R Y  R E P O R T A G E  T R A N S L A T E D   

I N T O  T H E  M A C E D O N I A N  L A N G U A G E  

Answering the needs of the Macedonian society, which is coping with a crisis of democracy, transla-
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W RUMUNII LITERATURA POLSKA BYŁA ZAWSZE DOBRZE REPREZENTOWANA PO- 
przez tłumaczenia – potwierdzenie tych słów znajdujemy w Bibliografii przekła-
dów z literatur słowiańskich (1945–2011), wydanej przez Wydawnictwo Uniwer-
sytetu w Bukareszcie w 2015 roku1. Spis tytułów w niej uwzględnionych obejmu-
je 237 tomów autorskich (stanowiących przekłady literackie: z prozy, liryki, 
dramaturgii), 13 antologii krótkiej prozy, liryki oraz dramatów, jak również 35 
monografii krytycznoliterackich, wśród których 3 są autorstwa polskich kryty-
ków2, a reszta wyszła spod pióra rumuńskich badaczy. Oczywiście, podane liczby 
pokazują statystykę tłumaczeń powstałych do 2011 roku. W chwili obecnej na 
rynku wydawniczym w Rumunii pojawia się natomiast od 2 do 10 tytułów rocz-
nie. Spośród tych przekładów 16 to utwory 7 pisarzy należące do nurtu reportażu 
literackiego, ukazujące rumuńskim czytelnikom fenomen tzw. polskiej szkoły 
reportażu. Autorzy przetłumaczonych tekstów są reprezentantami klasycznej 
i współczesnej odmiany wspomnianego gatunku, ich nazwiska mają charakter 
synekdochiczny. Do starszej generacji należą: Ryszard Kapuściński (1932–2007), 
Hanna Krall (ur. 1935), Mariusz Szczygieł (ur. 1966), Lidia Ostałowska (1954–
2018). Oprócz wymienionych twórców niniejsza analiza obejmie dodatkowo 
kilka utworów Andrzeja Stasiuka, który – nawet jeśli nie jest reportażystą ani 
z zawodu, ani pod względem strategii pisarskiej – za sprawą pewnych elementów 
   

1 Zob. Bibliografia traducerilor din literaturile slave (1945–2011), red. C. Geambașu, București: 
Editura Universității din București, 2011, s. 286. 

2 Chodzi o następujące pozycje: R. Ingarden, Studii de estetică, przeł. O. Zaicik, wstęp N. Vaniny, 
Bucureşti: Univers, 1978; H. Markiewicz, Conceptele ştiinţei literaturii, przeł. C. Geambaşu, przedm. 
M. Pop, Bucureşti: Univers, 1988; M.P. Markowski, Vâltoarea neagră. Gombrowicz, lumea, literatu-
ra, przeł. C. Bartl, Piteşti: Paralela 45, 2005. 
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swojej prozy oraz przyjmowania postawy obserwatora (choć subiektywnego) 
wpisuje się w szerszy krąg literatury dokumentarnej i niefikcjonalnej jako autor 
prozy podróżniczej sensu largo. Panoramę polskiej szkoły reportażu literackiego 
współtworzą też przedstawiciele młodszego pokolenia, których teksty ukazały się 
w tłumaczeniu na rumuński: Małgorzata Rejmer (ur. 1985), Filip Springer (ur. 
1982) i Piotr Pogorzelski (ur. 1977). 

Nie dziwi fakt, że po obaleniu komunizmu i zniesieniu cenzury pierwsze – już 
klasyczne – reportaże literackie, które przykuły uwagę rumuńskich tłumaczy, 
wyszły spod pióra „mistrza” Ryszarda Kapuścińskiego. Nazywany „cesarzem 
reportażu” i „tłumaczem kultur”3, autor Szachinszacha spędził prawie całe życie 
na podróżowaniu. Z inicjatywy Wydawnictwa Znak powstał ciekawy tom ku czci 
Kapuścińskiego, zawierający 13 historii opowiedzianych przez jego tłumaczy. 
Swoje przeżycia związane z lekturą utworów „mistrza” i późniejsze spotkania 
z samym pisarzem opisał dowcipnie i wzruszająco m.in. rumuński slawista prof. 
Mihai Mitu. W szkicu Moje podróże z Mistrzem4 opowiedział, jak po raz pierw-
szy natrafił na książkę Kapuścińskiego podczas prezentacji oferty wydawniczej 
oficyny Czytelnik, której przedstawicieli gościła Ambasada RP w Bukareszcie 
jesienią 1988 roku, czyli rok przed upadkiem reżimu komunistycznego w Rumu-
nii. Chodzi o Cesarza – elektryzującą lekturę urzekającą czytelnika od pierwsze-
go akapitu: 

Czytałem to jednym tchem, w napięciu, spowodowanym niepowstrzymanymi analogiami 
do ówczesnych realiów rumuńskich. Jakkolwiek te realia zmuszały nas wszystkich do wzmo-
żonej czujności, patrzyłem kątem oka na otoczenie: a nuż w pobliżu jest ktoś – nie-Polak, 
oczywiście – ktoś czyhający na wymowną reakcję, na podejrzane grymasy mojej twarzy, 
z których można wyciągnąć należyte wnioski. A potem… Przecież samo czytanie, i to w ob-
cym języku, o mechanizmie donosicielstwa, przedstawionym w dodatku jako raison d’état, 
byłoby surowo karane w Rumunii roku 1988! To tabu. O tym nie wolno nawet myśleć, a tym 
bardziej mówić i czytać! Na wszelki wypadek, wstrzymując oddech satysfakcji (bo tak czu-
łem w głębi duszy!), sięgnąłem po inną książkę (nie pamiętam którą), udając podobne zainte-
resowanie (były to czasy, kiedy umiejętne aktorstwo w życiu codziennym stanowiło jedyną 
drogę ratunku)5. 

   
3 Por. wypowiedź Kapuścińskiego: „Często mówię, że reporterów uważam za tłumaczy, ale nie 

z języka na język, tylko z kultury na kulturę (…). Dzisiaj potrzebujemy takich tłumaczy i coraz bar-
dziej będziemy ich potrzebować. Rośnie bowiem wśród ludzi świadomość, że żyją w świecie wielokultu-
rowym, wielojęzykowym, wielocywilizacyjnym, wieloreligijnym, wielorasowym (…)”. R. Kapuściń-
ski, Podróż jako źródło, rozm. przepr. B. Białek, P. Żak, http://kapuscinski.info/podroz-jako-zrodlo. 
html [dostęp: 24.04.2018]. 

4 M. Mitu, Moje podróże z Mistrzem, w: Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu 
tłumaczy, red. B. Dudko, Kraków: Znak, 2007, s. 169–183. 

5 Tamże, s. 172–173. 
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„Kim jest ten pisarz, który tak trafnie opisuje to wszystko?” – pyta rumuński 
slawista, któremu Ryszard Kapuściński nie daje spokoju: 

Impreza dobiegała końca – nie mogłem czytać dalej. W drodze do domu postanawiam: tę 
książkę muszę zdobyć, muszę ją przeczytać do końca, muszę ją przełożyć na mój język, by 
moi rodacy mogli przeżyć to co ja w tych chwilach i zostać wielbicielami takiego niespoty-
kanego geniusza pióra!  

Jednak miałem świadomość, że to tylko złuda! W warunkach roku 1988 w moim kraju ta-
kie przedsięwzięcie z góry skazane było na fiasko, nie mówiąc już o skutkach dla śmiałka – 
tłumacza i wydawcy, o ile by się tacy znaleźli. Najwyżej mógłbym ją tłumaczyć dla siebie 
i… do szuflady. Miałem zresztą pod tym względem przykre doświadczenie – mój przekład 
Cyberiady ukazał się bez ostatnich dwu powiastek6. 

Marzenie to spełni się w 1991 roku, kiedy Cesarz [Împăratul]7 ukaże się w ru-
muńskim tłumaczeniu w dziś nieistniejącym Wydawnictwie Globus, z portretem 
reportera, wymowną okładką, przedmową prof. Mitu oraz mapą Etiopii, naryso-
waną przez żonę tłumacza, która chciała w ten sposób przyczynić się do sukcesu 
utworu na rynku wydawniczym w Rumunii. Nakład Cesarza, jak informuje nas 
autor przekładu, rozszedł się błyskawicznie, a prestiżowe czasopisma literackie 
tego czasu, jak np. „Lettre Internationale” lub „Discobolul”, publikują obszerne 
fragmenty z książki polskiego pisarza w ramach jej promocji. 

Po dość długiej przerwie, a dokładniej 6 lat po Cesarzu, nakładem Wydawnic-
twa Nemira ukazuje się drukiem Imperium [Agonia Imperiului]8 w tłumaczeniu 
Olgi Zaicik, a Ryszard Kapuściński zaczyna być nazywany niekwestionowanym 
mistrzem reportażu. Obecnie, prawie 20 lat po wydaniu rumuńskich przekładów 
obu książek, są one niedostępne, oferują je tylko zbiory bibliotek lub może anty-
kwariaty, co niestety oznacza, że tytuły te zostały wyparte ze świadomości 
współczesnych czytelników. W efekcie ich recepcja jest obecnie utrudniona albo 
wprost minimalna. Przekład Imperium spotkał się też z nieprzychylnym przyję-
ciem, spowodowanym porównaniem rumuńskiej wersji do angielskiej w tłuma-
czeniu Klary Główczewskiej i z posłowiem słynnej Margaret Atwood9. W swoim 
komentarzu zatytułowanym Traduttore traditore sau ce? [Traduttore traditore, 
czy jak?] internauta Dumitru Dobrev, z zawodu prawnik, porównuje fragmenty 
z obu tłumaczeń bez zestawienia ich z polskim oryginałem. Wnioskując pochop-
nie, że wersja w języku rumuńskim jest wadliwa, wskazuje kilka odchyleń se-
mantycznych „godnych uwagi”: „mimo że nie znam polskiego, widać, że tłu-
maczka Olga Zaicik po prostu zmasakrowała tekst polskiego autora, źle tłuma-
   

6 Tamże, s. 174–175. 
7 R. Kapuściński, Împăratul, przeł. M. Mitu, Bucureşti: Globus, 1991. 
8 Tenże, Agonia Imperiului, przeł. O. Zaicik, Bucureşti: Nemira, 1997. 
9 Tenże, Imperium, przeł. K. Główczewska, posł. M. Atwood, wyd. 2, London: Granta, 2007. 
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cząc albo wręcz… opuszczając całe strony oryginału, których nie ma w rumuń-
skim przekładzie (…)”10. Autor recenzji cytuje też jako przykłady 2–3 fragmenty, 
które uważa za zaskakujące i odbiegające od normy. Niestety, do momentu kon-
frontacji trzech tekstów – przekładu rumuńskiego, tłumaczenia na angielski oraz 
oryginału w języku polskim – nie sposób sformułować adekwatnej, biegłej, 
obiektywnej opinii, natomiast warto w tym miejscu wskazać to zjawisko. Każdy 
doświadczony tłumacz wie, że zarzuty jak ten, iż rumuńska wersja jest automa-
tycznie wadliwa, bo liczy 313 stron, podczas gdy przekład angielski ma 337 
stron, nie stanowią solidnego argumentu, ponieważ tutaj wchodzą w grę różnora-
kie względy – od formatu książki oraz używanej czcionki do syntetyzmu języka 
docelowego. Olga Zaicik – córka polskich emigrantów z Łodzi, którzy w 1921 
roku zamieszkali w Rumunii – to filolog z zawodu, redaktorka w różnych presti-
żowych wydawnictwach rumuńskich, współpracowniczka ważnych pism literac-
kich i kulturalnych (takich jak np. „Secolul 20”, „România Literară”, „Cahiers 
roumains d’études littéraires”), świetna tłumaczka obdarzona talentem literackim, 
kompetencją językową i estetyczną wrażliwością11. Tłumaczenia autorstwa Zai-
cik (ponad 30 tomów) są dowodem opanowania pięknego języka oraz odpowied-
niego stylu. 

Z wyjątkiem Imperium wszystkie przekłady utworów Ryszarda Kapuścińskiego 
na rumuński, zawierające przedmowy lub posłowia, wyszły spod kompetentnego 
pióra prof. Mihaia Mitu, którego można określić mianem oficjalnego tłumacza 
książek polskiego „mistrza” reportażu literackiego. Wymieńmy tutaj Heban12, 
Podróże z Herodotem13 oraz Szachinszacha14. Dzięki poruszanym tematom, bez-
pośredniemu i ekspresywnemu stylowi literackiemu, przyciągającej narracji, 
empirycznemu doświadczeniu oraz różnorodności informacji, w które obfitują 
jego teksty, Ryszard Kapuściński na zawsze utrwalił się w świadomości rumuń-
skich czytelników jako prawdziwy autorytet w dziedzinie szeroko pojętej literatu-
ry faktu, wybitny dokumentalista i jeden z „największych reportażystów współ-
czesnych”15. Utwory tego autora wcale nie są nudne lub monotonne, ale również 
   

10 Oryg.: „deși nu știu polonă, îmi este clar că traducătoarea Olga Zaicik a masacrat pur și simplu 
textul autorului polonez, traducând aiurea sau pur și simplu… sărind pagini din original, care nu se regăsesc 
în ediția românească (…)”. D. Dobrev, Traduttore traditore sau ce?, https://dumitrudobrev.word 
press.com/2011/03/13/traduttore-traditore-sau-ce/#more-132 [dostęp: 24.04.2018]. Jeśli nie wskazano 
inaczej, zawarte w artykule tłumaczenia obcojęzycznych cytatów są mojego autorstwa – C.G. 

11 Zob. biogram oraz nekrolog Olgi Zaicik na stronie: http://www.uniuneascriitorilor.ro/2013-10-
-22-polonista-%C5%9Fi-traduc%C4%83toarea-olga-zaicik-a-plecat-dintre-noi [dostęp: 24.04.2018]. 

12 R. Kapuściński, Abanos, przeł. M. Mitu, Bucureşti: Paralela 45, 2002. 
13 Tenże, Călătorind cu Herodot, przeł. i posł. M. Mitu, przedm. J. Drzewucki, Bucureşti: Art, 2008. 
14 Tenże, Șahinșahul, przeł. M. Mitu, Bucureşti: Humanitas, 2009. 
15 Zob. Dictatorul stupid al Iranului, „Adevărul” 02.03.2010, http://adevarul.ro/cultura/carti/dicta 

torul-stupid-iranului-1_50acf7397c42d5a6638cc071/index.html [dostęp: 24.04.2018]. 
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nie ujawnia się w nich przesadny subiektywizm, który mógłby podważyć auten-
tyzm przedstawionych faktów i realiów, stawiając je pod znakiem zapytania. 
Kapuściński podróżuje, zwiedza, dokumentuje, zbiera dowody i świadectwa, robi 
zdjęcia, rozmawia z miejscowymi. Mistrzostwo pisarza widoczne jest w jego 
umiejętności nadawania konkretnym wydarzeniom wymiaru ponadczasowego. 
Zresztą prof. Mitu słusznie zauważył w swoim komentarzu do Cesarza, że czyta-
jąc Kapuścińskiego, ma się wrażenie, iż można ekstrapolować opisane historie 
i odnosić je do rzeczywistości innych narodów. Z kolei w recenzji Szachinszacha 
czytamy: 

Wiele z historii i portretów naszkicowanych przez Ryszarda Kapuścińskiego pasuje do ja-
kiejkolwiek dyktatury, niezależnie od kraju, kultury, religii lub ideologii – propaganda i cen-
zura, spiski i tajna milicja, donosy, tortury, wyroki polityczne i pogromy, pomniki zniesione 
i zastąpione innymi, kult osobowości i wszechobecna nienawiść, a wszystko to na tle konflik-
tu pomiędzy jedynymi autorytetami irańskimi: monarchią oraz kościołem, z których każdy 
jeden jest bardziej absurdalny i krwawy od drugiego16. 

A zatem, bazując tylko na przekładach – będących jedyną możliwością uzyska-
nia dostępu do obcej kultury, wobec której jesteśmy bezsilni, nie znając języka – 
można śmiało stwierdzić, że Ryszard Kapuściński stał się w świadomości rumuń-
skich czytelników „ojcem” polskiego reportażu literackiego. Mało znany jest 
bowiem w Rumunii fakt, że do tego tytułu kandydują w Polsce inni wybitni pisa-
rze-reportażyści, jak np. Melchior Wańkowicz (1892–1974) lub Ksawery Pru-
szyński (1907–1950)17. 

Mimo że rumuńskie tłumaczenie tomu reportaży pt. Tam już nie ma żadnej rze-
ki [Acolo nu mai există nici un râu] ukazało się w roku 2002 jako wspólna praca 
dwóch tłumaczek: Radosławy Janowskiej-Lascăr18 oraz Ramony Leu, nazwisko 
utalentowanej dziennikarki i pisarki Hanny Krall pozostaje w Rumunii znane 
tylko osobom wtajemniczonym w kulturę i literaturę polską. Niewątpliwie książ-
   

16 Oryg.: „Multe din poveştile şi portretele realizate de Ryszard Kapuscinski se potrivesc oricărei 
alte dictaturi, indiferent de ţară, cultură, religie sau ideologie: propagandă şi cenzură, conspiraţii şi 
miliţie secretă, denunţuri, torturi, condamnări politice şi pogromuri, statui doborâte şi înlocuite, cultul 
personalităţii şi ura populară, totul pe fondul conflictului dintre singurele autorităţi iraniene: monarhia 
şi biserica, una mai absurdă şi mai sângeroasă ca alta”. Tamże. 

17 Choć to zagadnienie zasługuje na osobną, szerszą dyskusję o literaturze faktu czy dokumentu, 
warto na marginesie wspomnieć, że znana w Rumunii za swoje zawarte w Medalionach opowiadania 
o charakterze reporterskim, inspirowane historiami ofiar hitleryzmu, jest Zofia Nałkowska. W prze-
kładzie rumuńskim teksty te ukazały się w 1956 roku pt. Profesorul Spanner. Zob. Z. Nałkowska, 
Profesorul Spanner (Medalioane), przeł. D. Telemac, C. Ţoiu, Bucureşti: ESPLA, 1956. 

18 Radosława Janowska-Lascăr – Polka, wówczas lektorka języka polskiego na Uniwersytecie 
w Jassach, obecnie promotorka kultury rumuńskiej w Polsce i współzałożycielka Wydawnictwa 
Amaltea. 
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ka została oficjalnie zapowiedziana i była promowana w prasie literackiej, jednak 
dla czytelników rumuńskich Hanna Krall jest – pomimo swojego kunsztu pisar-
skiego – autorką niszową i mało rozpoznawalną. W Polsce zasłynęła dzięki 
wstrząsającym i przenikliwym opowieściom inspirowanym polskim społeczeń-
stwem, a także za sprawą ciekawych i sugestywnych opisów realiów Związku 
Radzieckiego, które zawarła w swojej debiutanckiej książce zatytułowanej Na 
wschód od Arbatu (1972). Ujawniają one zdolność pisarki do syntetyzowania 
i posługiwania się subtelnym językiem ezopowym, a także jej przenikliwość 
umysłu oraz talent literacki. 

W odróżnieniu od Hanny Krall dość popularny19 jest w Rumunii Andrzej Sta-
siuk, oczywiście dzięki swojej prozie podróżniczej o Europie Środkowo-
-Wschodniej. Pomijając tom Jak zostałem pisarzem (próba autobiografii intelek-
tualnej), czyli pierwszą książkę Stasiuka przetłumaczoną na język rumuński 
w 2003 roku20, wszystkie inne przekłady twórczości tego pisarza – Moją Europę 
[Europa mea] (współautor: Jurij Andruchowycz), Jadąc do Babadag [Călătorind 
spre Babadag], Fado i Dojczland [Djermania]21 – można wpisać w szeroką sferę 
gatunków niefikcjonalnych. Sądząc zatem z liczby przełożonych utworów, An-
drzej Stasiuk jest w Rumunii znany. Do recepcji tych książek przyczynia się 
niewątpliwie bezpośredni, poufały i lekko ironiczny styl, spostrzegawczość 
i osobista charyzma pisarza oraz – rzecz bardzo ważna – to, że był obecny na 
większości wydarzeń promujących jego publikacje w kilku rumuńskich miastach. 
Talent narratorski Stasiuka uwodzi czytelnika, wzbudza ciekawość, zaintereso-
wanie, intryguje, sprawiając, że odbiorca chce iść śladami autora podejmującego 
i opisującego w swoich książkach wyprawę po różnych, najczęściej dziwacznych 
zakątkach świata. Twórca ten odsłania przed czytelnikami nieznaną i tajemniczą 
Europę, przestrzeń usytuowaną na peryferiach wielkich cywilizacji, żyjącą jakby 
poza czasem i posiadającą własną niesamowitą geografię, rozpiętą między degra-
dującymi współrzędnymi rozpadu, chaosu, nicości i mierności. Oczywiście, 
utwory Stasiuka nie stanowią idealnego przykładu reportażu literackiego, lecz 
raczej w dużej mierze kreację osobliwego świata, ponieważ są zbyt subiektywne 
   

19 Muszę przyznać, że wahałam się trochę przy wyborze słowa określającego tego autora, ponieważ 
prawda jest taka, że pisarze pochodzący z naszej strefy kulturowej (tj. z Europy Środkowo-Wschodniej) 
zawsze będą raczej niszowi i mniej popularni w porównaniu do szeroko znanych pisarzy tworzących 
w języku angielskim, francuskim czy niemieckim, choć niewątpliwie są cenieni i rozpoznawani przez 
krytyków oraz inteligencję. 

20 A. Stasiuk, Cum am devenit scriitor (incercare de autobiografie intelectuala), przeł. I. Petrikă, 
przedm. W. Kot, posł. S. Popescu, Pitești: Paralela 45, 2003. 

21 W porządku chronologicznym wydania: A. Stasiuk, I. Andruhovîci, Europa mea, przeł. C. Ge-
ambașu, przedm. C. Ungureanu, Iași: Polirom, 2003; A. Stasiuk, Călătorind spre Babadag, przeł. 
i przedm. C. Godun, București: RAO, 2007; tenże, Fado, przeł. C. Godun, București: RAO, 2010; 
tenże, Djermania, przeł. C. Godun, București: RAO, 2014. 
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i osobiste. Miejsca w nich opisane to, co prawda, przestrzenie realne, ale obudo-
wane elementami charakterystycznymi dla fikcji literackiej – właśnie dlatego 
opowieści te mogą być uważane za zapiski i wrażenia z podróży sensu largo. 
Andrzej Stasiuk proponuje własną interpretację faktów i własne wyobrażenie 
o miejscach mniej znanych, często bagatelizowanych i lekceważonych, które – 
jak sam przyznaje – „kocha beznadziejną miłością”. Są to peryferyjne i zmargina-
lizowane obszary bytu człowieka, gdzie obowiązują jeszcze odwieczne prawa 
rządzące przyrodą – zwierzęta żyją tu z ludźmi w całkowitej zgodzie, a nawet 
stanowią w dalszym ciągu podstawę egzystencji, najprawdopodobniej tak jak 
w samych początkach istnienia22. 

Podsumowując, gdybyśmy podchodzili do reportażu literackiego jak do formy 
o cechach beletrystycznych, splatającej elementy autentyczne z wykreowanymi, 
albo jak do opowieści z pogranicza dziennikarstwa i twórczości literackiej, wtedy 
można by omawiać utwory Andrzeja Stasiuka w tym kontekście. Warto przy 
okazji podkreślić, że pod pojęciem fikcji lub sfikcjonalizowanego tekstu rozu-
miemy prace wykorzystujące środki stylistyczne oraz różnorakie techniki kompo-
zycji w celu literackim, artystycznym, estetycznym, nie zaś bazujące na wymy-
ślaniu faktów, co byłoby sprzeczne z wymogami przekazu dziennikarskiego 
i stanowiłoby odchylenie od norm gatunku23. Linia demarkacyjna oddzielająca 
autentyczność oraz wiarygodność reportażu literackiego od jego literaturyzacji 
albo fikcjonalizacji jest bardzo często subtelna i łatwo naruszalna. Geo Bogza – 
ojciec rumuńskiego wariantu tego gatunku – uważał, że „jeżeli nie widzieliśmy 
czegoś na własne oczy, a jednak piszemy o tym, możemy śmiało nazwać takie 
postępowanie mistyfikacją i manipulacją rzeczywistości”24. 

Wracając do zagadnienia recepcji polskiej twórczości reportażowej w Rumunii, 
warto zasygnalizować obecność na rumuńskim rynku wydawniczym kilku repor-
taży monograficznych, przedstawiających w sposób panoramiczny kraje, które 
   

22 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej przedmowie do wersji rumuńskiej utwo-
ru Jadąc do Babadag (zob. C. Godun, Călător într-o Europă second-hand, w: A. Stasiuk, Călătorind 
spre Babadag…) oraz w opracowaniach zawierających analizy Jadąc do Babadag, Fado i Dojczlan-
du: Dojczland sau în căutarea Bucureștiului pierdut, w: In honorem Gheorghe Mihăilă, red. 
M. Mangiulea, București: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, s. 420–426; Przestrzeń w prozie 
podróżniczej Andrzeja Stasiuka. Brand, metafora czy swoista obsesja?, w: Polonistyka bez granic, 
t. 1: Wiedza o literaturze i kulturze, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Kraków: Universitas, 2011, 
s. 315–323. 

23 W szerszej wersji tej pracy, adresowanej do rumuńskiego odbiorcy, omawiam przypadki dwóch 
reportażystów – Jacka Hugo-Badera (ur. 1957) oraz Andrzeja Muszyńskiego (ur. 1984) – którzy 
zostali posądzeni w polskiej prasie literackiej o zafałszowanie prawdy i podanie niesprawdzonych 
dogłębnie faktów w utworach Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak (Kraków: Znak, 2014) oraz 
Cyklon (Wołowiec: Czarne, 2015). 

24 Oryg.: „dacă nu am văzut cu ochii noștri și totuși scriem, se cheamă, ca să spun așa, că măsluim”. 
Cyt. za: G. Pantin, Reportajul, https://pl.scribd.com/doc/47963550/Reportajul [dostęp: 20.06.2018]. 
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przyciągnęły uwagę twórców tychże tekstów. Należy przywołać tutaj książkę 
dziennikarza Piotra Pogorzelskiego Barszcz ukraiński25. To owoc osobistych 
doświadczeń autora, nabytych w czasie pracy w charakterze korespondenta Pol-
skiego Radia na Ukrainie. Pogorzelski proponuje rumuńskim czytelnikom (dla 
których, pomimo bliskiego sąsiedztwa, Ukraina jest nadal wielką niewiadomą) 
różne tematy z zakresu tamtejszego życia społecznego i politycznego w czasach 
Wiktora Janukowycza. Autor kreuje obraz mniej literacki, ale bardziej rzeczywi-
sty, oparty na statystykach oraz analizach gospodarczo-politycznych i kulturo-
wych ukraińskiego społeczeństwa. Książka przyciągnęła uwagę rumuńskiego 
wydawcy w związku z burzliwą sytuacją polityczną oraz konfliktami na Ukrainie 
w roku 2014. W eseju zatytułowanym Obraz Ukraińca w mentalności współcze-
snych Polaków. Analiza przypadku na podstawie »Barszczu ukraińskiego« dzien-
nikarza Piotra Pogorzelskiego doszłam do wniosku, że 

Rumuni nie wiedzą, kim są Ukraińcy – i vice versa – a w rumuńskiej mentalności są głę-
boko zakorzenione stereotypy ujemne26 związane z ich [Rumunów – przyp. C.D.] wschodnim 
sąsiadem, któremu najczęściej przyklejają po prostu etykietę homo sovieticus. Ostatnie wyda-
rzenia, które miały miejsce w Kijowie, oraz obecny konflikt wojenny na wschodzie Ukrainy 
sprawiły, że coraz więcej Rumunów interesuje się Ukrainą, z którą się solidaryzują27. 

Niestety, po krótkim czasie temat ukraiński ucichł, ponieważ – pomimo są-
siedztwa z Ukrainą – Rumuni patrzą raczej na Zachód niż na Wschód. 

Reportażami monograficznymi są również książki Mariusza Szczygła o Cze-
chach – Gottland28 i Zrób sobie raj29 – których rumuńskie tłumaczenia wzbudziły 
spore zainteresowanie i doczekały się przychylnych recenzji i komentarzy 
w tradycyjnej oraz internetowej prasie literackiej. Obecność charyzmatycznego 
autora na promocji Gottlandu przyczyniła się w dużej mierze do pozytywnej 
recepcji przekładu. 

Smutna wiadomość o śmierci pisarki Lidii Ostałowskiej, o której rumuńscy 
czytelnicy usłyszeli dzięki wzruszającym i złożonym portretom Romów w książ-
ce Cygan to Cygan30, nadeszła krótko po wydaniu w Rumunii tłumaczenia tomu    

25 W dokonanym przeze mnie tłumaczeniu na rumuński książka ta ukazała się pod szerszym, obja-
śniającym tytułem Borș ucrainean. De la statul sovietic la revoluţia demnităţii [Barszcz ukraiński. Od 
państwa sowieckiego do rewolucji godności] (București: Meteor Publishing, 2015). 

26 Pojęcie stereotypu ujemnego jest szerzej omawiane przez Barbarę Wilską-Duszyńską w pracy: 
Rozważania o naturze stereotypów etnicznych, „Studia Socjologiczne” 1971, nr 3, s. 97–116. 

27 Zob. C. Godun, Imaginea ucraineanului în mentalitatea polonezilor. Studiu de caz pornind de la 
cartea »Borș ucrainean« a jurnalistului Piotr Pogorzelski, w: Omagiu profesorului Ioan Rebușapcă 
la 80 de ani, red. C. Geambașu, București: RCR Editorial, 2015, s. 387–397. 

28 M. Szczygieł, Gottland, przeł. A.M. Luft, București: Art, 2014. 
29 Tenże, Raiul pe pământ, przeł. C. Godun, București: Art, 2017. 
30 L. Ostałowska, Țiganul tot țigan, przeł. C. Godun, Chișinău: Arc, 2011. 
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Farby wodne31. Reportaże zawarte w tym zbiorze ukazują tragiczne dzieje rom-
skiej mniejszości etnicznej, skupiając uwagę na wydarzeniach historycznych 
mało znanych szerokiej publiczności i uważanych za tabu (takich jak np. Holo-
caust Romów w obozach koncentracyjnych podczas drugiej wojny światowej). 

Panoramę polskiego reportażu literackiego uzupełniają dwie książki, których 
problematyka odsyła do rumuńskich realiów, potwierdzając zainteresowanie, 
jakim cieszy się Rumunia wśród Polaków w ostatnich latach32. Chodzi o Buka-
reszt. Kurz i krew Małgorzaty Rejmer33 – monograficzny zbiór tekstów reporta-
żowych napisanych po odbyciu przez autorkę podróży do tytułowego miasta – 
oraz Rumun goni za happy endem Bogumiła Lufta34. W czasie pobytu na wymia-
nie kulturalnej w Bukareszcie Małgorzata Rejmer odkrywa uroki oraz historię 
rumuńskiej stolicy. Przenosi swoją fascynację Rumunią na teksty przedstawiające 
epizody z życia codziennego w dobie komunizmu i okresie międzywojennym, 
kiedy to „Mały Paryż” – jak określano Bukareszt – cieszył się największą sławą. 
Reportaże Małgorzaty Rejmer, choć zostały pozytywnie przyjęte przez krytykę, 
napełniają Rumunów goryczą. W książce Bukareszt nie jest bowiem promiennym 
bogatym miastem europejskim, o którym marzą mieszkańcy kraju, lecz melan-
cholijną, pełną kurzu, bezładną, obfitującą w paradoksy aglomeracją miejską. 
W takim samym mało optymistycznym tonie opisuje swoje doświadczenia 
z Rumunii autor drugiego wspomnianego tomu, z którego wyłania się obraz na-
rodu ciągle niezadowolonego, goniącego za chimerami. Zbiór Rumun goni za 
happy endem jest – jak twierdzi Bogumił Luft – „więcej niż książką wspomnień”. 
To raczej kronika współczesnej Rumunii, napisana z dystansem typowym dla 
komentatora politycznego i dyplomaty, a także szczera historia o obszarze bli-
skim sercu autora, który potrafi być zarówno subiektywny, jak i obiektywny 
wobec opisywanej przestrzeni. Bogumił Luft35 włożył dużo wysiłku w populary-
zację swojego utworu w wielu miastach w Rumunii, Mołdawii i Polsce, samo-
dzielnie organizując wydarzenia promocyjne oraz spotkania autorskie z czytelni-
kami i osobistościami życia kulturalnego, jak również udzielając wywiadów 
i publikując obszerne fragmenty książki w prasie literackiej. 
   

31 Taż, Acuarele, przeł. C. Godun, Oradea: Ratio et Revelatio, 2017. 
32 Inicjatorem tego nurtu prorumuńskiego był Andrzej Stasiuk, chociaż nie bez znaczenia są też 

przedsięwzięcia Rumuńskiego Instytutu Kultury w Warszawie – poprzez organizację imprez kultural-
nych oraz wspieranie przekładów z literatury rumuńskiej instytucja ta promuje w Polsce kulturę 
rumuńską. 

33 M. Rejmer, București. Praf și sânge, przeł. L. Săvescu, Iași: Polirom, 2014. 
34 B. Luft, Românii în goana după happy-end, przeł. A.M. Luft, Iași: Polirom, 2015. 
35 Bogumił Luft – dziennikarz i publicysta, w latach 2001–2003 korespondent polskiego dziennika 

„Rzeczpospolita” w Bukareszcie i Kiszyniowie (strefy omawiane w reportażach z tomu Rumun goni 
za happy endem), ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii w latach 1993–1999 oraz w Republi-
ce Mołdawii w latach 2010–2012. 
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Mimo że reportaże kolejnego polskiego twórcy – Filipa Springera – nie ukazały 
się w Rumunii w formie książkowej, nazwisko tego młodego reportażysty jest 
znane tamtejszym czytelnikom, którzy mogli zapoznać się z kilkoma bardzo 
wymownymi ustępami zaczerpniętymi z tomu Wanna z kolumnadą. Reportaże 
o polskiej przestrzeni36, opublikowanymi na łamach tygodnika kulturalno-
-literackiego „Dilema veche”37. Fragmenty tekstów Springera spodobały się bar-
dzo rumuńskiej publiczności, ponieważ przedstawiały obraz Polski, z którym 
także Rumuni mogli się utożsamić, rozpoznając w nim rodzime realia. Wspo-
mniane tłumaczenia ukazały się w ramach wydarzenia zorganizowanego przez 
Instytut Polski w Bukareszcie we współpracy z „Dilema veche”, mającego na 
celu popularyzację w Rumunii polskiego reportażu literackiego. Na zaproszenie 
Instytutu Filip Springer spotkał się z publicznością w księgarni Bastilia, należącej 
do prestiżowego bukareszteńskiego Wydawnictwa Art, i poprowadził praktyczne 
warsztaty na temat reportażu, przeznaczone dla studentów Wydziału Dziennikar-
stwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu w Bukareszcie. W kontekście popu-
laryzacji wizerunku Polski poprzez reportaż literacki należy wspomnieć też 
o innej inicjatywie Instytutu, polegającej na ogłoszeniu konkursu o tytule „Repor-
taż z Polską w tle”, adresowanego do wszystkich tych, którzy „doświadczyli 
Polski” i chcą podzielić się wrażeniami „niezależnie od wieku, zawodu, płci 
i wykształcenia”38. W ramach tego samego projektu w trzech miastach rumuń-
skich oraz Kiszyniowie zostały zorganizowane warsztaty reporterskie z udziałem 
czterech najwybitniejszych reportażystów współczesnych: Lidii Ostałowskiej, 
Małgorzaty Rejmer, Filipa Springera i Wojciecha Tochmana. 

Choć oferta z zakresu polskiego reportażu literackiego jest o wiele szersza – 
istnieje bowiem wielu autorów, których warto tłumaczyć, promować i populary-
zować w Rumunii (mamy na myśli Małgorzatę Szejnert, Wojciecha Tochmana, 
Jacka Hugo-Badera, Wojciecha Jagielskiego, Pawła Smoleńskiego, Wojciecha 
Góreckiego i in.) – pocieszające wydaje się to, że ów segment literatury polskiej 
jest mimo wszystko dobrze reprezentowany na rumuńskim rynku wydawniczym, 
rozpoznawalny i doceniany. 

Również w Rumunii zakorzeniła się tradycja reportażu literackiego, tj. „krea-
tywnego”, o estetycznym przesłaniu. Jak już wspomnieliśmy, za jego twórcę 
   

36 Fragmenty Wanny z kolumnadą (Wołowiec: Czarne, 2013) – tytuł rumuński: Cadă de baie cu 
colonadă. Reportaje despre spațiul polonez – przetłumaczyła studentka polonistyki Alexandra Munte-
anu. Zob. http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/filigran [dostęp: 26.04.2018]. 

37 „Dilema veche” – założony w 1993 roku tygodnik kulturalno-literacki, specjalizujący się w nu-
merach tematycznych, jest jedynym w Rumunii pismem, które kładzie nacisk na „esej, debaty ideowe 
oraz publicystykę literacką”. Zob. Dilema veche [hasło], https://ro.wikipedia.org/wiki/Dilema_veche 
[dostęp: 26.04.2018]. 

38 Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: www.culturapoloneza.ro. 
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jednogłośnie uznawany jest Geo Bogza (1908–1993) – poeta, dziennikarz, teore-
tyk awangardy rumuńskiej. W swych reportażach o rumuńskich prowincjach, 
porównanych do podstawowych żywiołów (np. kamienia, ognia, ziemi), autor 
odsłania nowe oblicze Rumunii w okresie międzywojennym. Książka Bogzy pt. 
Țări de piatră, de foc, de pământ [Kraina kamienia, ognia i ziemi], wydana 
w 1939 roku, inauguruje zatem tradycję reportażu literackiego w tym kraju. 
Utrwaliły ją teksty zebrane w tomie Książka Aluty (1945), poświęcone tematyce 
historii narodu rumuńskiego oraz wzbogacone elementami kultury ludowej. Po-
wstały w wyniku wyprawy, którą autor odbył wzdłuż potężnej rzeki Aluty39, 
poczynając od jej źródeł aż do ujścia. Geo Bogzę „[p]ociąga ludzkie cierpienie, 
głuche starcie między człowiekiem a środowiskiem, między człowiekiem a czło-
wiekiem” – pisał Mircea Eliade w 1940 roku w eseju Imagini dintr-o Românie 
aspră [Obrazy ze srogiej Rumunii]40. Dostrzegamy tu duchowe pokrewieństwo 
Geo Bogzy z Ryszardem Kapuścińskim, który zawsze interesował się ubogimi 
ludźmi, ich życiem i losem, a w szczególności mieszkańcami krajów Trzeciego 
Świata, wobec których należy przyjąć postawę pełną empatii. W wywiadzie-rzece 
pt. Izmael płynie dalej, udzielonym Marii Nadotti, Kapuściński oświadczył, że 

[u]bóstwo nie płacze, ubóstwo nie ma głosu. Ubodzy cierpią w ciszy, nie buntują się. (…) 
Tacy ludzie nigdy się nie buntują. Dlatego potrzebują kogoś, kto będzie mówił w ich imieniu. 
(…) To nasz moralny obowiązek. Bo oni wszyscy to nasi bracia i siostry. Niemi i ubodzy 
bracia i siostry41. 

Kapuściński był jednak nie tylko utalentowanym i humanitarnym reportażystą, 
lecz również wizjonerem, ponieważ o wiele wcześniej niż większość współcze-
snego społeczeństwa zrozumiał, że żyjemy w złożonym świecie odznaczającym 
się pluralizmem, wielokulturowością i wieloetnicznością, w związku z czym 
nie ma jedynego właściwego punktu widzenia albo sposobu patrzenia na rze-
czywistość42. 
   

39 Aluta (nazwa rumuńska: Olt) to rzeka w Rumunii o długości 736 km i powierzchni dorzecza 
24 300 km2. Wypływa ze źródeł w Górach Bystrzyckich, płynie przez Karpaty Wschodnie i Południo-
we i uchodzi do Dunaju. Zob. Aluta [hasło], https://pl.wikipedia.org/wiki/Aluta [dostęp: 26.04.2018]. 

40 Oryg.: „L-a atras suferința omenească, lupta surdă între om și mediu, între om oi om”. Cyt. za: 
C. Margineanu, Țări de piatră, de foc şi de pământ, „Jurnalul National – Antena3” 06.11.2011, https:// 
jurnalul.antena3.ro/cultura/carte/tari-de-piatra-de-foc-si-de-pamant-595812.html [dostęp: 26.04.2018]. 

41 R. Kapuściński, Izmael płynie dalej, rozm. przepr. M. Nadotti, w: tenże, To nie jest zawód dla 
cyników, przeł. M. Szymków, A. Flisek, Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2013, s. 152–153. 

42 Por. słowa Kapuścińskiego: „Chciałbym wskazać nam, Europejczykom o bardzo europocen-
trycznej mentalności, że stary kontynent, a właściwie jego część, to nie jedyne, co liczy się na świecie. 
Europę tworzy ogromna i wciąż rosnąca liczba kultur, społeczeństw, religii i cywilizacji. Żyjąc na 
planecie powiązanej coraz gęściej siecią wzajemnych zależności i wpływów, musimy adaptować się 
do tej radykalnie nowej globalnej sytuacji. Jeszcze niedawno można było żyć oddzielnie, nie znając 
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Na szczęście wielu polskich reportażystów uważających się za uczniów Kapu-
ścińskiego, wyznających filozofię życiową „mistrza”, pisze teksty nawiązujące do 
idei humanistycznych, które sprawiają, że nieznane staje się znanym. W ten spo-
sób autorzy ci przyczyniają się do zbliżania się ku sobie różnych kultur i mental-
ności. Wojciech Górecki oswaja nas z kulturą i mentalnością narodów i innych 
zbiorowości azjatyckich poprzez reportaże z regionu kaukaskiego (Gruzja, Ar-
menia, Abchazja, Azerbejdżan), a Mariusz Szczygieł zaznajamia czytelnika 
z wizerunkiem Czech. Lidia Ostałowska starała się przywracać godność zmargi-
nalizowanym warstwom społeczeństwa, omawiając w swoich reportażach pro-
blemy mniejszości etnicznych i narodowych. Hanna Krall i Jacek Hugo-Bader 
przybliżają odbiorcom ogrom przestrzeni kulturowej, społecznej i geopolitycznej 
rosyjskiego świata, ale tego peryferyjnego. To wyliczenie można by kontynuo-
wać. Reportaż – literacki lub czysto informacyjny – stał się gatunkiem niefikcjo-
nalnym zapośredniczającym i umożliwiającym dialog między kulturami i cywili-
zacjami w epoce globalizacji. Twórczość reportażowa odgrywa istotną rolę, gdyż 
ułatwia wzajemne porozumiewanie się ludzi oraz pozwala uzyskać dostęp do 
wiedzy o innych narodach i kulturach. 
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The purpose of the paper is to offer a concise outlook on the works of Polish journalists in Romania 
over the span of almost three decades, from the fall of the communist regime in 1989 to the present 
day. The paper discusses the literary response (in both professional and amateur media) to the works 
of outstanding Polish writers of the so-called factual narrative, translated into Romanian. Among the 
Polish authors discussed there are: Hanna Krall, Ryszard Kapuściński, Andrzej Stasiuk, Piotr Pogo-
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Keywords: Polish school of reportage, literary reportage, literary reception 

Dr hab. Cristina Godun – docent w Departamencie Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej Wydziału 
Języków Obcych Uniwersytetu w Bukareszcie. Jest autorką monografii o dramatach Tadeusza Róże-
wicza pt. Teatrul lui Tadeusz Różewicz [Teatr Tadeusza Różewicza] (2008), podręczników Gramatica 
limbii polone. Flexiunea nominală [Gramatyka języka polskiego. Fleksja imienna] (2009) oraz Fone-
tica, fonologia şi morfonologia limbii polone contemporane [Fonetyka, fonologia i morfologia współ-
czesnego języka polskiego] (2010), dwóch edycji Dicționar polon-român [Słownika polsko-
-rumuńskiego] (współautorzy: N. Mareș, C. Geambașu, 2014; współautorka: J. Twaróg, 2017), 
Dicționar român-polon [Słownika rumuńsko-polskiego] (współautorka: J. Twaróg, 2017) oraz licz-
nych artykułów opublikowanych w Polsce i Rumunii w czasopismach literackich i specjalistycznych.    
innych krajów i siebie nawzajem. W XXI wieku to już niemożliwe. Musimy coraz szybciej adaptować 
nasze wyobrażenia i tradycyjny sposób myślenia do nowej sytuacji. Nie jest to proste. W wielu przypad-
kach czasowych ograniczeń to wręcz niemożliwe”. R. Kapuściński, To nie jest zawód…, s. 153–154. 



38     Literatura polska w świecie. Tom VII 

Tłumaczy z języka angielskiego (5 pozycji) i polskiego (30 pozycji, m.in. Dzienniki, Dramaty i Baka-
kaj W. Gombrowicza, Jadąc do Babadag, Fado, Dziewięć i Dojczland A. Stasiuka, Bieguni, Dom 
dzienny, dom nocny i Ostatnie historie O. Tokarczuk, Morfina S. Twardocha). Jej główne zaintereso-
wania badawcze to: dramat współczesny, literatura faktu, antropologia, teoria przekładu. 
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N a r o d o w y  U n i w e r s y t e t  L w o w s k i  i m .  I w a n a  F r a n k i  
U k r a i n a  

  

„TE R Y T O R I U M  Z A U F A N I A ”*
 –  P O L S K I  D Y S K U R S  

W O K ÓŁ  R E P O R T AŻU  U K R A IŃS K I E G O   
O R A Z  U K R A IŃS K A  R E C E P C J A   

R E P O R T AŻU  P O L S K I E G O   
J A K O  W S K AŹN I K I  Z M I A N   
W  P O L S K O-U K R A IŃS K I M   

D I A L O G U  K U L T U R O W Y M  XXI  W I E K U  

 
BADANIE FENOMENU REPORTAŻU W KRAJACH TZW. BLOKU WSCHODNIEGO WARTO 
zacząć od bardzo ważnych dla literatury faktu kwestii periodyzacji jej funkcjo-
nowania oraz recepcji w XX i XXI wieku. Biorąc pod uwagę główne cechy tego 
gatunku, m.in. obiektywizm, rzetelność i wierność wobec przedmiotu narracji, 
należy zastanowić się, jak reportaż literacki współistniał z innymi formami nie-
fikcjonalnymi i był wykorzystywany w totalitarnym systemie radzieckim, jak 
(aktywnie bądź biernie) współtworzył tamtejszy dyskurs kulturowy na początku 
lat 90. XX wieku oraz jaki jest jego obecny rozwój. Jednej z możliwych odpo-
wiedzi na postawione pytania dostarcza niewątpliwie polska oraz ukraińska lite-
ratura reportażowa – te dwa sąsiadujące kraje przeżyły bowiem presję sowiecką    

* Wyrażenie użyte przez znanego lwowskiego poetę, tłumacza, literaturoznawcę Ostapa Sływyń-
skiego, który scharakteryzował w ten sposób postrzeganie reportażu literackiego przez Lidię Ostałow-
ską – kładącą nacisk na wzajemne zaufanie reportażysty i bohatera, zaufanie czytelnika do tekstu, 
wreszcie: autora do swego czytelnika. Stwierdzenie to można jednak bez wątpienia wykorzystać także 
do określenia przestrzeni kulturalnej, w której w ciągu ostatnich kilkunastu lat widoczne jest dążenie 
do dialogu i porozumienia między Polakami a Ukraińcami. Por. О. Сливинський, Акт довіри. 
Остап Сливинський про Лідію Осталовську, «Човен» 22.01.2018, https://choven.org/news/ostalo 
vska-in-memoriam/ [dostęp: 02.01.2019]. 
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(w większym lub mniejszym stopniu), a następnie wstrząs „wolności”, który był 
zarazem mocnym wstrząsem politycznym i obyczajowym. Teraz z kolei znajdują 
się w sytuacji – z jednej strony – otwarcia na świat, a z drugiej – ciągłego szamo-
tania się między globalizacją i potrzebą zachowania własnej Inności. Szczególnie 
dobitnie uwidacznia się to w przypadku „postmajdanowej” Ukrainy, która 
w ciągu ostatnich kilku lat na polu „bitwy” – w znaczeniu dosłownym oraz sym-
bolicznym – walczy o swoją tożsamość. Każdy z tych okresów wymaga osobne-
go badania ze względu na dość bogaty materiał oraz ważne wnioski płynące 
z jego analizy. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiona zostanie recep-
cja polskich reportaży, które ukazały się w ukraińskim tłumaczeniu w ciągu mi-
nionego dziesięciolecia. Problem odbioru tych utworów w kulturze Ukrainy na 
razie należy do całkowicie niezbadanych, mimo że właśnie gatunki literatury 
non-fiction stają się ostatnio bardzo popularne, a więc stanowią twórczość aktyw-
nie odczytywaną. 

Reportaż będący opisem autentycznych realiów niewątpliwie miał w założeniu 
najbardziej odpowiadać literaturze socrealizmu. Jak się jednak okazało, radziecka 
rzeczywistość nie mogła w nim istnieć jako „prawdziwa” – ulegała „modyfikacji” 
zgodnie z programowymi zasadami komunizmu. Potwierdza to m.in. fakt, że 
reportaż ukraiński – który dość aktywnie rozwijał się w latach 20. i 30. XX wieku 
i był ciekawy, wręcz fascynujący, oraz na wysokim poziomie artystycznym 
(utwory Majka Johansena, Waleriana Poliszczuka, Oleksandra Mariamowa itd.) – 
wskutek represji i cenzury stopniowo przekształcił się w agitacyjną propagandę, 
która dziś mogłaby zainteresować wyłącznie badacza (historyka, krytyka literac-
kiego) tych czasów, ale na pewno nie czytelnika. W latach 70. i 80. XX wieku 
gatunek ten stał się jedną z niewielu możliwości pisania „między wierszami”, 
sposobem metaforycznego mówienia inaczej, jednak i tak okazał się raczej mar-
ginalnym zjawiskiem ówczesnej literatury oraz jej czytelniczego odbioru. To 
z kolei spowodowało jego bardzo słabą pozycję w latach 90. XX wieku na nie-
podległej już Ukrainie. Dopiero w ciągu ostatnich 20 lat, po długim okresie 
zapomnienia, ukraiński reportaż zaczyna zajmować osobne miejsce w dyskursie 
kulturowym, o czym świadczą edycje tekstów reportażowych oraz bardzo cie-
kawych rozpraw im poświęconych. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku 
recepcji polskich reportaży na Ukrainie – całkowicie nieobecnych w tamtej-
szym obiegu literackim praktycznie do początku XXI wieku. Jak wspomniał 
jeden ze znanych ukraińskich tłumaczy Andrij Bondar, osobistym bodźcem, 
który skłonił go u progu nowego tysiąclecia do przekładania właśnie utworów 
reportażowych, było to, iż 

w tym momencie na Ukrainie nie istniało takie pojęcie jak reportaż [literacki – przyp. O.N.] 
ani w dziennikarstwie, ani w przestrzeni wydawniczej. Była to cecha pewnego kulturowego 
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braku świadomości, dlatego że eseistyka oraz reportaż są tymi gatunkami, które rodzą się 
w społeczeństwach ludzi wolnych albo ludzi, którzy chcą się uwolnić. Reportaż jest bowiem 
prawdą, a eseistyka – prawdą wewnętrzną1. 

Dość duża liczba wydanych w ciągu ostatnich 15 lat utworów polskich reporta-
żystów świadczy o wzroście zainteresowania tym gatunkiem na Ukrainie. Współ-
cześni Ukraińcy przytaczają nazwiska Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, 
Mariusza Szczygła, Krzysztofa Vargi, Witolda Szabłowskiego, Jacka Hugo-
-Badera, Lidii Ostałowskiej i wielu innych autorów, charakteryzując ich jako 
tych, którym udało się „powiedzieć więcej, niż zostało napisane”. Dynamicznie 
zwiększa się lista przetłumaczonych publikacji reporterskich z Polski i poświęco-
nych im tekstów krytycznych, ujawniających reakcje odbiorców ukraińskich. 
Badanie odbioru polskich reportaży na Ukrainie nasuwa pewien ich podział we-
dług podjętej problematyki i dominant treściowych w owych „tekstach-
-reakcjach”. Klasyfikacja ta pozwoli wskazać podstawowe cechy, za pomocą 
których Ukraińcy interpretują sąsiednią, polską kulturę. 

P R Z E Z W Y C IĘŻE N I E  P O S T K O L O N I A L N E J  I N E R C J I   
–  Z N I E K S Z TAŁC E N I E  O R A Z  Z N I S Z C Z E N I E   

I N D Y W I D U A L N O ŚC I  N A R O D Ó W  W  I M P E R I U M  

Omówienie tego problemu warto rozpocząć przede wszystkim od ukraińskiego 
tłumaczenia reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Już w 1980 roku w ukraińskim 
periodyku „Wseswit” opublikowano fragmenty Cesarza2, wraz z przeprowadzo-
nym dla prasy radzieckiej wywiadem z pisarzem oraz krótką analizą samego 
tekstu. Podczas gdy rozmowa z Kapuścińskim – przynajmniej na pierwszy rzut 
oka – nie zawierała podtekstu ideologicznego, komentarz do książki został wy-
raźnie nacechowany ideologicznie. Utwór scharakteryzowano z użyciem nowo-
mowy, m.in. określeń typu: „pracowity i odważny naród Etiopii”, „socjalistyczna 
droga rozwoju”, „system dyktatur antynarodowych”, „Wielki Październik 1917 
roku”3. Wyłącznie jako publikacja w periodyku oraz w ocenzurowanej interpreta-   

1 Oryg.: „на той момент в Україні такого поняття як літературний репортаж ні в журна-
лістиці, ні у видавничому просторі не існувало. Це була ознака певної культурної непри-
томності. Тому що есеїстика та репортаж – це ті жанри, які народжуються у суспільствах 
вільних людей, або людей, які хочуть звільнитися. Тому що репортаж – це правда, а есеїстика – 
внутрішня правда”. А. Бондар, Репортаж – це завжди зміна чорно-білої оптики, розмовляла 
О. Яремчук, «ЛітАкцент» 17.03.2015, http://litakcent.com/2015/03/17/andrij-bondar-reportazh-ce- 
zavzhdy-zmina-chorno-biloji-optyky/ [dostęp: 17.03.2015]. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawarte 
w artykule przekłady obcojęzycznych cytatów to tłumaczenia własne – O.N. 

2 Р. Капусцінський, Імператор. Фрагменти, «Все́світ» 1980, № 3. 
3 Tamże, s. 192. 
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cji Cesarz istniał w ukraińskiej przestrzeni kulturalnej przez prawie 20 lat i był 
w tym okresie jedynym tekstem Kapuścińskiego przetłumaczonym na język 
ukraiński. 

W 2014 roku Cesarz [Imperator] w przekładzie Ołesia Herasyma ukazał się 
nakładem Wydawnictwa Knyhy–XXI jako osobna książka, do której włączono 
też Szachinszacha [Shakhinshakh]4. Interpretacja utworu jest już jednak całkiem 
inna niż w czasach radzieckich. Jak przekonuje wspomniany wcześniej ukraiński 
tłumacz Andrij Bondar: 

Nikt tak prawdziwie [jak Kapuściński – przyp. O.N.] nie zademonstrował tragizmu postaci 
starego cesarza i nie zdemitologizował jego obrazu, szybkiego zrujnowania imperium, które 
stworzył w ciągu dziesięcioleci, tego kolosa na glinianych nogach, którego późniejsi mito-
twórcy owinęli romantycznym welonem5. 

Według współczesnych odbiorców ukraińskich swoistością Cesarza jest to, iż 
historię rewolucji zwykle piszą zwycięzcy, natomiast tutaj o długim szlaku upad-
ku imperium opowiadają słudzy cesarskiego dworu, apologeci będący „trybika-
mi” systemu: 

Opowiadają, jak władza, po średniowiecznemu bezkarna i zachłanna, oparta przede 
wszystkim na upokorzeniu biednego i pokornego narodu, powoli traci związek z rzeczywi-
stością i ze społeczeństwem, tym samym przygotowując podłoże dla buntu. Opowiadają, jak 
z ich imperium po trochu ucieka prawdziwe życie, rozmyślają o granicach między wszech-
mocą a niemocą – granicach praktycznie niedostrzegalnych dla reżimów totalitarnych, ukoły-
sanych własną propagandą. Jako wierni wyznawcy magicznej wiary w króla, a więc i we 
własne wtajemniczenie w wyższe sfery, ci ludzie mogą zrozumieć, dlaczego władze nie 
zobaczyły zbliżającego się upadku imperium, jednakże nie mogą pojąć przyczyn samego 
upadku6. 

   
4 Р. Капусцінський, Імператор. Шахіншах, пер. О. Герасим, Чернівці: Книги–ХХІ, 2014. 
5 Oryg.: „Ніхто так достовірно не продемонстрував трагізм постаті старого імператора й не 

демітологізував його образу, стрімкого руйнування імперії, яку він десятиліттями створював, 
цього колоса на глиняних ногах, що його пізніші мітологізатори овіяли романтичним флером”. 
А. Бондар, Ришард Капусцінський між історією та літературою, «Критика» 2007, № 6 (116), s. 30. 

6 Oryg.: „Вони розповідають, як влада, по-середньовічному безкарна й захланна, заснована 
передусім на покірності бідного й упослідженого народу, поступово втрачає зв’язок із реал-
ьністю та суспільством, тим самим готуючи підґрунтя для вибуху. Розповідають про те, як із 
імперії потроху витікає справжнє життя, розмірковують про межу між пануванням і видимістю 
панування, між всесиллям і безсиллям – межу, фактично невловну для тоталітарних режимів, 
заколисаних власною пропаґандою. Як вірні послідовники магічної віри в царя, а отже, і власну 
втаємниченість у вищі сфери, ці люди здатні зрозуміти, чому влада не побачила наближення 
краху, але не здатні осягнути причини самого краху”. Н. Палій, Ришард Капусцінський. 
Імператор. Шахіншах, «Критика» 2014, https://krytyka.com/ua/reviews/imperator-shakhinshakh 
[dostęp: 10.07.2018]. 
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W swoich reportażach Kapuściński – jak sądzą odbiorcy ukraińscy – rozmyśla 
nad podstawowymi koncepcjami życia społecznego: hierarchią, niewolnictwem, 
swobodą, motywacją, wyborem. Autorka jednej z ukraińskich recenzji, Natalija 
Palij, pisze, że właśnie w podobnych uproszczonych przejawach bytu ludzkiego 

widzimy i świadomość masową, i prymitywnie sklecone, lecz skuteczne techniki polityczne, 
pobudzające do życia światopogląd niewolnika, na którym podtrzymuje się totalitaryzm. Je-
den z bohaterów Cesarza mimowolnie podaje symboliczną i okropną, gdyż n i e m o ż l i w ą  
d o  p o k o n a n i a  d e f i n i c j ę  t e g o  św i a t o p o g l ą d u :  „ J e ś l i  n i e  s t a ł o b y  n a -
s z e g o  p a n a ,  k t o  d a w a ł b y  j a łm u ż n ę ? ”  [podkr. O.N.]7. 

W 2003 roku nakładem lwowskiego Wydawnictwa Litopys ukazało się Impe-
rium [Imperija]8 Kapuścińskiego w tłumaczeniu Nataliji Antonjuk (wznowione 
w 2011 roku), które zawiera osobny rozdział poświęcony Ukrainie. Autor jednej 
z nielicznych ukraińskich recenzji tej książki akcentuje jej wyraźnie antyrosyjską 
wymowę. Zauważa, iż pod pojęciem „imperium” reporter niewątpliwie ma na 
myśli „Rosję i jej modyfikację – Związek Radziecki – i z dużym zadowoleniem 
opisuje jej klęskę”, gdyż – parafrazując słowa Wasilija Grossmana, umieszczone 
obok innych mott otwierających utwór – „Rosja dużo widziała w ciągu tysiąca lat 
swojej historii, oprócz jednego – wolności”9. Wniosek recenzenta brzmi bardzo 
jednoznacznie: „Ogólnie rzecz biorąc, ta książka ma wyraźny charakter antymo-
skiewski i już przez to jest ona proukraińska”10. Warto w tym kontekście wspo-
mnieć o stosunku samego Kapuścińskiego do Ukrainy, która według niego „sza-
mota się”, będąc w okresie przejściowym, i dla której rozwoju niezbędna jest 
desowietyzacja. Reporter pomaga rozpoznać obłudną mentalność mieszkańców 
„imperium”, ponieważ w książce zostały opisane „nie tylko okrucieństwa więzie-
nia narodów, ale też proces kształtowania homo sovieticus, człowieka przejętego 
strachem, szarego, obojętnego oraz biernego, w szarej kufajce i butach z kirzy, 
bez poczucia rodzimego i świętego”11. 
   

7 Oryg.: „бачимо і масову свідомість, і грубо зліплені, але дієві політтехнології, що живлять 
світосприйняття раба, на якому й тримається тоталітаризм. Один із героїв «Імператора» мимо-
волі дає символічне й страшне у своїй непереборності визначення цьому світоглядові: «Якби не 
стало нашого пана, хто давав би нам милостиню?»”. Tamże. 

8 Р. Капусцінський, Імперія, пер. Н. Антонюк, Львів: Літопис, 2003. 
9 Oryg.: „Під імперією автор розуміє Росію та її модифікацію – Радянський Союз, і з чима-

лим задоволенням описує її крах. (…) Росія багато бачила протягом тисячі літ своєї історії, 
окрім одного – волі”. І. Лучук, Спостереження стороннього, «Поступ» 11.03.2004, http:// 
postup.brama.com/usual.php?what=21319 [dostęp: 20.05.2018]. 

10 Oryg.: „Загалом ця книжка має виразний антимосковський характер, і вже цим вона 
є проукраїнською”. Tamże. 

11 Oryg.: „не лише жахи ув’язнення народів, але також процес формування homo sovieticus, 
людини пройнятої страхом, сірої, байдужої і пасивної, у сірій куфайці та кирзових чоботах без 
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Ostatnio pojawia się coraz więcej rozpraw ukraińskich badaczy o twórczości 
Kapuścińskiego, analizujących specyfikę jego reportaży, które są uważane za 
podłoże tzw. polskiej szkoły reportażu. Zaczęła się ona aktywnie kształtować 
w czasach PRL-u, ponieważ właśnie ten gatunek pozwalał w literacki sposób 
pokazać prawdziwą Polskę, oszukując cenzurę. Pisanie metaforami – będące 
wówczas koniecznością – wpłynęło na głębię treści tekstów reportażowych, ich 
wielowarstwowość, nadało im specyficzne cechy, tworząc swoisty „syntetyczny 
gatunek na skrzyżowaniu wielu interdyscyplinarnych rzeczy”12. 

„Kolekcjoner historii ludzkich losów na byłej postradzieckiej przestrzeni” – tak 
bywa często określany i sam siebie nazywa Jacek Hugo-Bader13. Tytułowy repor-
taż z jego książki Biała gorączka [Biła hariaczka]14 to „[h]istoria głównego wro-
ga rdzennych grup etnicznych Rosyjskiej Północy, który czyha na nie w każdej 
wypitej kropli wódki. Biała gorączka w tym tekście jest synonimem zbiorowej 
śmierci całych narodów”15. Jak jednak twierdzą ukraińscy recenzenci, najważ-
niejszą cechą wspomnianego zbioru reportaży jest to, że może być on 

zimnym antykolonialnym „prysznicem” dla tych, którzy wierzą w cywilizacyjną misję po-
szczególnych narodów. Dla narodów Rosyjskiej Północy postradziecka rzeczywistość wy-
gląda jak wcielona w życie apokalipsa denacjonalizacji, która pociąga za sobą śmierć i niebyt 
zarówno poszczególnych przedstawicieli, jak i całych etnosów16. 

Oddając głos alkoholikom, bezdomnym, osobom zakażonym wirusem HIV, 
Hugo-Bader mówi o życiowych losach ludzi, o których zazwyczaj nie chcemy nic 
wiedzieć, udajemy, że ich nie ma, którzy nas irytują i wolimy ich ignorować. Co 
więcej, pokazując dno społeczne, na które zepchnięto obywateli byłych republik 
radzieckich, autor nie robi tego z pozycji zagranicznego reportażysty, ale wystę-   
почуття рідного та святого”. В. Здоровега, За чим тужимо?, «Високий Замок» 02.06.2004, 
http://www.wz.lviv.ua/articles/30424 [dostęp: 02.02.2018]. 

12 Oryg.: „Це синтетичний жанр, який виник на перетині дуже багатьох міждисциплінарних 
речей”. А. Бондар, Польський репортаж. Як увійти в літературу з чорного ходу, w: Культура 
3.0. Семінар культурної критики та репортажу, Київ: CSM, 2014, s. 164–165. 

13 Oryg.: „Як каже сам пан Гуго-Бадер, він є збирачем історій людських доль на колишньому 
пострадянському просторі”. С. Федорчук, «Біла гарячка» пострадянського світу, «День» 21.06.2012, 
https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/bila-garyachka-postradyanskogo-svitu [dostęp: 02.02.2018]. 

14 Przekład Białej gorączki autorstwa Ostapa Sływyńskiego opublikowało w 2012 roku kijowskie Wy-
dawnictwo Tempora – zob. Я. Гуґо-Бадер, Біла гарячка, пер. О. Сливинський, Київ: Темпора, 2012. 

15 Oryg.: „Історія головного ворога корінних етносів Російської Півночі, який чатує на них 
у кожній випитій краплі горілки. Біла гарячка в цьому тексті є синонімом колективної смерті 
для цілих народів”. С. Федорчук, «Біла гарячка» пострадянського світу… 

16 Oryg.: „«Білу гарячку» можна назвати холодним антиколонізаторським «душем» для тих, 
хто вірить у цивілізаторську місію окремих народів. Пострадянська дійсність для народів Ро-
сійської Півночі виглядає як втілений у життя апокаліпсис денаціоналізації, за яким настає 
смерть і небуття як окремих представників, так і цілих етносів”. Tamże. 
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puje jako świadek. Nie tylko próbuje wskazać subiektywne przyczyny, które 
doprowadzają ludzi z rosyjskiej głubinki (prowincji) do katastrofy, lecz także 
docieka roli państwa w tym procesie. Przekonuje m.in., że do zniknięcia małych 
grup etnicznych północy Rosji przyczyniła się w dużej mierze umyślna polityka 
państwowa, mająca na celu ułatwienie ich asymilacji. 

Julia Jemec-Dobronosowa, autorka jednego z ukraińskich tekstów poświęco-
nych Białej gorączce, nazywa zawarte w niej reportaże powieścią. Podkreśla ich 
bardzo udaną kompozycję – będącą następstwem połączenia szkiców z elemen-
tami quasi-wywiadów oraz wywiadów sensu stricto, a także przeplatania się 
dialogów i monologów tych, których zazwyczaj się pyta i słyszy, bo są znanymi 
osobistościami, oraz tych, których najczęściej się omija. „Hugo-Bader – jak doda-
je recenzentka – nie podkreśla roli pośrednika. On sam staje się okiem tekstu, 
lecz jednocześnie – mediatorem. I na to też pracuje sam styl wypowiedzi (…)”17. 
Główną ideę reportaży z tej książki stanowi natomiast próba pokazania postkolo-
nialnych narodów byłego Związku Radzieckiego, codziennie walczących z wła-
snym postkolonialnym piętnem – „[j]est to opowieść o Rosji, której Rosjanie nie 
chcą znać”18. Właśnie pod nawiązującym do owej postawy tytułem – 12 tysięcy km 
nieoficjalną Rosją – na łamach ukraińskiego periodyku „Ukrajina Mołoda” została 
opublikowana recenzja dostarczająca bardzo dokładnej analizy każdej części Białej 
gorączki i opisanych w niej bohaterów, z których każdy ma własną historię uderza-
jącą absurdalnością lub tragizmem19. W swych reportażach o Ukrainie Hugo-Bader 
obnaża najbardziej bolesne problemy socjalne ukraińskiej prowincji i rosyjski szo-
winizm na Krymie, a w rozmowie z dziennikarzami ukraińskimi z przykrością 
zauważa, iż Ukraina, Rosja i Białoruś są podobne pod względem braku stabilno-
ści, niedojrzałości, trwającego demontażu starego porządku20. 

Jeden z wywiadów z Hugo-Baderem – udzielony podczas pobytu autora we 
Lwowie w ramach spotkania dla studentów Szkoły Dziennikarstwa i Komunika-
cji Medialnej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego21 – pojawił się w ukraiń-
   

17 Oryg.: „Гуґо-Бадер не підкреслює роль посередника. Він сам стає оком тексту, але 
водночас – і медіятором. І на це також працює сам стиль викладу (…)”. Ю. Ємець-Доброносова, 
Яцек Гуго-Бадер. Біла гарячка, «Критика» 2012, https://krytyka.com/ua/reviews/bila-haryachka [dostęp: 
06.02.2018]. 

18 Oryg.: „Це оповідь про Росію, якої росіяни не хочуть знати”. В. Тихий, 12 тисяч км 
неофіційною Росією, «Україна Молода» 19.11.2014, http://www.umoloda.kiev.ua/number/2564/ 
164/90499/ [dostęp: 06.02.2018]. 

19 Por. tamże. 
20 Я. Гуґо-Бадер, Подорож глибинкою душ: автор “Білої гарячки” про специфіку постра-

дянського простору, розмовляв Л. Белей, «Тиждень» 08.05.2012, http://tyzhden.ua/Culture/43125 
[dostęp: 29.09.2018]. 

21 Szkoła Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we 
Lwowie jest dwuletnim programem studiów magisterskich. 
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skiej przestrzeni internetowej pod trochę ironicznym, a jednocześnie bardzo wy-
mownym tytułem. Jest nim cytat z wypowiedzi reportera, w której przekonuje on, 
iż „[d]la dziennikarza nie może być lepszego tematu niż zanik państwa”22. Zwa-
żywszy, że takie procesy na terenach byłego Związku Radzieckiego nadal trwają, 
wschód Europy jeszcze nie raz stanie się przedmiotem obserwacji tego autora. 

Mówiąc o problemach, które przeżywały kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
po rozpadzie Związku Radzieckiego, należy przytoczyć zbiór reportaży Mariusza 
Szczygła Niedziela, która zdarzyła się w środę [Nedilya, shcho vidbulasya u se-
redu]. Do czasu wydania jej przekładu autorstwa Andrija Bondara (2013)23 czy-
telnik ukraiński wiedział, że „specjalizacją” Szczygła są Czechy, o których polski 
dziennikarz pisał już od wielu lat. Szczególnie ciekawa dla Ukraińców okazała 
się jednak właśnie Niedziela…, gdyż to w niej reportażysta 

wraca w podwójnym sensie „do domu”: jest to „książka o „postpeerelowskiej” Polsce pierw-
szej połowy lat 90., o czasie, który był przełomowy dla kraju podejmującego pierwsze i nie 
zawsze zgrabne próby adaptowania się do „niespodziewanej wolności” (…), i, oczywiście, 
o czasie osobistego dojrzewania samego autora24. 

W przedmowie do książki wyraża on nadzieję, że Ukraińcy jak nikt inny zro-
zumieją polską transformację, ponieważ ich doświadczenia na początku lat 90. 
były podobne – inflacja, bezrobocie, przemiana światopoglądów25. 

Szczygieł konstruuje swoją subiektywną wizję owych czasów, próbuje odpo-
wiedzieć na pytanie, co stanowiło ich istotę. I chociaż nigdzie wprost tego nie 
wypowiada, można wywnioskować, że było nią „napięcie między nieuzasadnio-
nymi wysokimi oczekiwaniami a nędznymi realiami, między wygórowanymi 
ambicjami (…) a mizernymi możliwościami”26 – „napięcie” widoczne także 
   

22 Я. Гуґо-Бадер, Для журналіста не може бути кращого матеріалу, ніж занепад держави, 
розмовляла Н. Малетич, https://zaxid.net/yatsek_guobader_dlya_zhurnalista_ne_mozhe_buti_krash 
hogo_materialu_nizh_zanepad_derzhavi_n1251576 [dostęp: 29.09.2018]. 

23 М. Щигел, Неділя, що відбулася у середу, пер. А. Бондар, Київ: Темпора, 2013. 
24 Oryg.: „В новій же книжці, яка в Польщі з’явилася 2011-го, Щиґел у подвійному сенсі 

повертається «додому»: це книжка про пост-«пе-ер-елівську» Польщу початку-середини 1990-х 
– час, який був переламним і для самої країни, що робила перші й не завжди зграбні спроби 
адаптуватися до «несподіваної свободи» (…), і, звісно, часом його особистого дорослішання”. 
Р. Свято, «Неактуальна» журналістика та актуальна література, «ЛітАкцент» 04.04.2014, 
http://litakcent.com/2014/04/04/neaktualna-zhurnalistyka-ta-aktualna-literatura/ [dostęp: 06.02.2018]. 

25 Por. О. Бурдейна, Репортажі Маріуша Щигела – поляроїдні знімки посткомуністичної 
Польщі, «Сумно?Ком – спільнота блогів про культуру» 25.10.2013, http://sumno.com/literature-
-review/reportazhi-mariusha-schygela-polyarojidni-znimky-p/ [dostęp: 27.09.2018]. 

26 Oryg.: „напругу між невиправдано високими сподіваннями та злиденними реаліями, між 
височезними амбіціями (…) та мізерними можливостями”. Р. Свято, «Неактуальна» жур-
налістика… 
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w innych społeczeństwach postradzieckich. W celu oddania ówczesnej atmosfery, 
jak piszą autorzy ukraińskich recenzji, polski autor wybiera styl pisania 

na pierwszy rzut oka rwany, typograficzny, lakoniczny i bezbarwny. Jak telegram. Dosłow-
nie cytuje [Szczygieł – przyp. O.N.] swoich rozmówców – ludzi, którzy w tej sytuacji gospo-
darczej bądź cierpią, bądź miotają się, bądź cieszą życiem. Aby zrozumieć, co kryje się za ich 
prostymi, niewygładzonymi słowami, należy znać kontekst oraz wcześniejszą historię boha-
terów27. 

Właśnie wybrana przez autora metoda wypowiedzi polegająca na dokumento-
waniu tego, co usłyszał, sprawia, że tekst nabiera „fotograficznej precyzyjności 
oraz fotograficznej prawdziwości”28. Osobno należy podkreślić, iż właśnie Nie-
dziela… zainspirowała znanego ukraińskiego intelektualistę Łesia Beleja do napi-
sania jego pierwszej książki reportażowej Lichije dewjanosti. Lubow i nenawyst’ 
w Użhorodi [Liche dziewięćdziesiąte. Miłość i nienawiść w Użhorodzie]. Autor 
podsumował ją jako „cały kontynent historii, okresu całkowitej zmiany państwa 
oraz systemu: otwarcia granic i pojawienia się dóbr cywilizacji zachodniej, 
które gruntownie przemeblowały świadomość [narodu ukraińskiego – przyp. 
O.N.] (…)”29. 

Podobnym problemom jest poświęcony Nasz mały PRL [Nasha malen’ka PNR] 
Izabeli Meyzy i Witolda Szabłowskiego, przetłumaczony przez Andrija Bondara 
oraz wydany nakładem Wydawnictwa Tempora w roku 201330. Warto dodać, że 
utwór ten należy do całkiem nieobecnego w literaturze ukraińskiej gatunku repor-
tażu wcieleniowego. Autorzy książki podjęli próbę odtworzenia i opisania rze-
czywistości swego dzieciństwa – lat 80., które są odbierane w polskim społeczeń-
stwie w różny sposób. Jak przekonuje Szabłowski, celem tego reportażu nie było 
ani krytykowanie, ani chwalenie czasów PRL-u, ale przede wszystkim zrozumie-
nie inności ówczesnego świata, w którym przeżyło całe pokolenie ludzi. W tek-
ście Nasza stareńka dobra zła USRR (czyli PRL), w którym już w tytule pojawia 
się porównanie PRL-u do USRR (Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radziec-
   

27 Oryg.: „Спершу видається, що стиль письма Маріуша Щигела – рваний, типографський, 
лаконічний і безколірний. Як телеграма. Він дослівно цитує своїх співрозмовників – людей, які 
в тодішній економічній ситуації чи потерпають, чи борсаються, чи насолоджуються життям. 
Аби зрозуміти, що стоїть за їхніми простими, не пригладженими словами, потрібно знати 
контекст та передісторію персонажів”. О. Бурдейна, Репортажі Маріуша Щигела… 

28 Oryg.: „фотографічну точність та фотографічну істинність”. Tamże. 
29 Oryg.: „Це цілий континент історій, період абсолютної зміни держави та системи: 

відкриття кордонів і поява благ західної цивілізації, які абсолютно перевернули свідомість 
(…)”. Л. Белей, Козир українського репортажу – неоране поле тем, розмовляла О. Яремчук, 
«День» 07.05.2014, http://m.day.kyiv.ua/uk/article/media/kozir-ukrayinskogo-reportazhu-neorane-
pole-tem [dostęp: 27.09.2018]. 

30 І. Мейза, В. Шабловський, Наша маленька ПНР, пер. А. Бондар, Київ: Темпора, 2013. 
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kiej), Ołesia Mamczycz opisuje swoją pierwszą reakcję po przeczytaniu książki 
Szabłowskiego i Meyzy następująco: „rozpoznanie, aż po najdrobniejsze szcze-
góły: takie było moje dzieciństwo, a moich rodziców – młodość”31. W recenzji 
Mamczycz skupiła się więc na poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w życiu 
przeciętnego obywatela Polski i Ukrainy w 1981 roku. Po dokładnej analizie 
utworu badaczka wnioskuje, że – w odróżnieniu od współczesnej Polski – na 
Ukrainie nie ma jeszcze zbyt ostrego dysonansu między światem sowieckim 
a kapitalistycznym. Dlatego też książkę warto polecić do przeczytania nie tylko 
młodzieży, lecz przede wszystkim osobom ze starszego pokolenia, które zna 
z autopsji fakty opisane przez Szabłowskiego i Meyzę, jednak zaczyna je już 
zapominać, wpadając w mdłą nostalgię. Do tych spostrzeżeń należy dodać cytat 
z jeszcze jednej recenzji, w której trafnie podkreślono, iż Nasz mały PRL mówi 
„tyleż o homo sovieticus, ile o ludzkiej naturze w ogóle”32. 

U K R A I N A  W  O C Z A C H  SĄ S I A D Ó W   
I  W  O C Z A C H  WŁA S N Y C H   

–  T R U D N E  A U T O K O N S T R U O WA N I E  T OŻ S A M O ŚC I  

W 2014 roku w edycjach polskiej i ukraińskiej ukazała się książka Symetria 
asymetryczna: badania terenowe stosunków polsko-ukraińskich / Asymetryczna 
symetrija: pol’owi doslidżennja ukrajins’ko-pol’s’kych vidnosyn, w której Polskę 
bada Polak (Łukasz Saturczak), a Ukrainę – Ukrainiec (Łeś Belej)33. Była to – 
według słów samych autorów – próba dowiedzenia się, jak wyglądają obecne 
stosunki polsko-ukraińskie, interpretowane jednak nie przez polityków i środki 
masowego przekazu, lecz z punktu widzenia przeciętnych Polaków i Ukraińców. 
Saturczak i Belej zdecydowali się więc wybrać do badań 10 punktów na mapie po 
obu stronach ukraińsko-polskiej / polsko-ukraińskiej granicy. Każdemu z tych 
obszarów przypisali inną kategorię tematyczną: „Historyczne traumy”, „Ojczyzny 
wielkich poetów”, „Granica”, „Dwie Galicje”, „Stolice”, „Najdalej od granicy” 
itd. Co ciekawe, obaj autorzy są dziećmi pogranicza, które porzucili: Łukasz 
   

31 Oryg.: „Тож перша реакція при прочитанні книги – впізнавання, до дрібних деталей: таким 
було моє дитинство, а в батьків – молодість”. О. Мамчич, Наша старенька добра зла УРСР 
(тобто ПНР), «ЛітАкцент» 24.09.2013, http://litakcent.com/2013/09/24/nasha-starenka-dobra-zla--
ursr-tobto-pnr/ [dostęp: 27.09.2018]. 

32 Oryg.: „«Наша маленька ПНР» настільки ж про homo soveticus, наскільки й про людську 
природу взагалі”. Є. Стасіневич, 8 нон-фікшн книг, які багато пояснюють, http://www.theinsi 
der.ua/art/8-non-fikshn-knig-yaki-bagato-poyasnyuyut/ [dostęp: 27.09.2018]. 

33 Ł. Saturczak, Ł. Belej, Symetria asymetryczna: badania terenowe stosunków polsko-ukraińskich, 
Kijów: Tempora, 2014; Л. Белей, Л. Сатурчак, Асиметрична симетрія. Польові дослідження 
українсько-польських відносин, Київ: Темпора, 2014. 
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Saturczak urodził się w Przemyślu i przeprowadził najpierw do Wrocławia, 
a potem do Warszawy; Łeś Belej urodził się w Użhorodzie i po studiach we Wro-
cławiu zamieszkał w Kijowie. 

Saturczak i Belej korzystali z innych metod badawczych. Odmienność stylu 
i optyki obu autorów pozwoliła podkreślić tytułową „asymetryczność” stosunków 
polsko-ukraińskich. Jedna z recenzentek, Natalija Palij, eksponuje „subiektywną 
obiektywność” tego reportażu: 

wszystkie te [zawarte w książce Beleja i Saturczaka – przyp. O.N.] historie wcale nie układają 
się w obraz reprezentatywny z punktu widzenia statystyki, jednak na pewno są jednym z ty-
sięcy wycinków ukraińsko-polskiego kontekstu. (…) niekiedy zdaje się, że książka jest trochę 
„zszywana na żywo”, pośpieszna lub niedoszlifowana. Niedokończone historie nie są za-
pamiętywane, zostawiają po sobie trwożny nastrój i niemożność myślenia. Zapewne ta 
żywość, w której „każdy ma swoją własną prawdę”, daje możliwość usłyszenia siebie na-
wzajem”34. 

Właśnie na tym polegała idea tekstów Saturczaka i Beleja: zebrać pod jedną 
okładką głosy ludzi, którzy w realnym życiu nigdy by się nie spotkali, których 
różni doświadczenie życiowe, światopogląd, wiek i pozycja społeczna. Auten-
tyzm wypowiedzi autorzy dodatkowo podkreślają poprzez wprowadzenie opisów 
pracy nad reportażami oraz zachowanie użytej przez respondentów leksyki i styli-
styki. Ukraińskie recenzje książki łączy wniosek, iż kilkadziesiąt zawartych 
w niej historii jest jedną z ważnych prób zburzenia stereotypów o polsko-
-ukraińskich relacjach i jednocześnie ostrzeżeniem przed nowymi – fantomów 
bólu między tymi dwoma sąsiednimi narodami do dziś bowiem nie brakuje. 

Autor jednej z recenzji Symetrii asymetrycznej, Roman Kabaczij, zwraca uwagę 
na podjęty w książce, w znikomym stopniu znany na Ukrainie temat tożsamości 
Łemków na wygnaniu: niektórzy utożsamiają się tylko z Łemkami, część z Łem-
kami-Ukraińcami, a bardzo niewielu z Łemkami-Polakami35. Warto by było, jak 
dodaje recenzent, opisać też Podlasie – „jedyny region, skąd Ukraińcy w Polsce 
nie zostali po wojnie przesiedleni, lecz spokojnie mieszkają na swojej ziemi, 
   

34 Oryg.: „всі ці історії складають анітрохи не репрезентативну, з погляду статистики, 
картину, однак точно один із тисяч реальних зрізів українсько-польського контексту. (…) 
часом здається, що книжка трохи «зшита на живу нитку», поспішна чи недошліфована. 
Незавершені історії не запам’ятовуються, залишають по собі тривожний настрій і немо-
жливість не думати. Певно, ця живість, у якій «у кожного своя правда», і дає змогу почути одне 
одного”. Н. Палій, Лесь Белей, Лукаш Сатурчак. Асиметрична симетрія. Польові дослідження 
українсько-польських відносин, «Критика» 2014, https://krytyka.com/ua/reviews/asymetrychna-sy 
metriya-polovi-doslidzhennya-ukrayinsko-polskykh-vidnosyn [dostęp: 06.02.2018]. 

35 Por. Р. Кабачій, Від моря до моря, «ЛітАкцент» 16.06.2016, http://litakcent.com/2014/ 
06/16/vid-morja-do-morja/ [dostęp: 06.02.2018]. 
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identyfikując się z »prawosławnymi Polakami«, »miejscowymi« czy »Białorusi-
nami« (ale z Ukraińcami także)”36. 

Natomiast książka zatytułowana Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia 
Słowian [Pryjde Mordor i nas z`yistʹ, abo Tayemna istorija slov`yan] Ziemowita 
Szczerka (której ukraiński przekład ukazał się w 2014 roku)37 jest charaktery-
styczna, gdyż dzięki zawartym w niej podróżnym historiom bezpośrednio o Ukra-
inie opowiada Polak. Materiał ten został zebrany w czasie podróży, w środkach 
transportu i w toku rozmów. W odróżnieniu od innych dziennikarzy, którzy spę-
dzali z bohaterami sporo czasu, Szczerek pisał więc swoją książkę, będąc w ciągłym 
ruchu i stosując zasadę: „spoglądam i dobudowuję konstrukcje na podstawie tego, 
co zobaczone”38. Taki sposób pisania nieco zakłóca dziennikarską regułę: „żad-
nego wymysłu, tylko fakty”. Postawę Szczerka można jednak usprawiedliwić, 
gdyż – paradoksalnie – metoda łączenia dokumentalizmu z praktykami literacki-
mi jest często wykorzystywana przez reporterów w procesie zbierania i opisywa-
nia informacji, tj. rzeczywistych ludzi i niewymyślonych zdarzeń. 

Tłumacz książki Przyjdzie Mordor…, Andrij Bondar, określa ją jako dziennikar-
stwo gonzo, o czym świadczy „niezwykły i prowokacyjny sposób widzenia świata, 
reakcji na niego, który nie przewiduje dyscypliny dziennikarskiej”39. W założeniu 
podstawą gonzo jest łamanie ustalonych norm i tradycji, co właśnie uwidacznia się 
w utworze polskiego autora. Jednak ten „prowokacyjny odbiór Ukrainy” został 
raczej krytycznie przyjęty przez czytelników ukraińskich. W jednej z dość 
ostrych recenzji autorka nazywa książkę Szczerka „antyprzewodnikiem” i zarzu-
ca jej, iż z każdą następną stroną „pijaństwa jest w niej coraz więcej, a Ukrainy 
coraz mniej”40. Recenzentka co prawda zgadza się, że na Ukrainie jest dużo 
„śmieci”, jednak polemicznie stwierdza, że jeśli człowiek, który tam nie był, 
przeczyta Przyjdzie Mordor… jako książkę o Ukrainie, będzie traktować ten kraj 
jako „kraj cwaniaków-policjantów, alkoholików, dresiarzy, starych bab i dziwek”, 
ponieważ pozytywnych bohaterów w reportażu Szczerka nie odnajdziemy41. Sam 
   

36 „єдиного регіону, звідки українці в Польщі не були після війни вивезені, а спокійно жи-
вуть на своїй землі, ототожнюючи себе із «православними поляками», «тутейшими» чи «біло-
русами» (але й українцями також)”. Tamże. 

37 З. Щерек, Прийде Мордор і нас з`їсть, або Таємна історія слов`ян, пер. А. Бондар, Київ: 
Темпора, 2014. 

38 Oryg.: „Споглядаю і добудовую конструкції на побаченому”. Андрій Бондар про Зємовіта 
Щерека, http://zakladynka.com.ua/videolog/324/ [dostęp: 10.07.2018]. 

39 Oryg.: „незвичний і провокативний спосіб бачення світу, реакції на нього, який не 
передбачає журналістської дисципліни”. Tamże. 

40 Oryg.: „Чимдалі пиятик стає все більше, а України все менше”. ҐонзоУкраїна Зємовіта 
Щерека, https://ksenyak.wordpress.com/2015/12/07/books-gonzo-szczerek/ [dostęp: 10.07.2018]. 

41 Oryg.: „Так, в Україні багато трешаку, і я із цим не сперечаюсь. Але якщо людина, яка 
ніколи не була тут, прочитає цю книжку, як книжку про Україну, вона буде сприймати 
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autor przytacza w jednym z fragmentów utworu charakterystykę „specyfiki” wła-
snego pisania: 

No i tak się porobiło, że zawodowo zacząłem zajmować się ściemnianiem. Łganiem. Bar-
dziej fachowo sprawę ujmując – utrwalaniem stereotypów narodowych. Najczęściej paskud-
nych. 

Opłaca się. Bo nic się lepiej w Polsce nie sprzedaje niż Schadenfreude [z niem. złośliwa 
radość z cudzego nieszczęścia – przyp. O.N.]. Wiem to dobrze. Wystarczyło, bym napisał 
kilka tekstów na temat Ukrainy utrzymanych w tonie gonzo – a już miałem zlecenia. Epato-
wałem w tych tekstach ukraińskim rozdupczeniem i rozwłóczeniem42. 

W wywiadzie dla „Tyżdeń” – jednego ze znanych ukraińskich periodyków – 
Szczerek tłumaczy takie podejście do sąsiedniego kraju próbą zmiany mentalno-
ści samych Polaków: 

Polakom wydaje się, że ich kraj jest zjawiskiem samowystarczalnym bez kontekstu, nato-
miast ja chcę ten stereotyp przełamać i dowieść, że Polska jest częścią większego zjawiska. 
I to bardzo na nią wpływa. Cały czas porównujemy się z Niemcami [chodzi o kompleks niż-
szości – przyp. O.N.] i nie możemy zrozumieć, czemu, do diabła, w Polsce żyje się nie tak 
jak w Niemczech. Jednak nie uświadamiamy sobie, iż to, z czego wyrośliśmy, pochodzi nie 
z Zachodu, ale ze Wschodu. Ukraina jest bardziej naturalną częścią kontekstu. Polski stereo-
typ polega na tym, że gdy patrzysz na Wschód, widzisz to samo, co u siebie, tylko wzmoc-
nione kilka razy. Czyli rzeczy, które nas irytują, tam są o wiele mocniejsze. Jest to bardzo 
uproszczony stereotyp. Kiedy jechałem na Ukrainę, chciałem zanurzyć się w polską pod-
świadomość i zrozumieć, czy to prawda43. 

Należy dodać, że Szczerek wyznaje, iż jego stosunek do Ukrainy ewoluował – 
najpierw był bardzo „niegodziwy” i właśnie to pierwotne podejście autor wy-
śmiewa w wymienionej książce44. Ciekawy jest fakt, że kilka lat wcześniej 
o podobnych problemach rozmyślał znany ukraiński pisarz Jurij Andruchowycz, 
   
Україну, як країну мудильської міліції, алкоголіків, гопніків, старих бабів і проституток. 
Позитивних героїв у Щерека не знайшлось”. Tamże. 

42 Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków: Ha!art, 2013, s. 99. 
43 Oryg.: „Полякам видається, що їхня країна – самодостатнє явище без контексту, а я хочу 

той стереотип зламати і довести, що Польща – частина більшого явища. І це дуже на неї 
впливає. Ми весь час порівнюємо себе з німцями і не можемо зрозуміти, якого біса в Польщі 
живеться не так, як у Німеччині. Але не усвідомлюємо, що те, з чого ми виросли, походить не 
із Заходу, а зі Сходу. Україна – це більш природна частина контексту. Польський стереотип 
полягає в тому, що коли дивишся на Схід, то бачиш те саме, що в тебе, тільки підсилене в кіль-
ка разів. Тобто речі, які нас дражнять, там значно сильніші. Це дуже спрощений стереотип. 
Коли я їхав до України, хотів зануритися в польську підсвідомість і зрозуміти, чи то правда”. 
З. Щерек, У пошуках Мордору, розмовляв Л. Белей, «Тиждень» 18.07.2014, http://tyzhden.ua/Cul 
ture/114262 [dostęp: 05.02.2018]. 

44 Tamże. 



52     Literatura polska w świecie. Tom VII 

co stało się podstawą książki wydanej przez Wydawnictwie Czarne (2014) 
w rocznicę ukraińskiego Majdanu. Książka ta, zawierająca rozmowy Pawła Smo-
leńskiego z Andruchowyczem, została symbolicznie zatytułowana za pomocą 
połączenia wyrazów pochodzących z języków ukraińskiego i polskiego: Szcze ne 
wmerła i nie umrze45. Jest to 

z jednej strony „gorąca” opowieść pisarza [Andruchowycza – przyp. O.N.] o jego życiu 
w „cieniu Majdanu”, z drugiej przenikliwa analiza tego, co stało się na Ukrainie i ze świa-
domością narodową Ukraińców w okresie pomiędzy Pomarańczową Rewolucją a „krwawym 
Majdanem”. Jest to gorzka i bezkompromisowa analiza przyczyn upadku Pomarańczowej 
Rewolucji i utraconej szansy na budowę demokratycznej Ukrainy, porażającej apatii lat po-
przedzających ostatnie protesty46. 

Ukraiński pisarz rozmyśla nie tylko nad zbiorowym losem mieszkańców swego 
kraju, lecz także doszukuje się przyczyn rosyjskiej agresji wobec Ukrainy czy 
innych byłych republik radzieckich oraz posądza europejskie elity o pasywność 
w walce z coraz bardziej wzrastającym zagrożeniem ze strony Rosji. „Ukraina 
w oczach Andruchowycza jest osamotniona: ma zawziętego wroga i zdystanso-
wanych sprzymierzeńców, którzy nie chcą jej w Europie”47 – pisze polski dzien-
nikarz Marek Beylin. Jak jednak dodaje, najbardziej wstrząsającą sceną z książki 
Szcze ne wmerła i nie umrze jest historia buntowników zabitych podczas Rewolu-
cji Godności – opowiedziana tak, aby uniknąć zbanalizowanego patosu. 

O ludzkich historiach oraz wydarzeniach od 2005 roku (tj. zakończenia Poma-
rańczowej Rewolucji) do 2014 roku, kiedy zaczęła się wojna na ukraińskim 
Wschodzie, opowiada zbiór reportaży Katarzyny Kwiatkowskiej-Moskalewicz 
Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje [Vbyty drakona. Ukrayins’ki revolyutsiyi] 
(w przekładzie Andrija Bondara wydany w 2017 roku48). Napisana w ciągu 10 lat 
książka mówi o „fenomenie niespodziewanego narodu”49, o walce z ukraińskim 
wewnętrznym potworem, którego nie można zabić, i o sile, dzięki której Ukraina 
nie poddaje się w tej walce. Autorka osobno podkreśla konieczność posiadania 
wiedzy o kodzie kulturowym narodu, którego dotyczy reportaż. Właśnie ta wie-
   

45 P. Smoleński, Szcze ne wmerła i nie umrze. Rozmowa z Jurijem Andruchowyczem, Wołowiec: 
Czarne, 2014. 

46 Szcze ne wmerła, http://angelus.com.pl/2014/11/szcze-ne-wmerla/ [dostęp: 11.07.2018]. 
47 M. Beylin, Wywiad-rzeka z Jurijem Andruchowyczem: jak Putin zjednoczył mi kraj, „Gazeta 

Wyborcza” 27.01.2015, http://wyborcza.pl/1,75410,17313863,Wywiad_rzeka_z_Jurijem_Andrucho 
wyczem__Jak_Putin_zjednoczyl.html?disableRedirects=true [dostęp: 09.05.2018]. 

48 К. Квятковськa-Москалевич, Вбити дракона. Українські революції, пер. А. Бондар, Львів: 
Видавництво Львівського медіафоруму, 2017. 

49 Oryg.: „феномен несподіваної нації”. На Lviv Media Forum 2017 презентують книжку 
“Вбити дракона. Українські революції”, https://choven.org/news/na-lviv-media-forum-2017-preze 
ntuyut-knyzhku-vbyty-drakona-ukrayinski-revolyutsiyi/ [dostęp: 09.05.2018]. 
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dza sprawiła bowiem, że książka Zabić smoka… „stała się lustrem nastrojów 
panujących na Ukrainie”50, odnotowaniem nie tyle wydarzeń, ile tego, jak zostały 
one odebrane i zapamiętane przez ludzi. 

Ostatnią książką poświęconą tematyce polsko-ukraińskich relacji, jeszcze jed-
nak nieprzetłumaczoną na język ukraiński, jest Tatuaż z tryzubem Ziemowita 
Szczerka (2015). Według polskich odbiorców jej autor 

[p]enetruje miejsca, w których zapisana jest historia uprzedzeń i wzajemnej niechęci. Ogląda 
państwo, które wciąż się staje, wciąż na nowo konstytuuje. Stale zjada własny ogon i tkwi 
w jakimś masochistycznym marazmie, dzieląc się na nowo i groźnie pomrukując w stronę 
myślących inaczej. (…) Będzie się starał [Szczerek – przyp. O.N.] pokazać wysiłki zmierza-
jące do tego, by państwo wydarzyło się naprawdę. Do tego, aby odnaleźć w nim tożsamość 
narodową, bo na Ukrainie często się ją wybiera, zamiast w niej wzrastać. (…)  

Bije z tej książki żar zaangażowania i umiłowanie kraju, którego kochanie jest dla części 
Ukraińców tak trudne…51 

Od 2017 roku w przestrzeni internetowej (w wersji elektronicznej) istnieje do-
konane przez Władimira Marczenkę tłumaczenie tego utworu w języku rosyjskim 
pt. Tatuirowka z trizubom52. 

K O N F L I K T Y  A  PA M IĘĆ  H I S T O R Y C Z N A   
–  R O L A  L I T E R AT U R Y  R E P O R TA ŻO W E J   

W  P O L S K O - U K R A IŃ S K I M  P O R O Z U M I E N I U  

Pierwszym zbiorem reportaży, który można umieścić w tej grupie tekstów, jest 
Pochówek dla rezuna [Pokhoron rizuna] Pawła Smoleńskiego – na Ukrainie 
wydany w 2006 roku w przekładzie Andrija Bondara53. To książka o wydarze-
niach drugiej wojny światowej i lat powojennych (operacja „Wisła”, tragedia na 
Wołyniu), traktująca o pamięci, cierpieniu i nienawiści. W udzielonym na potrze-
by ukraińskiego czytelnika wywiadzie autor tłumaczył, że jest to utwór o polsko-
-ukraińskich stosunkach, będący z jednej strony „okazją dla polskich Ukraińców 
   

50 Oryg.: „книга з’явилася як дзеркало настроїв, які існують в Україні”. Ця книга – дзеркало 
настроїв, які існують в Україні, – польська письменниця про збірку «Вбити дракона. 
Українські революції», «Дивись.info» 01.06.2017, https://dyvys.info/2017/06/01/tsya-knyga-
-dzerkalo-nastroyiv-yaki-isnuyut-v-ukrayini-polska-pysmennytsya-pro-zbirku-vbyty-drakona-
-ukrayinski-revolyutsiyi/ [dostęp: 09.09.2018]. 

51 J. Czechowicz, [rec. Z. Szczerek, Tatuaż z tryzubem, Wołowiec: Czarne, 2015], http://krytycznym 
okiem.blogspot.com/2015/12/tatuaz-z-tryzubem-ziemowit-szczerek.html [dostęp: 11.07.2018]. 

52 З. Щерек, Татуировка с тризубом, пер. В.Б. Марченко, http://www.e-reading.club/bookrea 
der.php/1051909/Scherek_-_Tatuirovka_s_trizubom.html [dostęp: 10.09.2018]. 

53 П. Смоленський, Похорон різуна, пер. А. Бондар, Київ: Наш час, 2006. 
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do opowiedzenia o ich życiu i krzywdach, których doznali często niezasłużenie”, 
z drugiej natomiast – książką dotyczącą okresu, „w którym ożywiła się polska pamięć 
nacjonalistyczna”54. Stąd chyba wynika – według Smoleńskiego – postawa Polaków, 
którzy nie rozumieją, że były to inne czasy, a tego, co już się stało, nie można oczy-
wiście zapomnieć, ale też nie można zmienić. „Bardzo przeszkadza mi to – mówi 
autor – że Polska zbyt silnie pamięta krzywdy historyczne (…)”. I dodaje: „W polsko-
-ukraińskim dialogu brakuje mi obecnie takiej książki, jaką ja napisałem, ale ze strony 
ukraińskiej”55. W 2017 roku Smoleński został nagrodzony przez kapitułę niezależne-
go kulturoznawczego czasopisma „Ji” orderem „Za odwagę intelektualną”. W tym 
samym roku w Polsce ukazał się jeszcze jeden zbiór jego reportaży pt. Syrop z piołu-
nu. Wygnani w akcji „Wisła” – opis losów polskich obywateli pochodzenia ukraiń-
skiego, którzy stali się ofiarami tragicznych dwudziestowiecznych konfliktów. 

Kolejną próbą powrotu do drastycznych pytań o polsko-ukraińską historię po-
łowy XX wieku jest reportażowa książka Karabiny i wiśnie. Historie o dobrych 
ludziach z Wołynia [Kułemety i wyszni. Istoriji pro dobrych ludej z Wołyni] Wi-
tolda Szabłowskiego (w Polsce ukazała się pod innym tytułem: Sprawiedliwi 
zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia), opublikowana w 2017 roku w tłumaczeniu Andrija 
Bondara56. Według opisu wydawniczego są to „historie o zniszczonych w wirze 
wojny ludzkich losach i rozdartych życiorysach, a jednocześnie – o ludzkości, 
sile ducha i miłosierdzia”57. Należy od razu dodać, że na Ukrainie dość niejedno-
znacznie interpretowano polski tytuł utworu: Sprawiedliwi zdrajcy, który tylko 
potwierdza koncepcję ludobójstwa na Wołyniu. Sam Szabłowski twierdzi, iż 
właśnie Karabiny i wiśnie były pierwszym tytułem, jaki wymyślił w trakcie pracy 
nad książką, a zarazem lejtmotywem towarzyszącym mu w toku pisania58. Cie-
   

54 Oryg.: „З одного боку, моя книга про польсько-українські відносини була можливістю для 
польських українців розказати про своє життя та кривди, яких зазнали часто дуже незаслужено. 
З іншого боку, це був період, коли розворушилася польська націоналістична пам’ять”. П. Смо-
ленський, Немає скривдженої землі. Є скривджені люди, розмовляла О. Яремчук, «ЛітАкцент» 
28.07.2015, http://litakcent.com/2015/07/28/pavel-smolenskyj-nemaje-skryvdzhenoji-zemli-je-skryvd 
zheni-ljudy/ [dostęp: 01.04.2018]. 

55 Oryg.: „Мені дуже заважає те, що Польща надто сильно пам’ятає історичні образи (…). 
У польсько-українському діалозі зараз мені бракує такої книжки, яку написав я, але з боку 
українців”. Tamże. 

56 В. Шабловський, Кулемети й вишні. Історії про добрих людей з Волині, пер. А. Бондар, 
Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 

57 Oryg.: „Ці історії – про зруйновані у вирі війни людські долі й обірвані життя, і водночас – 
про людяність, силу духу та милосердя”. Por. https://starylev.com.ua/kulemety-y-vyshni-istoriyi-
pro-dobryh-lyudey-z-volyni [dostęp: 10.07.2018]. 

58 Por. Вітольд Шабловський: «Дуже втішився би, якби хтось з українських авторів написав 
подібну книжку про складні моменти української та польської історії», https://starylev.com.ua/ 
news/vitold-shablovskyy-duzhe-vtishyvsya-yakby-htos-z-ukrayinskyh-avtoriv-napysav-podibnu-knyzh 
ku [dostęp: 10.07.2018]. 
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kawe jest zadane autorowi podczas 24. Forum Wydawców we Lwowie pytanie 
o to, jak potraktowano książkę w Polsce. Ze słów Szabłowskiego wynika, że 
w różny sposób: 

Najpierw Polacy bardzo się zdziwili, że [Ukraińcy – przyp. O.N.] ich nie tylko zabijali, 
ale też ratowali. A kiedy przeczytali, że ratowników było więcej niż morderców, to dopy-
tywali się, czy nie jest to przypadkiem błąd pisarski… Wiecie, moja książka wyszła dru-
kiem w samą porę dla Polski – jednocześnie z filmem Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. 
Bałem się tego filmu, bo dobrze znałem miłość Smarzowskiego do krwawych scen. Dużo 
czytelników pisało mi, że dla nich ta książka jest ważna, bo nie niesie za sobą tego okru-
cieństwa59. 

Ów brak eksponowania opisów okrucieństw, za pomocą których można ma-
nipulować opiniami i ocenami czytelników, jest podstawową cechą odróżniają-
cą reportaże Szabłowskiego od innych książek na ten temat. W swojej przed-
mowie do Karabinów i wiśni zwraca na to uwagę Bondar, pisząc, że polskiemu 
autorowi udało się wyjść poza granice wzajemnych historycznych rozliczeń 
oraz pretensji. 
Ćwierć wieku temu w wywiadzie przeprowadzonym przez Wojciecha Górec-

kiego dla miesięcznika „Res Publica Nowa” Ryszard Kapuściński powiedział: 

Jestem za takim pisaniem, które przybliża, a nie rozdziela, które służy rozumieniu, a nie 
antagonizowaniu. Bardzo świadomie staram się, żeby moje książki były rodzajem tłumacze-
nia, przekładaniem jednej kultury na inną kulturę, jednej racji na inną rację, jednego sposobu 
myślenia na inny sposób myślenia. W dzisiejszym świecie można wysunąć pod adresem każ-
dego długą listę często słusznych żalów, oskarżeń i krzywd. (…) Wejście na drogę wypomi-
nania sobie przeszłości (…) oznacza jednak zapędzenie się w ślepy zaułek. Jest to droga ko-
lejnych krzywd, kolejnych cierpień i kolejnych strat ludzkich60. 

Reportaż stał się właśnie jednym z tych gatunków, które – jeśli nawet nie dają 
gotowych odpowiedzi na pytania o wiele trudnych kwestii z zakresu stosunków 
polsko-ukraińskich – dla współczesnych Ukraińców i Polaków są niewątpliwie 
„zaproszeniem” do dialogu, szansą na usłyszenie siebie nawzajem. 
   

59 Oryg.: „Найперше, поляки дуже здивувались, що їх не лише убивали, а й рятували. А коли 
читали, що рятувальників було більше, аніж убивць, то перепитували, чи це бува не 
одруківка… Знаєте, моя книга вийшла дуже вчасно для Польщі – одночасно з фільмом Войцеха 
Смажовського «Волинь». Я боявся цього фільму, бо добре знав любов Смажовського до 
кривавих сцен. Мені писало багато читачів, що для них книжка є важливою, бо вона не несе 
цієї жорстокості”. Tamże. 

60 R. Kapuściński, Reportaż i trwanie, rozm. przepr. W. Górecki, „Res Publica Nowa” 1993, nr 7–8. 
Cyt. za: W. Górecki, Reportaż literacki. Polski przebój eksportowy, http://old.sdp.pl/internatio 
nal/14832,dziennikarze-mowia-o-polsce-wojciech-gorecki-reportaz-literacki-polski-przeboj-eksportow 
y,1512077643 [dostęp: 30.08.2019]. 
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“ T E R R I T O R Y  O F  T R U S T ”  –  P O L I S H  D I S C O U R S E   

C O N C E R N I N G  U K R A I N I A N  R E P O R T A G E  A N D   
U K R A I N I A N  R E C E P T I O N  O F  P O L I S H  R E P O R T A G E  A S  I N D I C A T O R S  O F  

C H A N G E S  I N  T H E  P O L I S H - U K R A I N I A N  C U L T U R A L  D I A L O G U E   
O F  T H E  2 1 S T  C E N T U R Y  

The article is devoted to the review and analysis of Polish reportages of the last decades translated in 
the Ukrainian language. On the basis of the texts-reactions to the books of reportage the article’s 
author highlights the most urgent problems for the contemporary Ukrainian culture, namely those 
related to overcoming the postcolonial inertia, the construction of a new “post-Maidan” identity and 
the building of a Polish-Ukrainian understanding by overcoming the longstanding historical stereo-
types. 

Keywords: reportage, dialogue, reception, text-reaction 

Dr Ołesia Nachlik – literaturoznawczyni i komparatystka związana z Katedrą Filologii Polskiej 
Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Obroniona przez nią praca doktorska 
dotyczyła ukraińskiej kulturowo-aksjologicznej recepcji polskiej literatury XX wieku. Materiał z tego 
badania zostanie wydany w postaci książki (w druku). Jest autorką ponad 25 publikacji o specyfice 
ukraińskiego odbioru polskiej literatury, ujawniających najważniejsze tendencje we współczesnych 
polsko-ukraińskich relacjach w przestrzeni kultury, w tym artykułów: Tworzenie Europy: polsko-
-ukraiński dialog międzykulturowy (2009), Recepcja twórczości Zbigniewa Herberta na Ukrainie. 
Refleksje o człowieku i historii (2010), Czesław Miłosz na Ukrainie (2011), Recepcja polskiej literatu-
ry XX w. na Ukrainie: wyzwanie dla czytelnika ukraińskiego (2012), Twórczość Czesława Miłosza 
w odczytaniach ukraińskich: poszukiwanie pamięci historycznej i własnej tożsamości kulturowej 
(2012). Specjalizuje się w tematyce estetyki receptywnej oraz dialogu międzykulturowego. Interesuje 
się problematyką ukraińskiego kanonu współczesnej polskiej literatury non-fiction. 



G R Z E G O R Z  C Z E R W I Ń S K I  
 

 

U n i w e r s y t e t  w  B i a ł y m s t o k u  
P o l s k a  

  

„RE P O R T AŻ  L I T E R A C K I”   
W  RO S J I  I  W  PO L S C E.   

KI L K A  U W A G  N I E  T Y L K O  O  G E N O L O G I I  

 
RECEPCJA LITERATURY OBCEJ POCIĄGAĆ MOŻE ZA SOBĄ OKREŚLONE TRUDNOŚCI  
interpretacyjne determinowane zróżnicowaniem kulturowym dwóch odmiennych 
tradycji – tej, z której wywodzi się dzieło literackie, i tej, w której funkcjonuje 
jego przekład. Komplikacje wynikają zazwyczaj ze spotkania dwóch różnych 
systemów estetycznych lub aksjologicznych. Warunkowane mogą być też po-
przez aspekty lingwistyczne, gdy problem tkwi w nieadekwatności przekładu. 
Różnice w odbiorze reportażu literackiego w Rosji i Polsce wynikają jednak 
z czegoś innego – przede wszystkim z różnych klasyfikacji genologicznych for-
malnie zbliżonych do siebie tekstów. Co więcej, klasyfikacje te – wypracowane 
przez historię literatury z jednej strony, a medioznawstwo (žurnalistykę) z drugiej 
– też się od siebie różnią. I różnią się inaczej w Polsce, a inaczej w Rosji. Dodat-
kowo w nauce radzieckiej gatunki tak prasowe, jak i literackie definiowane były 
w sposób o wiele bardziej statyczny niż w refleksji polskiej i echa tamtych usta-
leń są wyraźnie obecne w pracach publikowanych w krajach byłego ZSRR po 
dziś dzień (reportaż jest w Rosji wiązany przede wszystkim z dziennikarstwem). 
Z kolei dla wywodzącego się z polskiej tradycji badawczej historyka literatury, 
jak też dla polskiego miłośnika literatury niefikcjonalnej reportaż literacki koja-
rzy się współcześnie w pierwszej kolejności z wydawnictwem książkowym. Nie 
znaczy to, że dziennikarska proweniencja tekstu reportażowego nie jest po-
wszechnie uświadamiana – po prostu granica pomiędzy gazetą a książką jest 
w tym wypadku dla czytelnika polskiego non-fiction umowna. 

Mając powyższe na uwadze, chciałbym w niniejszym artykule porównać spo-
soby rozumienia terminu „reportaż literacki” w Rosji i w Polsce. Na wstępie 
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postaram się uchwycić, z konieczności skrótowo, sposób istnienia reportażu jako 
takiego (w polskim rozumieniu tego gatunku) w radzieckiej i rosyjskiej nauce 
o literaturze, a także przyjrzeć się różnicom w traktowaniu w Rosji prasowego 
i książkowego wariantu wspomnianej formy gatunkowej. Na zakończenie spróbu-
ję zastanowić się, czy możliwe jest przeniesienie sformułowania „reportaż lite-
racki” w znaczeniu, w jakim funkcjonuje ono w polskich pracach naukowych, na 
grunt literaturoznawstwa rusycystycznego (także w Rosji), a tym samym wzbo-
gacenie badań nad literaturą rosyjską o dorobek i doświadczenie badaczy zajmu-
jących się pisarstwem reportażowym w Polsce. 

R E P O R TAŻ  W  R O S J I .   
M E A N D R Y  T E R M I N O L O G I C Z N E  I  I D E O L O G I C Z N E  

Chociaż interesuje mnie najbardziej sytuacja z przełomu XX i XXI wieku, nie 
sposób w tym wypadku uwolnić się od ujęcia historycznego. Jest to istotne dlate-
go, że różnica we współczesnym pojmowaniu reportażu w Rosji i w Polsce ma 
swoje korzenie w rozbieżnościach terminologiczno-genologicznych polskiej 
i radzieckiej nauki o literaturze oraz nauki o mediach, a ponadto wynika z instru-
mentalnego traktowania gatunków niefikcjonalnych w ZSRR. 

O ile słuszne wydaje się podkreślanie roli, jaką odegrał w procesie kształtowa-
nia się tradycji reportażowej w Rosji gatunek zwany očerkiem (pisał o tym Ję-
drzej Morawiecki1), o tyle utożsamianie ze sobą tych dwóch gatunków i tłuma-
czenie rosyjskiego terminu očerk jako ‘reportaż’ (względnie: ‘reportaż artystycz-
ny’ lub ‘reportaż literacki’) jest co najmniej nieprecyzyjne2. Očerk (pol. ‘zarys, 
szkic’) to pojęcie o wiele szersze, którego genezy w odniesieniu do literatury 
rosyjskiej należałoby szukać już w dydaktycznej prozie zachodnioeuropejskiego 
oświecenia oraz w dziewiętnastowiecznym szkicu fizjologicznym. Ten ostatni 
rodzaj pisarstwa doskonale przyjął się zresztą na gruncie rosyjskiego realizmu, 
ewoluując ku ukształtowanym już w pełni w XIX wieku szkicom nowelistycz-
nym, przykładem których mogą być Gubernskie očerki Michaiła Sałtykowa-
   

1 J. Morawiecki, Rosyjski »oczerk« a zachodnioeuropejski »feature«. Dwa wektory rozwoju współ-
czesnego reportażu, w: Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. 
I. Borkowski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, s. 17–43. 

2 Zamienne używanie terminów očerk i „reportaż” przyjęło się na gruncie polskiego literaturoznaw-
stwa rusycystycznego w latach 70., przede wszystkim za sprawą artykułu Barbary Klimczyk O roli 
reportażu artystycznego w literaturze radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku (zob. 
„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 1977, t. 1, s. 105–114). Badaczka wskazuje wprawdzie 
trudności w przekładzie interesującego ją zjawiska, jednakże bardzo szybko, bez zaproponowania 
ustaleń terminologicznych, przechodzi do rozwinięcia tematu, posługując się naprzemiennie termina-
mi očerk, „reportaż artystyczny”, a nawet „literatura faktu”. 
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-Szczedrina (1856–1857) czy też Vladimirka i Klâz'ma Wasilija Sliepcowa 
(1861). To właśnie w nurcie dojrzałego očerku tworzą się w ZSRR podwaliny 
nowoczesnych gatunków niefikcjonalnych, takich jak esej i reportaż3. 

Co znamienne jednak, podczas gdy w tradycji zachodnioeuropejskiej gatunek, 
który można by utożsamiać ze „szkicem”, zaczyna zanikać pod koniec XIX wie-
ku, w Rosji staje się jedną ze sztandarowych odmian literatury rewolucyjnej po-
czątków XX stulecia. Okazuje się przy tym bardzo ekspansywny na polu genolo-
gicznym. Nie mając jasno określonych wyznaczników gatunkowych, zaczyna 
reprezentować teksty, które tradycja zachodnia skłonna jest zaliczać m.in. do 
opowiadań, szkiców, zapisków podróżnych, reportaży czy też esejów4. Po prze-
wrocie bolszewickim očerk staje się jednym z najważniejszych gatunków prozy 
narracyjnej obok powieści (ros. roman), opowieści (ros. povest’), noweli i opo-
wiadania, pełniąc jednocześnie rolę sztandarowego przykładu walki o nową lite-
raturę – literaturę dokumentalną, zwaną inaczej literaturą faktu. Ważnym czynni-
kiem okazało się również i to, że zaczerpnięty z tradycji oświeceniowej dydak-
tyczny (propagandowo-publicystyczny) charakter očerku oraz jego nakierowanie 
na problemy społeczne, jak w rodzimych szkicach fizjologicznych i późniejszych 
szkicach obyczajowych, czynił z tego gatunku odpowiedni typ pisarstwa ideolo-
gicznego. W sowieckich programach edukacyjnych cele, jakie powinien stawiać 
przed sobą autor očerków, formułowane były w sposób nad wyraz jednoznaczny: 
„sprawnie i szybko zaznajomić z nowymi zjawiskami życia socjalistycznego, 
zaprezentować przykłady patriotycznego zachowania się człowieka radzieckiego, 
jego żarliwą miłość do Ojczyzny, bohaterską walkę o komunizm oraz nowe rela-
cje między ludźmi w radzieckim społeczeństwie”5. Dzisiaj, chociaż już nikt 
   

3 Podobnie wygląda zresztą sprawa z narodzinami tego ostatniego gatunku w Polsce. Badacze upa-
trują genezy dwudziestowiecznego polskiego reportażu m.in. w liście lub kartce z podróży, szkicu, 
opisie czy też obrazku. Zob. np. J. Sztachelska, Reportaż. Z historii gatunku w wieku XIX, „Białostoc-
kie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4, s. 155. 

4 Formalnie očerk najbliższy był opowiadaniu opartemu na faktach, opisującemu realne zdarzenia 
i istniejących w rzeczywistości bohaterów, z tym że obserwowane przez pisarza autentyczne epizody 
z życia ulegały w procesie obróbki artystycznej daleko idącej generalizacji, uogólnieniu. Jednocześnie 
očerk operować mógł fikcją literacką, gdyż jego nadrzędny cel stanowiła „pogłębiona prawda”, która 
w praktyce bywała niekiedy bliska koncepcji reportażu zaproponowanej w Polsce przez Melchiora 
Wańkowicza (zob. M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, w: Reportaż. Wybór tekstów 
z teorii gatunku, wyb. i oprac. K. Wolny, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie, 1992, s. 41–63), częściej jednak zastępowała ją ideologiczna projekcja pożądanej 
rzeczywistości komunistycznej. W każdym razie referencyjność očerku okazywała się w wielu wy-
padkach pozorna. 

5 Oryg.: «Художественный очерк (…) оперативно, быстро знакомит с новыми явлениями 
социалистической жизни, показывает примеры патриотического поведения советского чело-
века, его беззаветную любовь к Родине, героическую борьбу за коммунизм, новые отношения 
между людьми в советском обществе». Л.И. Тимофеев, М.П. Венгров, Краткий словарь 
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w Rosji w taki sposób o očerku nie pisze, brak jest wciąż nowych propozycji 
w kwestii klasyfikacji gatunkowej zjawiska określanego jako očerkova proza. Co 
ciekawe, analizy współczesnych prasowych odmian tego gatunku, w tym jego 
relacje z opowiadaniem i reportażem, zajmują przede wszystkim rosyjskich teore-
tyków dziennikarstwa6. Na gruncie nauki o literaturze temat ten wciąż czeka na 
opracowanie. 

Janusz Sławiński w haśle przygotowanym na potrzeby Słownika terminów lite-
rackich zauważył, że w literaturze rosyjskiej występują dwa typy očerku: doku-
mentalno-publicystyczny i artystyczno-literacki7. Właśnie pierwszy z nich zawie-
ra w sobie, choć – co trzeba podkreślić – nie wyłącznie, teksty zbliżone do repor-
tażu literackiego. Będą to utwory, których zadaniem ma być analiza problemów 
społecznych za pomocą metod właściwych literaturze artystycznej8. Wśród naj-
wcześniejszych tekstów reprezentujących ten wariant očerku można wymienić 
twórczość komunistycznych pisarek, takich jak Larissa Reissner czy Marietta 
Szaginian. W okresie powojennym gatunek ów rozwijali m.in. Walentyn 
Owieczkin, Jefim Dorosz, Maksim Gorki. Natomiast druga odmiana očerku 
wskazana przez Sławińskiego traktowana może być jako rosyjski odpowiednik 
szkicu literackiego9 lub niewielkich rozmiarów eseju, a więc będzie to zwykle 
tekst prezentujący rozmyślania pisarza nakierowane bardziej na przeżycie autor-
skie niż samą rzeczywistość, która to przeżycie wywołała10. 

Jednakże sprawa wydaje się o wiele bardziej skomplikowana. Otóż esej (èsse), 
rozwijający się w rosyjskojęzycznej literaturze najnowszej bardzo intensywnie 
(Michaił Epsztejn, Siergiej Gandlewski, Dmitrij Zamiatin, Piotr Wajl), tworzony 
był już w epoce Srebrnego Wieku (Wiaczesław Iwanow, Dmitrij Mierieżkowski, 
Andriej Bieły, Osip Mandelsztam itp.). Chociaż zdecydowanie mniejszą popular-
nością cieszył się w czasach ZSRR, to jednak nie zniknął z literatury radzieckiej, 
czego przykładem mogą być choćby Francuzskie tetradi Ilji Erenburga (1958). 
   
литературоведческих терминов. Пособие для учащихся средней школы, Москва: Учпедгиз, 
1963, s. 102. Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie tłumaczenia zawarte w artykule są mojego autor-
stwa – G.C. 

6 Zob. np. М.Н. Ким, Очерк. Теория и методология жанра, Санкт-Петербург: Издательство 
Санкт-Петербургского государственного университета, 2000; А.А. Тертычный, Жанры 
периодической печати: Учебное пособие, 3-е изд. испр. и доп., Москва: Аспект Пресс, 2006, 
s. 85–89, 249–268. 

7 Zob. J. Sławiński, Oczerk [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. tenże, wyd. 4, Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002, s. 350. 

8 Por. Словарь литературоведческих терминов, сост. Л.И. Тимофеев, С.В.Тураев, Москва: 
Просвещение, 1974, s. 254.  

9 Warto dodać, że zaproponowane w przywołanym słowniku w haśle autorstwa Michała Głowiń-
skiego tłumaczenie na rosyjski terminu „szkic” za pomocą słowa eskiz pasowałoby raczej do malar-
stwa niż do literatury, na gruncie której „szkic” należałoby tłumaczyć właśnie jako očerk. 

10 Por. Словарь литературоведческих терминов…, s. 256. 
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Obecnie zaobserwować można nawet pewną modę na rosyjskojęzyczną eseistykę, 
przy czym jako eseje wydawane są także zbiory tekstów, które powstały w cza-
sach ZSRR jako „szkice”, a więc očerki. Może to świadczyć o tym, iż očerk, jako 
gatunek w dużej mierze tendencyjny, w literaturach narodowych rozwijających 
się w Związku Sowieckim miał niejako programowo zastępować esej (gatunek 
dialogiczny, wolnościowy, humanistyczny, a tym samym w ZSRR niepożądany). 
Po pierestrojce i upadku Związku Radzieckiego odrodził się, uwalniając całkowi-
cie od tendencyjności očerku i wchodząc w dialog z eseistyczną tradycją przed-
rewolucyjną i emigracyjną oraz zachodnioeuropejską i amerykańską. 

Zastanawiające jest zatem, dlaczego analogiczna sytuacja nie miała miejsca 
w przypadku reportażu. Esejowi udało się wyemancypować z tendencyjności 
očerku i odnaleźć zerwaną nić gatunkowego rozwoju, podczas gdy reportaż lite-
racki – rozpatrywany nie jako jeden z rodzajów očerkovej prozy, lecz suwerenny 
gatunek łączący cechy dziennikarskie i literackie – nie doczekał się jak dotąd 
swojego ujęcia historycznoliterackiego, a poza tym na gruncie praktycznego 
dziennikarstwa rozmyciu znaczeniowemu uległa w dużym stopniu jego nazwa. 
A przecież literatura rosyjska może poszczycić się szeregiem doskonałych ksią-
żek reprezentujących typ piśmiennictwa z pogranicza dziennikarstwa i literatury 
pięknej, w których w kraju Ryszarda Kapuścińskiego i Hanny Krall rozpoznano 
by od razu reportaż literacki, a które w żaden sposób nie dadzą się zakwalifiko-
wać gatunkowo jako očerkova proza. Dla tego typu utworów brakuje w Rosji 
odrębnej klasyfikacji gatunkowej. Mam na myśli książki współczesnych reporta-
żystów rosyjskich, takich jak: Walerij Paniuszkin, Siergiej Łojko, Julia Juzik, 
Wasilij Gołowanow, Dmitrij Sokołow-Mitricz czy też pisząca w języku angiel-
skim Masha Gessen. Twórczość wymienionych autorów wyrasta w dużej mierze 
z tradycji rosyjskiego dziennikarstwa reportażowego, któremu patronuje Władi-
mir Giliarowski (1855–1935), będący dla literatury rosyjskiej postacią tego for-
matu, co Melchior Wańkowicz dla polskiej szkoły reportażu. Giliarowski – spe-
cjalny korespondent moskiewskich gazet na przełomie XIX i XX wieku – mimo 
że swoje zbiory reportaży takie jak Moskva i moskviči (1926) oraz Moi skitaniâ 
(1928) w formie książkowej publikuje dopiero po rewolucji październikowej, 
oddaje w nich ducha „starej” Moskwy. Pomieszczone w tych tomach teksty, choć 
w sowieckiej literaturze naukowej nazywane częściej očerkami niż reportażami, 
wymykają się stworzonej w tamtych czasach jednoznacznej klasyfikacji genolo-
gicznej. Bliskie są natomiast gazetowym utworom reportażowym, które powsta-
wały w II Rzeczypospolitej11. Narodziny nowoczesnego reportażu książkowego    

11 Na temat reportażu międzywojennego publikowanego na łamach prasy – zob. U. Glensk, Histo-
ria słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918–1939), Kraków: Universitas, 2014. O pisar-
stwie Giliarowskiego: Б.И. Есин, Репортажи В.А. Гиляровского, Москва: Издательствово 
Московского университетата, 1985; А. Митрофанов, Гиляровский, Москва: Молодая гвардия, 2008. 
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w literaturze rosyjskiej można wiązać z kolei z nazwiskiem Swietłany Aleksije-
wicz. Pierwszą książkę autorka przygotowuje w 1983 roku12, choć już wcześniej, 
co trzeba podkreślić, powstaje np. Blokadnaâ kniga (1977–1981) Alesia Adamo-
wicza i Daniiła Granina – odwołująca się do podobnego klucza konstrukcyjnego. 

Widać zatem, że istnieje określona tradycja literacko-dziennikarska, która po-
zwalałaby na kodyfikację gatunkową reportażu literackiego (książkowego) 
w Rosji – w opozycji do očerku z jednej strony, a reportażu informacyjnego 
z drugiej. Póki co jednak termin reportaž nie wszedł w tym kraju do powszech-
nego użycia ani wśród wydawców książek, ani wśród literaturoznawców, funk-
cjonując – tak samo zresztą jak w czasach ZSRR – niemalże wyłącznie na grun-
cie nauk o mediach. Ponadto bardzo często samo słowo reportaž używane jest 
w praktyce do oznaczania zupełnie innych gatunków prasowych, w tym m.in. 
felietonu i feature (ros. fiče)13. 

R E P O R TAŻ  P R A S O W Y   
A  R E P O R TAŻ  K S IĄŻK O W Y  

W rosyjskiej tradycji naukowej reportaż jest odmianą wypowiedzi prasowej za-
liczaną do gatunków informacyjnych14. Do niedawna hasło reportaż nie pojawia-
ło się nawet w słownikach terminów literackich15. Očerk przynależy natomiast 
zarówno do literatury, jak i dziennikarstwa i traktowany jest zazwyczaj jako ga-
tunek literacko-publicystyczny (artystyczno-publicystyczny)16. 
   

12 Jest to książka zatytułowana U vojny ne ženskoe lico, wydana po raz pierwszy w 1985 roku. Mu-
siała czekać na publikację dwa lata, gdyż zanim rozpoczęła się w ZSRR pierestrojka, autorkę oskar-
żono m.in. o zniekształcanie bohaterskiego obrazu radzieckich kobiet oraz o nadmierny naturalizm. 
W Polsce utwór ukazał się pt. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety (przeł. J. Czech, Wołowiec: Czarne, 
2010).  

13 Katarzyna Frukacz, prowadząca w Rosji badania empiryczne nad recepcją polskiego reportażu 
literackiego, omawiając wyniki zebranych przez siebie ankiet, wskazuje, że za polskich reportażystów 
Rosjanie uznają redaktorów i felietonistów, takich jak Adam Michnik, Teresa Torańska, Sławomir 
Mizerski czy Stanisław Tym (zob. K. Frukacz, Polski reportaż literacki w perspektywie międzykultu-
rowej. Z zagadnień recepcji gatunku, „Studia Europaea Gnesnensia” 2016, nr 14, s. 109). Por. w tym 
kontekście: J. Morawiecki, Rosyjski »oczerk« a zachodnioeuropejski »feature«…, s. 17. 

14 Б.В. Стрельцов, Основы публицистики. Жанры, Минск: Университетское, 1990, s. 63–73; 
В.И. Коньков, Речевая структура газетных жанров. Учебное пособие, Санкт-Петербург: Роза 
мира, 2004, s. 35–36. 

15 Hasło Reportaž znalazło się dopiero w jednym z najnowszych rosyjskich słowników literaturo-
znawczych: В. Шилин, Словарь литературоведческих терминов, Москва: Тровант, 2009, s. 274. 

16 Б.В. Стрельцов, Основы публицистики…, s. 188–192; В.И. Коньков, Речевая структура 
газетных жанров…, s. 108–109; С.П. Белокурова, Словарь литературоведческих терминов, 
Санкт-Петербург: Паритет, 2006, s. 110. 
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Z ustaleń tych zdaje się wynikać, iż w Rosji reportaż może nie kojarzyć się 
z twórczością literacką, a co za tym idzie – z rynkiem księgarskim, lecz wyłącz-
nie z działalnością dziennikarską. Zarysowana sytuacja w ostatnim czasie zaczy-
na jednak ulegać zmianie. Część badaczy rosyjskich stara się przewartościowy-
wać radzieckie sztywne klasyfikacje17. Ukształtowała się też nowa generacja 
dziennikarzy-praktyków, którzy realizują gatunek włączany dawniej do pojemnej 
formy očerku, lecz kwalifikują go jako reportaż. W tej grupie autorów, modyfiku-
jących i przekraczających formułę reportażu informacyjnego, wskazać można 
chociażby postać kontrowersyjnego dziennikarza Dmitrija Sokołowa-Mitricza 
oraz innych reportażystów związanych z czasopismem „Russkij reportër”18. So-
kołow-Mitricz, oprócz publikacji prasowych, jest także autorem kilku książek 
reporterskich. Nie zmienia to jednak faktu, że reportaż (w tym i literackie jego 
odmiany) nie jest póki co wyodrębniany w Rosji jako gatunek „książkowy”, 
a zwarte edycje utworów takich twórców, jak Swietłana Aleksijewicz, Anna 
Politkowska, Walerij Paniuszkin czy Siergiej Łojko, zaliczane są bądź do „publi-
cystyki” lub „dziennikarstwa”, bądź do „prozy dokumentalnej” lub po prostu – 
„prozy”. Przy czym pojawiają się niekiedy oddzielne pozycje książkowe promo-
wane przez wydawcę jako „zbiory reportaży”. Tak było m.in. z publikacjami 
Dmitrija Sokołowa-Mitricza Neposlednie vremena (2012) i Siergieja Łojki Šok 
i trepet. Vojna v Irake (2003)19. 

W kraju Ryszarda Kapuścińskiego zakres utworów klasyfikowanych jako re-
portaże jest coraz szerszy i właściwie każdy tekst „oparty na faktach” i relacjonu-
   

17 Zob. np. А.В. Колесниченко, Практическая журналистика. Учебное пособие, Москва: 
Издательство Московского университета, 2010, s. 49–61. 

18 Журнал «Русский репортер», http://rusrep.ru/ [dostęp: 30.09.2018]. 
19 O postrzeganiu danego typu wydawnictw zwartych w Rosji decyduje z reguły nadany konkretnej 

publikacji oficjalny klasyfikator bibliograficzny, będący wypadkową tego, czy mamy do czynienia ze 
zbiorem tekstów ogłaszanych wcześniej w prasie, czy też z autonomiczną pozycją książkową. 
W pierwszym wypadku książka będzie najczęściej klasyfikowana jako publicystyka (książki Anny 
Politkowskiej), w drugim – jako proza dokumentalna lub narracyjna (np. Rojzman. Uralʹskij Robin 
Gud Walerija Paniuszkina). Utrudnia to dotarcie w księgarni lub bibliotece do reportażu. Np. przywo-
łana książka Łojki Šok i trepet zaklasyfikowana została za pomocą uniwersalnego klasyfikatora 
dziesiętnego jako УДК 327, a więc „Stosunki międzynarodowe. Polityka światowa. Polityka ze-
wnętrzna”. Kod biblioteczno-bibliograficznej klasyfikacji ББК 66.4 (0) informuje nas natomiast, że 
mamy do czynienia z „Relacjami międzynarodowymi i polityką zewnętrzną”. O klasyfikacji zadecy-
dował zatem podjęty w utworze temat, a nie reprezentowany przez reportażystę gatunek. Z kolei 
książka Neposlednie vremena Sokołowa-Mitricza posiada kod УДК 248.143 [„Modlitwa”] oraz kod 
ББК 86.372 [„Prawosławie. Kościoły prawosławne”], co świadczy o tym, że klasyfikacji podlegał 
w tym wypadku wydawca publikacji – Wydawnictwo Nikeja, specjalizujące się w literaturze prawo-
sławnej. Bardziej precyzyjnie opisano utwory Paniuszkina: Rojzman. Uralʹskij Robin Gud otrzymał 
kod УДК 82-4 [„Očerki, esej”], a książka Vosstanie potrebitelej – sygnaturę УДК 821.161.1 [„Litera-
tura (piękna) rosyjska”]. 
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jący jakiś wycinek rzeczywistości zewnętrznej może być dzisiaj nazwany przez 
wydawcę tym właśnie gatunkiem (co nie zawsze, skądinąd, jest uprawomocnione 
z punktu widzenia nauki o literaturze). Co ciekawe, taka sytuacja wpływa też na 
inne niż na gruncie macierzystym postrzeganie tekstów pisarzy czy dziennikarzy 
rosyjskich wydawanych w Polsce. W związku z tym nierzadko spotykamy się 
z sytuacją, że książka promowana w Rosji jako „powieść” lub „zbiór opowiadań” 
nad Wisłą publikowana jest jako „reportaż”. Nie chodzi mi w tym wypadku 
o utwory, które zgodnie z polską tradycją genologiczną możemy bez żadnych 
kontrowersji uznać za reportażowe, jak np. twórczość Politkowskiej czy Paniusz-
kina, lecz o prozę autobiograficzną, np. opowiadania Arkadija Babczenki. Jego 
teksty – wydane w Polsce pt. Dziesięć kawałków o wojnie. Rosjanin w Czeczenii 
– traktowane są w Rosji jako przykład współczesnej prozy wojennej (obok ksią-
żek Zachara Prilepina, Aleksandra Karasiowa i Wiaczesława Mironowa), a sam 
autor uchodzi za przedstawiciela tzw. nowego realizmu w literaturze rosyjskiej 
(nawet fakt, że zawodowo pracuje jako dziennikarz, nie jest brany tutaj pod uwa-
gę). Przywołanych publikacji nikt w Rosji nie nazywa reportażami, choć wydaw-
ca polskiego przekładu książki Babczenki (Wydawnictwo W.A.B.) umieścił ją 
w reportażowej serii „Terra Incognita” obok dzieł Wojciecha Jagielskiego, Kry-
styny Kurczab-Redlich czy Marcina Wojciechowskiego20. Biorąc pod uwagę 
rodzime odczytania utworów Babczenki, właściwsze byłoby lokowanie Dziesię-
ciu kawałków o wojnie w odniesieniu do tradycji prozy wojennej w jej nurcie 
antyheroicznym (polski odpowiednik to pisarstwo spod znaku Mirona Białoszew-
skiego). Moda na reportaż okazuje się jednak silniejsza. 

„ R E P O R TAŻ  L I T E R A C K I ”   
–  R O S Y J S K A   

H I S T O R I A  P O JĘC I A  

Jak już pisałem, termin reportaž nie jest odnoszony w Rosji do literatury pięk-
nej, ani nawet do książek pisanych przez dziennikarzy. W języku rosyjskim bywa 
jednak używany nie tylko do określenia nowoczesnych prasowych očerków 
(przykład czasopisma „Russkij reportër”) o charakterze sprawozdawczo-
-artystycznym (a więc, w polskim rozumieniu, reportaży prasowych o ambicjach 
literackich), lecz także, jak zauważył Morawiecki, może być nazwą służącą do 
klasyfikacji artykułów publicystycznych, „które nie realizują funkcji artystycznej 
   

20 Szerzej na ten temat pisałem w referacie: Dwóch (mimowolnych) uczestników zdarzeń i ich „re-
portażowe” świadectwa o Czeczenii: Arkadij Babczenko i Nikołaj Mamulaszwili, w: Wschód muzuł-
mański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – teksty – historia, red. G. Czerwiński, A. Konopacki, 
Białystok: Alter Studio, 2017, s. 277–287. 
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oraz – co bardziej widoczne, łatwiej mierzalne – nie przedstawiają konkretnych 
bohaterów”21. 

Jeśli chodzi natomiast o „reportaż literacki” (literaturnyj reportaž), to w języku 
rosyjskim termin ten pojawia się zwykle w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, ozna-
cza bliżej nieokreślony gatunkowo typ tekstu prasowego poświęconego wydarze-
niom literackim lub nawet jakiejś konkretnej książce, niekoniecznie będącej no-
wością wydawniczą (równie dobrze może to być np. utwór dotyczący literatury 
antycznej lub klasyki rosyjskiej). Jest to konsekwencja rozmycia znaczeniowego 
słowa reportaž w Rosji22. Po drugie, literaturnyj reportaž może stanowić kalkę 
z języka polskiego, używaną bądź przez piszących po rosyjsku autorów polskich, 
bądź – rzadziej – przez Rosjan piszących o polskiej szkole reportażu (takim poję-
ciem posługuje się np. Irina Adelgejm – moskiewska slawistka i tłumaczka litera-
tury polskiej23). 

W rosyjskojęzycznych mediach, w tym internetowych, termin literaturnyj re-
portaž pojawiał się też w informacjach o przyznaniu Swietłanie Aleksijewicz 
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki w 2011 roku. Co 
ciekawe, właśnie po 2011 roku określenie „reportaż literacki” – w takim znacze-
niu, w jakim funkcjonuje ono w Polsce – zaczyna być sporadycznie stosowane 
również w literaturoznawstwie – zarówno rosyjskim, jak i ukraińskim i białoru-
skim24. Na marginesie dodam, że szczególnie ukraińska ukrainistyka warta jest 
uwagi, gdyż tworząc własną historię literatury ukraińskiej, próbuje jednocześnie 
kodyfikować niezależną od tradycji radzieckiej terminologię genologiczną. 

Czy z tego, co zostało do tej pory powiedziane, może wynikać, że termin „re-
portaż literacki” nie ma szans przyjąć się na stałe na gruncie rusycystyki? Moim 
zdaniem ma, choć zapewne nie w tak szerokim zakresie jak w polonistyce. Wa-
runkiem ku temu koniecznym byłoby uwzględnienie odmienności rosyjskiej 
tradycji klasyfikowania gatunkowego w obrębie zarówno dziennikarstwa, jak 
i prozy dokumentalnej. Zasadniczą rolę w kwalifikacji określonych utworów jako 
reportaży literackich powinny ponadto odgrywać narracyjne sposoby dziennikar-
skiej obiektywizacji faktów relacjonowanych przez autora, a więc wpisane 
w tekst świadectwa własne i cudze, przypominające czytelnikowi, że beletryzacja 
   

21 J. Morawiecki, Rosyjski »oczerk« a zachodnioeuropejski »feature«…, s. 18. 
22 Por. А.А. Тертычный, Жанры периодической печати…, s. 85–86. 
23 Zob. И.Е. Адельгейм, «Литература нон-фикшн вселяет надежду…». Польский 

литературный репортаж о военных преступлениях, доклад в рамках Круглого стола «Вектор 
non-fiction в современных литературах», Институт славяноведения РАН, 13 декабря 2016 г. 

24 Zob. np. О.Г. Герасимова, Одно лето из жизни Михайлова: советская действительность 
глазами югославского интеллигента, «Интеллигенция и мир» 2012, № 3, s. 87–102; О.М. Лог-
виненко, Жанрово-стильові особливості репортажів Бориса Антоненка-Давидовича, «Ку-
льтура України» 2013, вип. 40, s. 224–231.  
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doświadczenia jest rodzajem pogłębionej interpretacji, a nie fikcją literacką25. 
Takie podejście uwzględni zarówno odmienną tradycję genologiczną, jak też 
strukturalistyczny charakter współczesnego rosyjskiego literaturoznawstwa. 
W zaprezentowanym ujęciu kontrowersji klasyfikacyjnych nie będą budzić fabu-
laryzowane reportaże książkowe Paniuszkina czy Łojki. W tych książkach narra-
tor występuje bowiem przede wszystkim w roli zbierającego fakty i świadectwa 
reportera (jak Jagielski czy Krall). Trudniej będzie natomiast zaklasyfikować jako 
reportaż niefikcjonalne „gatunki autorskie” z pogranicza literatury faktu, eseju 
lub literatury dokumentu osobistego. Być może warto również pomyśleć, czy nie 
lepiej byłoby tłumaczyć termin „reportaż literacki” nie jako literaturnyj, lecz 
hudožestvennyj (‘artystyczny’) reportaž, co może okazać się trafniejszym sformu-
łowaniem, bardziej zrozumiałym dla nosicieli języka rosyjskiego choćby poprzez 
analogię z określeniem hudožestvennaâ literatura – literatura piękna. 

 
“ L I T E R A R Y  R E P O R T A G E ”  I N  R U S S I A  A N D  I N  P O L A N D .   

A  F E W  R E M A R K S  N O T  O N L Y  A B O U T  G E N O L O G Y  

The author of the article compares the ways of understanding the term “literary reportage” in Russia 
and Poland. The article begins with an attempt to describe reportage as a genre in Soviet and Russian 
literary studies. It follows with the differences in the perception of reportage presented in books and 
newspapers in Russia. Finally, the author analyses the possibility to transfer the meaning of the phrase 
“literary reportage” to the Russian literature following the interpretation commonly accepted in Po-
land. The arguments put forward relate to the works of such authors as Svetlana Alexievich, Valery 
Panyushkin, Sergey Loiko, Yulia Yuzik and Anna Politkovskaya. 

Keywords: Russian literature, non-fiction, reportage, literary genre 
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na Uniwersytecie Gdańskim (2007) pracował jako postdoctoral researcher na Uniwersytecie 
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25 Por. na ten temat: G. Czerwiński, Konstrukcja narracji w »Rojzmanie« Walerija Paniuszkina. 

Beletryzacja i obiektywizacja, „Slavia Orientalis” 2018, nr 3, s. 489–503. 
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RE P O R T AŻ  I  O K O L I C E:   
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K W E S T I E  T E R M I N O L O G I C Z N E :   

R E P O R TAŻ  I  S O C J O G R A F I A  J A K O  G AT U N K I  N O N - F I C T I O N  

NA POCZĄTKU CHCIAŁABYM ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PEWNĄ RÓŻNICĘ W KLASYFIKA- 
cji gatunków literatury faktu, zachodzącą pomiędzy literaturoznawstwem węgier-
skim oraz polskim, mianowicie na Węgrzech form niefikcjonalnych nie zalicza 
się do działu historii literatury w charakterze odrębnego przedmiotu badań, lecz 
omawia jedynie w ramach twórczości pewnych autorów albo interpretuje z wyko-
rzystaniem metody studiów przypadku. Reportaż jako gatunek – mimo że istnieje 
termin „reportaż literacki” – jest jednak rozpatrywany w kontekście historii prasy 
bądź, używając bardziej specjalistycznego określenia, historii mediów. 

W swoim artykule chciałabym zająć się problemem związków między dwiema 
bliskimi sobie f o r m a m i  w ę g i e r s k i e j  l i t e r a t u r y  f a k t u , które są 
gatunkami pogranicznymi, bo stykają się z publicystyką oraz socjologią. Owe 
zbliżone konwencje to r e p o r t a ż  oraz s o c j o g r a f i a . Jako że druga z nich – 
według mojej wiedzy – nie istnieje w innych kulturach jako odrębny gatunek 
literacki, chcę najpierw podać kilka aspektów jej definicji. Socjografia na pierw-
szy rzut oka jest bliska etnografii, ponieważ też zajmuje się życiem społeczności 
wiejskich. Choć jednak obydwie dyscypliny mają podobny przedmiot badawczy, 
nie oznacza to w żadnym wypadku, że są tożsame. Podczas gdy etnografia opisu-
je szeroko rozumianą kulturę powszednią wspólnot ludowych, socjografia jest 
właściwie pokrewna innej dziedzinie wiedzy, mianowicie socjologii, która ma 
inny cel. Jak definiuje ją znany polski socjolog Jan Szczepański, to dyscyplina 
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badająca prawidłowości struktury oraz rozwoju społeczeństwa1. Socjografia 
w latach 30. była traktowana jako praktyczna strona socjologii. Praktyka ta, roz-
winięta przez intelektualistów obdarzonych umiejętnością pisania, przekształciła 
się na Węgrzech w piśmienny gatunek przechodni czy graniczny, reprezentujący 
cechy literatury pięknej, socjologii albo publicystyki – w zależności od proporcji 
lub relacji między tymi heterogenicznymi elementami. 

Niestety, muszę poprzestać jedynie na opisie pierwszej, podstawowej fazy roz-
woju omawianych dwóch gatunków. Jeśli chcemy usytuować te zjawiska w kon-
tekście społeczno-historycznym, można powiedzieć, że są one wytworami szero-
ko rozumianej modernizacji. Ich korzenie tkwią w przyśpieszonym tempie urba-
nizacji, rozwoju ekonomicznym, kształtowaniu się mieszczaństwa miejskiego czy 
wielkomiejskiego, a wraz z tym w indywidualizacji i emancypacji uciśnionych 
warstw lub grup społecznych, ale też w rozpoznaniu konieczności zreformowania 
panujących na wsi stosunków ekonomicznych i społecznych. 

I chociaż w procesie formowania się wspomnianych gatunków ich podstawowa 
orientacja tematyczna podlegała zmianie, można stwierdzić, że reportaż był pier-
wotnie związany z urbanizacją, z rozwojem wielkiego miasta, socjografia zaś – 
z modernizacją wsi. Trzeba jednak dodać, że inicjatorami socjografii też byli 
ludzie pochodzący z mieszczaństwa, wywodzący się z miejskiej inteligencji. Na 
Węgrzech przełom XIX i XX wieku to czas wystąpienia tzw. drugiego pokolenia 
r e f o r m i s t ó w 2. Ważne jest chyba to, że ich podstawową intencją było podję-
cie zadania modernizacji wsi, sprawy emancypacji społecznej chłopów. 

Dziś pojęcie reportażu jako nazwy gatunku obejmuje na Węgrzech cały szereg 
podgatunków: reportażem może być nie tylko sprawozdanie z różnych wydarzeń, 
ale też np. relacje z podróży. W artykule omówię najpierw genezę węgierskiego 
reportażu społecznego, a potem zwrócę uwagę na pewne paralele pomiędzy re-
portażami napisanymi przez pisarzy na Węgrzech i w Polsce w latach 30. XX 
wieku. W drugiej części przedstawię z kolei okoliczności powstania socjografii 
literackiej, uwypuklając jej cechy podobne do reportażu społecznego. 

WĘG I E R S K I  R E P O R TAŻ  S P OŁE C Z N Y  

Węgierski reportaż jako gatunek dziennikarski/prasowy początkowo był zwią-
zany ze sprawozdaniem z wydarzeń kryminalnych. Reporterzy pozostawali 
   

1 Zob. J. Szczepański, A szociológia története. A szociológia problematikájának és módszereinek 
fejlődése, przeł. G. Forintos, Z. Tagányi, Budapest: Kossuth, 1973.  

2 Reformistami drugiego pokolenia nazywani są pisarze, artyści, naukowcy oraz politycy, działają-
cy mniej więcej od 1896 do 1914 roku, skupieni – każdy na swój sposób – na unowocześnianiu sto-
sunków społecznych, uformowaniu z półfeudalnego kraju państwa nowoczesnego. Zob. Z. Horváth, 
Magyar századforduló. A második reformnemzedék története (1896–1914), Budapest: Gondolat, 1961. 
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w kontakcie z policją – do ich codziennych, rutynowych działań należało składa-
nie wizyt szefowi policji oraz różnym detektywom w celu zdobywania informacji 
o aktualnych zdarzeniach czy przestępstwach. 

Na początku XX wieku na Węgrzech zaczyna się prawdziwa ekspansja reporta-
żu – gatunek ten wypiera wówczas inne gatunki dziennikarskie i staje się najważ-
niejszym elementem dzienników i tygodników. Trzeba tu nadmienić o wpływie 
dziennikarstwa amerykańskiego, zwłaszcza pochodzącego z Węgier Josepha 
Pulitzera oraz tzw. New Journalism. 

W roku 1925 na Węgrzech istniało w sumie 934 różnych tytułów prasowych 
(włączając w to dzienniki, tygodniki oraz miesięczniki), przy czym w Budapesz-
cie ukazywało się ich 618. Ta ogólna suma w roku 1942 wzrosła do 1379, z cze-
go 779 pism wydawano w Budapeszcie, a 600 na prowincji, co dowodzi ekspansji 
prasy pozabudapeszteńskiej, krajowej3. Owa ekspansja niosła za sobą różne kon-
sekwencje. Z jednej strony przyczyniła się do mnożenia sensacyjnych, czasem 
tandetnych relacji, ale z drugiej – także reportaży służących unaocznieniu pew-
nych wcześniej niedyskutowanych publicznie, zupełnie nieznanych aspektów 
wielkiego miasta: świata wielkomiejskiej nędzy. 

Jak napisał recenzent książki reportażowej Antala Gézáné’a pt. Túl a palotákon 
[Poza pałacami]: reportaż „oświetla, ujawnia te szczegóły życia wielkiego miasta, 
które przez dłuższy okres pozostawały w cieniu, których nie znaliśmy”, i w ten 
sposób umożliwia nam poznanie „środowiska, w którym żyjemy”4. 

Ta chęć zapoznania się z dotąd nieznanymi stronami funkcjonowania wielkiego 
miasta sprawiła, że narodził się na Węgrzech nowy typ dziennikarza: reporter 
śledczy, który obrał sobie za cel nie opisywanie sensacyjnych wypadków czy 
zdarzeń, ale bycie zaangażowanym. Przykładem takiego reportera śledczego był 
Kornél Tábori (1879–1944) – współpracownik liberalnego dziennika „Pesti Na-
pló” [„Dziennik Peszteński”] (od roku 1907 członek redakcji), autor licznych 
książek relacjonujących różne fakty z życia węgierskiej stolicy5. Kluczowym 
słowem go charakteryzującym jest obiektywizm. Tábori chciał skonfrontować 
społeczeństwo z problemami socjalnymi i stymulować poszukiwania rozwiązań 
tych kwestii. Był zaangażowany w proces zapoznawania czytelników z trudną    

3 Zob. G. Buzinkay, Kis magyar sajtótörténet, http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#28 
[dostęp: 14.11.2018]. 

4 Oryg.: „megvilágítja, nyilvánossá teszi a főváros életének olyan részleteit is, a melyek sokáig tel-
jes homályban voltak, a melyekről nem is tudtunk és megismertet azzal a környezettel, a melyben 
élünk”. Túl a palotákon [rec. A. Gézáné, Túl a palotákon. Pesti riportok, Budapest: Dick-Nap Ny., 
1913], „Vasárnapi Ujság” 1913, nr 26, s. 520. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawarte w artykule tłuma-
czenia są moje – M.B. 

5 Kornél Tábori napisał m.in. książki A bűnös Budapest [Przestępczy Budapeszt] (1908) oraz 
A bomba lovagjai. A magyar anarkisták titkaiból [Rycerze bomby. Z tajemnic anarchistów węgier-
skich] (1909). 
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sytuacją warstw niższych i ubogich, żyjących na peryferiach wielkiego miasta. 
W odróżnieniu od innych reporterów, którzy w nędzarzach widzieli przestępców, 
Tábori nie demonizował nędzy oraz samych biedaków. 

We wstępie do głośnej książki Pesti élet [Życie w Peszcie] (1910), zatytułowa-
nym Riport és fotográfia [Reportaż i fotografia], Tábori określa swoją poetykę 
w taki oto sposób: „Głównym [obowiązkiem reportera – przyp. M.B.] jest pierw-
szeństwo. I szybkość. I kompletność informacji. (…) Reporter musi zobaczyć, 
zauważyć, zapytać”6. 

Pracę dziennikarza autor Życia w Peszcie zdecydowanie oddziela od pracy psy-
chologa i socjologa, którzy dokonują autopsji zjawisk, analizują je. Według 
Táboriego twórca reportaży nie szuka psychologicznych, socjologicznych, etycz-
nych wyjaśnień tego, co widział, poprzestając na zapisywaniu swych obserwacji 
za pomocą słowa i obrazu. Pojęcie obrazu jest tu ważne, ponieważ wizualizacja 
odgrywała coraz większą rolę w działalności Táboriego – współpracował on 
z profesjonalnymi fotografami i sam bardzo chętnie fotografował. Jest autorem 
słynnego albumu zdjęć pt. From the Horrors of a Country Condemned to Death. 
Inspection-Tour through the Misery of Budapest [Z potworności skazanego na 
śmierć kraju. Wyprawa inspekcyjna poprzez nędzę Budapesztu] z roku 19207. Nie 
przypadkiem publikację opatrzono tytułem anglojęzycznym. Tábori stworzył ją 
bowiem w celu zapoznania ludzi Zachodu (ściślej mówiąc: polityków oraz dy-
plomatów zachodnich) z niezwykle trudną sytuacją socjalną kraju8. 

To premier ówczesnych Węgier, Károly Huszár (sam były dziennikarz), podjął 
decyzję o wydaniu albumu zdjęć dokumentujących nędzę w Budapeszcie. 
O wykonanie pracy poprosił osobiście Táboriego, którego powszechnie znano już 
jako reportera zajmującego się wielkomiejską biedą oraz fotografią dokumentalną 
(termin węgierski: szociofotó). Pierwszorzędną intencją premiera było wzbudzić 
empatię Zachodu (tj. polityków z krajów zachodnich). Na pierwszy album socjo-
fotograficzny złożyło się 16 fotografii wykonanych przez Táboriego. I chociaż 
   

6 Oryg.: „Az elsőség a fő. Meg a gyorsaság. Meg az információ teljessége. (…) Az újságírónak me-
glátónak kell lennie, észrevevőnek, kérdezőnek”. Cyt. za: E. Tomsics, Újságíró álruhában. A tény-
feltáró riport kezdetei Magyarországon, „Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Sectio Scientiarum 
Medialium” 2006, t. 33: A magyar újságíró múltja és jelene, s. 46. 

7 Zob. tamże. 
8 Węgry i Polska znalazły się w odmiennej sytuacji po pierwszej wojnie światowej. Polska po dłu-

giej epoce zaborów odzyskała niepodległość, Węgry zaś – po klęsce wojennej i dwóch rewolucjach – 
z europejskiego państwa o średnim potencjale stały się państwem małym, które straciło 2/3 swojego 
dawnego terytorium oraz 2/3 obywateli. W konsekwencji kraj nie miał np. odpowiednego zaopatrze-
nia w surowce. Zauważalna stała się ponadto dysproporcja między poszczególnymi gałęziami prze-
mysłu, co doprowadziło do zamętu w funkcjonowaniu węgierskiej gospodarki. Zob. A két világháború 
közötti Magyarország gazdaságtörténete, http://www.bibl.u-szeged.hu/ha/gazd/gazdasag/index.html 
[dostęp: 14.11.2018]. 
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widać, że są one pozowane, ich autentyczności nie można zakwestionować, po-
nieważ autor w podpisach do zdjęć wszędzie podaje dokładne adresy oraz nazwi-
ska sfotografowanych ludzi9. 

Kornél Tábori jest przykładem dziennikarza profesjonalnego, a jednocześnie 
zaangażowanego społecznie, wrażliwego na problemy socjalne. Swoją rolę okre-
ślał jako bycie odkrywcą, który za pomocą zniuansowanych sprawozdań ujawnia 
różnobarwność rzeczywistości. Uwzględniając tę paralelę, można go porównać 
z pisarzami przełomu XIX i XX stulecia oraz okresu międzywojennego. 

R E P O R TAŻE  P O L S K I C H   
I  WĘG I E R S K I C H  P I S A R Z Y  –  PA R A L E L E  

W pierwszej połowie XX wieku wielu pisarzy węgierskich pracowało na etacie 
dziennikarzy w redakcjach dzienników oraz miesięczników – analogicznie do 
pisarzy polskich, którzy (zaczynając od Bolesława Prusa, a kończąc na Tadeuszu 
Boyu-Żeleńskim) również zarabiali na życie pracą dziennikarską. Reportaże 
pisali dziś już kanoniczni twórcy literatury modernistycznej, jak Zsigmond 
Móricz, Sándor Márai, Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy albo Lajos Nagy. 

Z ich dorobku warto wyróżnić jedną z pierwszych relacji Zsigmonda Móricza 
(1879–1942), która może posłużyć za przykład reportażu socjograficznego – utwór 
Ököritó (zatytułowany nazwą miejscowości) z roku 191010. Jest to sprawozdanie 
z tragicznego wydarzenia na wschodzie kraju: 350 ludzi spaliło się w stodole, w któ-
rej organizowano zabawę za zamkniętymi drzwiami, żeby nikt nie mógł wejść bez 
uiszczenia opłaty za wstęp. Móricz w swoim reportażu próbuje znaleźć odpowiedź na 
pytanie, jak mogło dojść do tragedii. Opisuje bezpośrednie otoczenie tytułowej wsi – 
bagna koło wioski Ecsed. Wspomina praktyki ziemiaństwa, za pomocą których oszu-
kano miejscowych chłopów, pozbawiając ich tradycyjnej możliwości zarobku. Suge-
ruje, że mentalność tychże chłopów, ich wyjątkowa zjadliwość wobec innych ludzi 
wykształciła się pod wpływem rozmaitych czynników. Analizując je, dochodzi do 
wniosku, że za tragedię ponoszą odpowiedzialność państwowe instytucje oraz miej-
scowa administracja. Niekwestionowany jest dla niego fakt, że swoją rolę odegrały 
też wieloletnie braki materialne oraz zaniechanie oświaty. 

Wśród reportaży autorstwa literatów należy wyodrębnić sprawozdania z podró-
ży pisarzy do Związku Radzieckiego w latach 30. XX wieku. Jest to kategoria 
   

9 O zaangażowaniu reportera świadczy też to, że podjął się prac charytatywnych. Jednym z tego 
typu przedsięwzięć Táboriego było organizowanie wyjazdów biednych dzieci do krajów zachodnioeu-
ropejskich w celach zdrowotnych. Pracował ponadto jako manager ds. marketingu węgierskiej 
Országos Gyermekvédő Ligának (Krajowej Ligi Ochrony Dzieci). 

10 Z. Móricz, Ököritó, w: tegoż, Riportok I, Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. 
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tematyczna, do której można zaliczyć Moją podróż do Rosji (1932) Antoniego 
Słonimskiego, jak również utwory jego kolegów węgierskich, ponieważ w roku 
1934 także Gyula Illyés i Lajos Nagy napisali swoje relacje podróżnicze11. Jak 
dobrze wiemy, były to wyjazdy koncepcyjne, wyreżyserowane, dlatego wielce 
pouczające jest dziś czytanie i porównywanie tych reportaży, przy uwzględnieniu 
ich szerszego kontekstu (ale to mogłoby być tematem innej rozprawy)12. 

S O C J O L O G I A  O R A Z  S O C J O G R A F I A  N A  WĘG R Z E C H   
W  P I E R W S Z E J  P OŁO W I E  X X  W I E K U  

Początek XX wieku to czas ustanowienia na Węgrzech socjologii jako dyscy-
pliny – z tym też łączą się narodziny socjografii. Później, w latach 20., badacze 
oraz pisarze zgrupowani wokół czasopisma „Huszadik Század” [„Wiek Dwudzie-
sty”] usiłowali opracować praktyczne reguły i metodologię empirycznej socjolo-
gii, która jako dziedzina wiedzy powstała w rezultacie wysiłków dwóch naukow-
ców: Ferdinanda Tönniesa (1855–1936) i Sebalda Rudolfa Steinmetza (1862–
1940). Według Steinmetza socjografia jest niczym innym niż „socjologią empi-
ryczną”, pragnącą „opisać, charakteryzować wszelkimi możliwymi instrumentami 
ogólny stan i wszystkie stosunki danego narodu w pewnym konkretnym okresie”13. 

Rozwojem socjografii kierowały dążenia społeczno-polityczne na przełomie 
XIX i XX wieku. Był to okres wystąpienia nowego pokolenia inteligencji, spo-
łecznych reformatorów, którzy wkrótce stali się kluczowymi postaciami dwóch 
rewolucji na Węgrzech – jesienią roku 1918 oraz wiosną roku 1919. Węgierski 
politolog Oszkár Jászi i jego współpracownicy zamierzali prowadzić politykę na 
podstawach naukowych, dlatego zainicjowali opracowanie metodologii socjologii 
empirycznej, czyli socjografii. Ich program brzmiał następująco: „musimy opra-
cować anatomię i fizjologię Węgier, ponieważ dopiero na takiej podstawie mo-
żemy zainicjować politykę naukową, tzn. taką, która nie jest utopią, lecz żywą 
rzeczywistością”14. Była to pierwsza próba rozpoznania biedy społecznej za po-
   

11 Zob. G. Illyés, Oroszország [Rosja], w: tegoż, Szíves kalauz. Útirajzok [Przewodnik serdeczny. 
Dzienniki podróży], Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980; L. Nagy, Tízezer kilométer Szovjeto-
roszország földjén [Dziesięć tysięcy kilometrów na ziemi Rosji Radzieckiej], Budapest: Interart; Szépi-
rodalmi Könyvkiadó, 1989. 

12 Mam na myśli tzw. literaturę deziluzyjną – od książek Arthura Koestlera, poprzez utwory André 
Gide’a, aż do węgiersko-jugosłowiańskiego pisarza Ervina Sinkó. 

13 Oryg.: „[A] szociográfia egy adott korban minden eszközzel leírni, jellemezni igyekszik valame-
ly nép összes viszonyait és állapotát”. Cyt. za: Á. Bartha, Közelítések a szociográfia fogalmához, 
„Forrás” 2013, nr 5, s. 92. 

14 Oryg.: „ki kell dolgoznunk Magyarország anatómiáját és fiziológiáját, mert csak ezen az alapon 
javasolhatunk tudományos politikát, vagyis olyant, mely nem utópia, hanem élő valóság”. O. Jászi, 
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mocą nauki, odkrycia życia chłopstwa, o którym nic prawie wcześniej nie wie-
dziano. Tego typu socjografię napisali Róbert Braun i członkowie jego zespołu 
naukowego. W latach 20., po klęsce dwóch rewolucji oraz tragicznym wstrząsie 
spowodowanym traktatem trianońskim, praca ta rozwijała się na łamach czasopi-
sma „Századunk” [„Nasze stulecie”]. Owe przedsięwzięcia można porównać 
z twórczością Floriana Znanieckiego – reprezentanta tzw. socjologii humani-
stycznej, autora słynnej i pionierskiej pracy pt. Chłop polski w Europie i Amery-
ce. Innym ważnym pionierem opracowań socjologicznych w okresie międzywo-
jennym jest rumuński socjolog Dimitrie Gusti – twórca tzw. bukareszteńskiej 
szkoły socjologii, który był m.in. inicjatorem badania życia chłopstwa oraz wsi15. 
W latach 1935–1936 zaprosił do Rumunii młodych węgierskich badaczy wsi 
i razem pracowali w letnim obozie badawczym do czasu, gdy władze rumuńskie 
go zamknęły. 

Zainteresowanie życiem chłopstwa oraz dążenie do poznania jego problemów 
było trendem ogólniejszym, obejmującym tereny Europy Środkowej. Dowodzi 
tego – oprócz wspomnianych wcześniej przykładów – paralelna do projektu wę-
gierskich badaczy wsi inicjatywa polskiego Instytutu Gospodarstwa Społecznego, 
który ogłosił konkurs dla chłopów na pisanie pamiętników, wydanych następnie 
drukiem w roku 193516. 

Ruch badania życia chłopstwa na wsi na Węgrzech był przedsięwzięciem pod-
jętym przez polityków w celu analizy sytuacji kraju po traktacie trianońskim oraz 
wywołanym przez kryzys gospodarczy w latach 1929–1932. Inicjatywa ta zao-
wocowała serią socjografii, których osiem tomów opublikowano między 1935 
a 1938 rokiem17. 

Pierwszą socjografią, która znalazła powszechny oddźwięk, była książka 
młodego wtedy, bo zaledwie 24-letniego Zoltána Szabó – A tardi helyzet [Sytu-
acja na wsi Tard], opublikowana w roku 1936. Wieś Tard znajduje się na pół-
nocy Węgier. Autor pojechał tam i mieszkał w tym miejscu przez wiele tygo-
dni, zbierając dane o jakości mieszkań, warunkach pracy, sytuacji życiowej 
chłopów. Wieś przedstawiała sobą cały łańcuch społecznych problemów. Tym 
   
Tíz év, „Huszadik Század” 1910, nr 1‒2, s. 8. Cyt. za: Á. Széchenyi, Szociográfia és szociografikus 
irodalomszemlélet [rękopis]. 

15 Istotą metodologii Gustiego była praca monograficzna oparta na empirycznych badaniach. 
16 Według Joanny Radziewicz: „Wywarły [pamiętniki – przyp. M.B.] ogromne wrażenie na czytel-

nikach zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapisały się w historii literatury jako pomnik nędzy, wyzy-
sku i ucisku mas pracujących w okresie dwudziestolecia (…)”. Por. https://rme.cbr.net.pl/in 
dex.php/archiwum-rme/562-styczen-luty-nr-71/pamietnikarstwo-w-zbiorach-cbr/848-pamietniki-chlo 
pow-nr-1-51-warszawa-1935 [dostęp: 14.11.2018]. 

17 Autorzy tych prac to: Zoltán Szabó (1912–1984), Géza Féja (1900–1978), Gyula Illyés (1902–
1983), Péter Veres (1897–1970), Ferenc Erdei (1910–1971), Gyula Ortutay (1910–1978), Lajos Nagy 
(1883–1954). 
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razem nie będę ich szczegółowo opisywać, chcąc skupić się na metodologii 
pracy Szabó. 

We wstępie A tardi helyzet autor formułuje ars poetica socjografii następująco: 
celem pracy badawczej jest o b u d z e n i e  s u m i e n i a  s p o ł e c z e ń s t w a , 
a wywołanie w nim paniki może doprowadzić do rozpoznania sytuacji realnej 
oraz podejmowania odpowiednich decyzji w celu osiągnięcia pożądanych zmian. 
O d p o w i e d z i a l n o ś ć  w o b e c  o g ó ł u  wydaje się pierwszorzędnym postu-
latem etycznym socjografii, dlatego jej najważniejsze zadanie to p o s t a w i e -
n i e  d i a g n o z y . Pisanie ma na celu wyłącznie rozpoznanie faktów – pisarz jest 
odpowiedzialny jedynie za fakty, jego misję stanowi s ł u ż b a  s p o ł e c z e ń -
s t w u 18. 

W tym samym roku co A tardi helyzet została opublikowana socjografia pt. 
Puszták népe [Lud puszty] Gyuli Illyésa, omawiająca niezwykle trudne warunki 
życiowe i ponury los, bezwyjściową sytuację najbardziej ubogiej i uciśnionej 
warstwy chłopstwa: służących na wielkich posiadłościach ziemiańskich za Duna-
jem. Po prawie stuleciu od zniesienia poddaństwa potomkowie chłopów żyją 
w większym zagrożeniu niż ich przodkowie. Była to bardzo liczna grupa społecz-
na – w epoce międzywojennej zaliczano do niej 1/3 ludności węgierskiej. 

Autor Puszták népe, który wyrósł wśród tych ludzi, był niezwykłe spostrze-
gawczy i miał wyjątkowy dar obrazowania. Udało mu się przedstawić życie chło-
pów w taki sposób, jakby mapował dotąd nieznany obszar ziemi. Punkt widzenia 
narratora zmienia się w procesie narracji. Jest ona częściowo subiektywna, perso-
nalna (podmiot wypowiedzi wspomina dzieciństwo, opowiadając o charaktery-
stycznych postaciach ze swojej rodziny i z bliższego otoczenia), częściowo zaś 
obiektywna – narrator obserwuje z dystansu świat, który pozostawił za sobą. Z tej 
zmiany punktu widzenia rodzi się gorzka ironia. Choć nie jest to powieść, 
w dziele Illyésa znajdujemy wszystkie elementy powieści typu Lawren-
ce’owskiego: idyllę, opis tła i postaci, epizody tragiczne oraz komiczne. 

Publikacja ta była rewelacją w kulturze węgierskiej. Zsigmond Móricz porów-
nał Puszták népe do powieści Dostojewskiego, ponieważ utwór Illyésa dostarczał 
wieści o świecie głęboko zakorzenionym w kolektywnej nieświadomości czy 
podświadomości wspólnoty narodowej. Jak zauważył recenzent książki, za naj-
ważniejszą korzyść płynącą z tego typu pracy można uznać fakt, że autor socjo-
grafii bierze na siebie m ó w i e n i e  w  i m i e n i u  o s ó b ,  k t ó r e  n i e  m a j ą  
m o ż l i w o ś c i  oraz n i e  m o g ą  m ó w i ć , bo „zostały pochowane za życia”. 
To ustalenie wskazuje na niezwykle istotny aspekt egzystencji chłopstwa: brak 
zdolności wyrażania siebie i brak kompetencji językowej tych ludzi – jawiący się 
jako jeszcze jedna odmiana represji. Ogromną zaletą dzieła Illyésa jest to, że 
ujawnia i wysuwa na pierwszy plan ową prawidłowość. 
   

18 Por. Z. Szabó, A tardi helyzet, Budapest: Cserépfalvi, 1937, s. 2–6. 
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Mimo że socjografię – w kształcie, w jakim realizowała się w kulturze węgier-
skiej – możemy uznać za swoiste hungaricum, koniunktura na pokrewne gatunki 
w latach 30. XX wieku nie stanowiła odosobnionego zjawiska. Należy choćby 
przypomnieć grupę Przedmieście w Warszawie i we Lwowie, której program był 
podobny do przedsięwzięć węgierskich. Autorzy skupieni wokół tego nurtu, m.in. 
Zofia Nałkowska, zwrócili uwagę na problemy warstw żyjących na marginesie 
społeczeństwa, tj. proletariatu i bezrobotnych, przedstawiając ich rzeczywistość 
bez upiększania, obiektywnie. Właśnie owa chęć szukania prawdy poprzez obiek-
tywizm zbliża do siebie twórców Przedmieścia i socjografistów oraz inne podob-
ne kierunki europejskiej literatury, jak np. Neue Sachlichkeit w Niemczech czy 
LEF i Nowyj LEF w Związku Radzieckim. 

Pojmowana jako swoista forma literatury faktu, socjografia na Węgrzech oka-
zała się tradycją silną – ponowna koniunktura na ten gatunek zapanowała w la-
tach 1945–1948 (tzw. drugi rozkwit) oraz w latach 60. i w nieco zmienionej po-
staci zdaje się wracać w literaturze współczesnej. Ale to już inna historia. 

P O D S U M O WA N I E  

Z przywołanych przykładów gatunków węgierskiej literatury faktu można wy-
wnioskować, że reportaż i socjografia są pod pewnymi aspektami do siebie po-
dobne. Obie konwencje łączy pokrewna intencja autora: rozpoznanie dotąd nie-
znanych realiów, odsłon rzeczywistości, czyli swego rodzaju „odkrycie” tejże 
rzeczywistości. Podobne jest zaangażowanie w proces ujawniania problemów 
społecznych, a także respektowanie faktów i związany z tym autentyzm, zagwa-
rantowany przez subiektywność przeżycia. Różni się jednak geneza omawianych 
form gatunkowych – węgierski reportaż wywodzi się z relacji kryminalnych, 
socjografia zaś powstała jako empiryczna subdyscyplina socjologii, będąca na-
rzędziem społecznym ruchu emancypacyjnego służącym podniesieniu rangi 
chłopstwa. W obydwu przypadkach chodzi o gatunek graniczny, dlatego też trze-
ba pamiętać, że o konkretnej klasyfikacji, czyli zaliczeniu danego dzieła do litera-
tury pięknej, decydują każdorazowo jego wartości estetyczne. 

 
R E P O R T A G E  A N D  I T S  S U R R O U N D I N G S :   

T R A D I T I O N S  A N D  C O N N E C T I O N S   
O F  T W O  B O R D E R I N G  G E N R E S  I N  H U N G A R I A N  L I T E R A T U R E  

My study aims to examine the emergence and connections of two non-fictional genres, reportage and 
sociography. Modernization forms the background for both genres: reportage is a product of urbaniza-
tion, while sociography was created by the need for the modernization of the village and the necessity 
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of the peasantry’s emancipation. The study describes the parallels between the two genres based on 
the work of the first noteworthy Hungarian journalist-reporter, Kornél Tábori, and the activities of the 
sociographists of the 1930s, touching on their connections to literature and sociology as well. The 
study also discusses literary reportage, as cultivated by both Polish and Hungarian writers at the turn 
of the century and during the interwar period. In the closing remarks, the parallels between soci-
ography in Polish and world literature are pointed out (the Przedmieście group, Neue Sachlichkeit, 
LEF, Novyi LEF). 

Keywords: reportage, sociography, literary reportage 
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DĄŻE N I E  D O  P R A W D Y   
C Z Y  U T R W A L A N I E  M I T Ó W?  

O S Z W E C J I  Z  B L I S K A  I  Z  D A L E K A  

 
ZNACZĄCA ROLA REPORTAŻU W RÓŻNYCH KULTURACH I NA PRZESTRZENI WIEKÓW  
nie podlega dyskusji: do nie tak dawna gatunek ten dla wielu odbiorców stanowił 
okno na świat. Na dobre i na złe – jako że opisywana przez reportera rzeczywi-
stość, a więc nierzadko osobisty charakter obserwacji autora i mniej lub bardziej 
wysoki stopień subiektywności jego orzeczeń, narzucały niejako przymus po-
strzegania ich jako uniwersalnych prawd. W dzisiejszych czasach mobilności 
terytorialnej rola reportera wzbogaciła się o parę dodatkowych wymiarów. Jed-
nym z nich jest aspekt emigracyjny/imigracyjny: coraz więcej reportaży powstaje 
na podstawie podwójnej niejako perspektywy widzenia, kiedy to autor-
-emigrant/imigrant uwikłany jest w swoisty dialog między kulturą własną a kultu-
rą obcą. 

Maciej Zaremba, pisarz i dziennikarz polskiego pochodzenia, zamieszkały od 
kilkudziesięciu lat w Szwecji, kończąc tom reportaży pt. Polski hydraulik i inne 
opowieści ze Szwecji, stawia istotne pytania: 

Czym jest wiadomość? To informacja, z którą należy się zapoznać. Dlaczego? Skąd repor-
ter ma wiedzieć, co jest istotne, a co można sobie darować? (…) 

Zalewają nas krótkie informacje, pozbawione kontekstu, tła, koloru i zapachu. Dla ludzi, 
których dotyczą, mogą mieć wielką wagę. Dla nas to coś poza horyzontem, czego nie potra-
fimy zinterpretować1. 

   
1 M. Zaremba, Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji, przeł. W. Chudoba i in., Wołowiec: 

Czarne, 2008, s. 278. Cytaty z tej książki oznaczam dalej w nawiasach skrótem PH i odpowiednim 
numerem strony. 
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Gdyby rozwinąć dalej te obserwacje, można by zapytać, co z kolei owa informa-
cja – podana czy, inaczej mówiąc, już w pewnym sensie „przefiltrowana” przez 
świadomość oraz system hierarchii i wartości reportera – oznacza dla jego odbior-
cy? Tenże może mieć przecież ograniczoną wiedzę na temat np. danego kraju czy 
zjawiska i, chcąc nie chcąc, opiera się na sądach autora reportażu, wyrabiając 
sobie o opisywanej sprawie opinię, jak można oczekiwać, zgodnie z jego intencja-
mi i wnioskami. Należy zatem założyć, że reporter jest (lub przynajmniej powinien 
być) obiektywny. Czyj głos kryje się jednak za reporterską notką? Głos jednostki, 
w tym przypadku reportera, czy wielogłosowość, którą oddaje on, opisując np. 
istotny problem danego kraju? Gdzie przebiega więc granica wyznaczająca punkt, 
w którym próba obiektywnej narracji styka się z subiektywną oceną sytuacji? 

Refleksje tego typu nasuwają się szczególnie przy lekturze reportaży na temat 
Szwecji, o której w ostatnim czasie dużo się pisze i która z dawien dawna stano-
wiła dla Polaków – sąsiadów po drugiej stronie Bałtyku – wdzięczny punkt od-
niesienia. Oddanie różnych relacji, zarówno w reporterskim tekście, jak i poza 
nim, jest równoległe do relacji pomiędzy różnymi horyzontami oczekiwań – tak 
po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. Wydaje się to istotne szczególnie w tym 
przypadku, a więc w odniesieniu do zderzenia się dwóch różnych kultur – pol-
skiej i szwedzkiej. Nie mniej ważny jest też tutaj fakt, że o Szwecji piszą (o czym 
dalej) reporterzy pochodzenia polskiego i po polsku oraz – co dla moich dalszych 
refleksji znaczące – że zwracają się tym samym do czytelnika polskiego, zarówno 
w Szwecji, jak i poza nią. 

Przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszym artykule są trzy książki na 
temat Szwecji: Szwecja od środka Jacka Kubitsky’ego2, wspomniany już cykl 
reportaży Macieja Zaremby Polski hydraulik i tom Katarzyny Tubylewicz pt. 
Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie3. Książki te powstały 
na przestrzeni ostatnich 30 lat – najstarsza z nich, pióra Kubitsky’ego, w roku 
1987, reportaże Zaremby w roku 2006, a książka Tubylewicz w 2017. Zatem co 
kilkanaście lat ponawiana jest próba nakreślenia obrazu i odzwierciedlenia – 
z perspektywy pogranicza dwóch kultur – sytuacji w Szwecji, będącej docelo-
wym krajem reportażystów-imigrantów. Każdy z wymienionych utworów ma, 
rzecz jasna, za ambicję oddanie, poza realiami, również i przede wszystkim aktu-
alnego „ducha czasu” tego państwa. Warto zatem przyjrzeć się recepcji wskaza-
nych pozycji na forum czytelniczym, a więc określić, w jakim stopniu spełniły 
one oczekiwania zarówno ich autorów, jak i odbiorców. 
   

2 J. Kubitsky, Szwecja od środka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. Kolejne cy-
taty z tego utworu opatruję w nawiasach skrótem SOŚ, po którym podaję odpowiedni numer strony.  

3 K. Tubylewicz, Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie, Warszawa: Wielka Li-
tera, 2017. W dalszej części artykułu odwołania do tej książki oznaczam skrótem M i odpowiednim 
numerem strony. 
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Najwcześniejsza z przywołanych książka Jacka Kubitsky’ego wzbudziła w mo-
mencie jej wydania mnóstwo emocji i kontrowersji, zwłaszcza w szwedzkim 
środowisku polonijnym. Odrzucona ponoć przez 11 lokalnych wydawnictw4, 
została w końcu opublikowana w Polsce. Kubitsky – znany głównie jako twórca 
największego (de facto do dzisiaj) słownika szwedzko-polskiego (uzupełnionego 
z czasem przez słownik polsko-szwedzki5), a ponadto jako ceniony psychoanali-
tyk i tłumacz – zaprezentował szwedzkiego sąsiada Polski „od środka” w bardzo 
subiektywny sposób, nie szczędząc przy tym wielu krytycznych i ironicznych 
uwag na temat państwa, w którym sam mieszkał (i mieszka nadal) od 1966 roku. 
Zamiarem autora była – jak pisze pod koniec swych rozważań na temat Szwecji 
i jej mieszkańców – chęć odmitologizowania tego północnego kraju dobrobytu, 
jakim jawił się on od lat w społecznej świadomości Polaków, tak w Szwecji, jak 
i – przede wszystkim – w Polsce: 

Do starych mądrości należy korzystanie z doświadczenia innych i uczenie się na cudzych 
błędach. Z kolei nie od rzeczy jest też przeszczepianie na własną glebę cnót i zalet, które 
przecież są w każdym społeczeństwie. Jeśli przedstawiony fragment wizerunku dzisiejszej 
Szwecji pobudził czytelnika do twórczej refleksji, zamierzenie autora zostało w pełni urze-
czywistnione (SOŚ, 249). 

Książka Kubitsky’ego niewątpliwe zmobilizowała (zwłaszcza polskich czytel-
ników) nie tylko do reakcji, nierzadko bardzo emocjonalnych, ale i do pewnych 
przemyśleń na temat tego wyidealizowanego w oczach większości kraju. Autor, 
opisując Szwecję końca lat 80. ubiegłego wieku, starał się oddać najistotniejsze 
cechy szwedzkiego społeczeństwa tak, aby jak najszerzej obnażyć jej zmitologi-
zowany wizerunek. Relację zaczyna więc od opisu geograficznego, ale kończy 
ów rozdział prowokacyjnym stwierdzeniem, że „państwo opiekuńcze przestaje 
się opiekować, a zaczyna coraz bardziej kontrolować” (SOŚ, 11). Następny roz-
dział daje czytelnikowi namiastkę tonu, w jakim autor w dalszych swoich rozwa-
żaniach analizuje najbardziej typowe społeczne zachowania Szwedów: „W okre-
sie blisko półrocznej zimy, od października do kwietnia, mieszkańcy Szwecji 
snują się po swoim letargicznym legowisku” (SOŚ, 12). Państwo dobrobytu oka-
zuje się pod piórem Kubitsky’ego pełne usterek – jawnych i ukrytych: „Brak 
ideałów, marzeń, wysoko ustawionych celów, bodźców duchowych, a niekiedy 
ich wyraźna dewaluacja w społeczeństwie szwedzkim doprowadziła do niemiłego 
otępienia wewnętrznego” (SOŚ, 139–140). 

Krytyce autora zostaje poddany przede wszystkim system edukacyjny, zwłasz-
cza wychowanie dzieci, gdzie tzw. „wolna pedagogika”, w połączeniu z brakiem 
   

4 Zob. Lektor [sic!], Czy Szwecja da się spolonizować, „Relacje” 1988, nr 4, s. 31. 
5 J. Kubitsky, Svensk-polsk ordbok, Stockholm: Natur o. Kultur, 1988; tenże, Polsk-svensk ordbok, 

Stockholm: Natur o. Kultur, 1995.  
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zakotwiczania młodzieży w historyczno-literackiej tradycji, daje w rezultacie 
mierne wyniki nauczania. Ogólnie szwedzkie szkolnictwo, w tym wyższe, jest 
w książce także postrzegane negatywnie, szczególnie jeśli chodzi o humanistykę, 
a konkretnie „pragmatyzm i ciasny utylitaryzm” kierunków filologicznych (SOŚ, 
76). Równie bezkompromisowo ocenia Kubitsky cechy osobowościowe Szwe-
dów, skupiając się głównie na opisie braku tolerancji, nieobecności ciepła i wraż-
liwości oraz uogólniając swoje wnioski stwierdzeniem, że kraj ten charakteryzuje 
„awitaminoza uczuciowa” (SOŚ, 176). 

Nawet język dostał się pod lupę oceny Kubitsky’ego, kiedy stwierdza on m.in., 
że „szwedzki nie jest giętkim instrumentem retoryki czy liryki. Poszczególne 
dźwięki brzmią monotonnie, mało w nim ciepła, elegancji, a jeszcze mniej zmy-
słowości” (SOŚ, 220). Warto również nadmienić, że autor próbuje usprawiedli-
wić ów mało emocjonalny stosunek Szwedów do szwedczyzny tym, że język ten 
„nie był i nie jest przedmiotem adoracji – nikt też nie zabraniał Szwedom w ciągu 
wieków używania własnego języka ojczystego. Język jest dla przeciętnego Szwe-
da po prostu systemem sygnałów” (SOŚ, 220). W swoich opiniach polski pisarz 
jest często nieprzejednany. Nietrudno zatem dziwić się negatywnej reakcji więk-
szości szwedzkiej Polonii, w odczuciu której taki właśnie wizerunek kraju emi-
gracji nie przylegał zupełnie do radykalnych ocen Kubitsky’ego. Jak pisał 
Krzysztof Mazowski, redaktor wydawanego w latach 1987–2009 w Szwecji pol-
skojęzycznego miesięcznika „Relacje”, wielu zamieszkałych w tym państwie 
Polaków uważało, że książka Szwecja od środka jest „paskudnym paszkwilem 
(…), mającym na celu zniechęcenie Polaków do Szwecji”6. 

Opinie Kubitsky’ego wzbudziły również ostre reakcje wśród czytelników w Pol-
sce. Piotr Wojciechowski, członek kolegium redakcyjnego ówczesnego „Przeglądu 
Katolickiego”, w swej wnikliwej recenzji podkreśla wagę ukazania się tego typu 
pozycji, przyznając jednocześnie, że jest to dzieło „z wielu powodów irytujące”7: 

„Szwecja od środka” jest książką bardzo subiektywną – to nie zarzut, bo w literaturze re-
portażowo-podróżniczej próby obiektywizmu potrafią zamienić w zakalec nudy rzecz nawet 
najciekawszą. Irytujący jest u Kubitsky’ego nie sam subiektywizm, ale jego niekonsekwen-
cja. (…) Szwecja jest dla niego krajem pobytu, ale polskiemu czytelnikowi przedstawia ją ja-
ko kraj za morzem, daleki, odmienny, idący gdzieś swoimi drogami skomputeryzowanego 
i oszczędnego dobrobytu, zdehumanizowanej techniki, zredukowanej do usług rozrywko-
wych kultury i „kontrolowanego seksu”8. 

Fakt to niezaprzeczalny, że Szwecja w świadomości ogółu państw europej-
skich, zwłaszcza tych z byłego bloku wschodniego, jawiła się w ostatnich dzie-   

6 K. Mazowski, Relacje Polska – Szwecja, „Relacje” 1988, nr 1, s. 12.  
7 P. Wojciechowski, Kraj za morzem, „Relacje” 1988, nr 1, s. 12. 
8 Tamże, s. 12–13. 
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sięcioleciach jako kraj nie tylko etnicznie i kulturowo jednolity, ale także o wy-
jątkowo wysokim standardzie życia. Szwecja od środka polskiego autora-
-emigranta, zawierająca dotkliwą krytykę społeczeństwa szwedzkiego, nie mogła 
więc przejść bez echa. Jak pisze m.in. badaczka Szwecji Elżbieta Muciek: 

Pisana z pozycji imigranta Szwecja od środka jest subiektywną oceną hermetycznego w gruncie 
rzeczy społeczeństwa i czymś na kształt pamiętnika z doświadczonego szoku kulturowego. Autor 
rozprawia się ze „szwedzkim modelem” praktycznie nie pozostawiając żadnych pozytywów9. 

Uogólnienia, które zaprezentował Kubitsky w swojej książce, naruszają jak wi-
dać pozytywne stereotypy dotyczące Szwecji, utrwalone w świadomości ogółu 
mieszkających poza tym krajem. Np. w artykule O niektórych pożytkach płyną-
cych z braku tolerancji Piotr Zwierzchowski nie waha się użyć negatywnej opinii 
Kubitsky’ego odnośnie skutków wychowawczych szwedzkiej „wolnej pedagogi-
ki”, by wzmocnić argumentację swoich własnych refleksji na temat ujemnych 
konsekwencji zbyt daleko posuniętej pobłażliwości. Pisze: 

Aby udowodnić, do czego może doprowadzić nadmierna tolerancja, odwołam się do kon-
kretnej sytuacji, dotyczącej sfery szczególnie nam bliskiej, czyli wychowania. 

J. Kubitsky w swej książce „Szwecja od środka” opisuje tamtejszy system wychowawczy 
oparty właśnie na bezgranicznej tolerancji. (…) 

Cenne jest zwłaszcza to, że nie są to teoretyczne rozważania nad skutkami takiego postę-
powania, tylko realne zdarzenia10. 

Jak widać, subiektywne wrażenia Kubitsky’ego poszły niejako – siłą wiary 
w reportaż emigranta, a więc znawcy tego kraju – dalej, poza granice opisywanego 
północnego państwa. Jako uogólnienia dotyczące całego szwedzkiego społeczeń-
stwa przyczyniły się z pewnością do kolejnego, dodatkowego aspektu w tworze-
niu wizerunku Szwecji i Szwedów. 

Szczegółową, acz dość bezkompromisową w swym osądzie analizę książki 
Szwecja od środka przedstawiła – 13 lat po jej publikacji – Magdalena Żmuda-
-Trzebiatowska w artykule Uppfostringsanstalten istället för det utlovade paradi-
set eller Sverige inifrån Jacek Kubitsky [Dom wychowawczy zamiast obiecanego 
raju, czyli Szwecja od środka Jacka Kubitsky’ego]11. Autorka nie szczędzi auto-
rowi polemicznych uwag:    

9 E. Muciek, Wielokulturowość w Szwecji. Projekt polityczny i praktyka społeczna, „Teka Komisji 
Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2009, t. 4, s. 58. 

10 P. Zwierzchowski, O niektórych pożytkach płynących z braku tolerancji, w: Tolerancja jako war-
tość i problem pedagogiczny, red. A.M. de Tchorzewski, W.M. Wołoszyn-Spirka, Bydgoszcz: Wy-
dawnictwo Wers, 2000, s. 188–189. 

11 Zob. M. Żmuda-Trzebiatowska, Uppfostringsanstalten istället för det utlovade paradiset eller 
Sverige inifrån Jacek Kubitsky, „Slavica Lundensia” 2000, nr 20, s. 67–82. 
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Kubitsky oscyluje między jednym wyjaśnieniem a drugim, pogrążając się coraz bardziej 
w grzęzawisku stanowiącym grunt dla jego książki. W książce tej brakuje zakotwiczenia za-
równo w bardziej obiektywnej rzeczywistości, jak i w kontekście historycznym12. 

Zarzuty stawiane przez Żmudę-Trzebiatowską książce Szwecja od środka doty-
czą w zasadzie wszystkich jej rozdziałów, w których Kubitsky podejmuje wiele 
aspektów charakteryzujących społeczeństwo szwedzkie. Autorka stwierdza beza-
pelacyjnie, że pisarz „okazuje się być biegłym w manipulowaniu faktami. Wybiera 
taką informację, jaka jest mu potrzebna do udowodnienia swoich przekonań, i nie 
przejmuje się zbytnio konsekwencjami”13. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska nie 
zostawia na refleksjach Kubitsky’ego przysłowiowej suchej nitki, podważając 
nawet język i styl reportaży, co jej zdaniem świadczy dobitnie o tym, że „autor 
częściowo stracił kontakt ze swoim językiem ojczystym”14. Trudno mi się zgo-
dzić z tą opinią, jako że widzę w wielu komentarzach badaczki tę samą tenden-
cyjność osądu, jaką zarzuca ona Kubitsky’emu. Najwyraźniej nie wyławia czy też 
nie chce wyłowić pewnych obiektywnych faktów i aksjomatów z jego (skądinąd 
faktycznie w większości negatywnych) refleksji i spostrzeżeń, przypisując sobie 
samej rolę niejako obrońcy Szwecji przed tworzeniem czy rozprzestrzenianiem 
negatywnych uogólnień na temat tego kraju. 

Truizmem jest stwierdzenie, że stereotypy – jako pewne przyjęte wyobrażenia 
o danym państwie – istniały i będą istnieć zawsze. Nierzadko są one krzywdzące 
dla społeczności, której dotyczą, i często oparte na zmyślonych, fałszywych 
twierdzeniach oraz na nieznajomości historycznych, społecznych i kulturowych 
faktów, o czym również Polska i jej mieszkańcy niejednokrotnie mogli i nadal 
mogą się przekonać. Pod tym względem skłonna jestem zgodzić się z wnioskami 
końcowymi Żmudy-Trzebiatowskiej, że tytułowa „Szwecja od środka powinna 
nie tylko być uważana za dokument swoich czasów, ale także przypominać 
o tym, że narodowa megalomania jest pożywką dla uogólnień i stereotypów, 
które często zaciemniają obraz »innych«”15. 

Nie ulega wątpliwości, że trudno w refleksjach Kubitsky’ego dopatrzeć się śla-
dów wielkiej narracji na kształt np. reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. Postawę 
   

12 Oryg.: „Kubitsky pendlar från den ena förklaringen till den andra och sjunker alltmer ned i den 
sumpmark som ligger till grund för hans bok. Boken saknar förankring i den mer objektiva verklighe-
ten, i det historiska sammanhanget”. Tamże, s. 74. Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie zawarte 
w artykule tłumaczenia z języka szwedzkiego są moje – M.A.P.P. 

13 Oryg.: „visar sig Kubitsky vara ganska skicklig på att manipulera fakta. Han plockar fram den 
information som han behöver för att bevisa sina påståenden och bryr sig inte särskilt mycket om 
konsekvenserna”. Tamże, s. 75.  

14 Oryg.: „författaren delvis förlorat kontakten med sitt modersmål”. Tamże, s. 77. 
15 Oryg.: „Sverige inifrån inte bara bör betraktas som ett dokument av sin tid utan även borde vara 

en på-minnelse om att den nationella megalomanin är en grogrund för generaliseringar och stereotyper 
som ofta skymmer bilden av »de andra«”. Tamże, s. 81. 
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twórcy Szwecji od środka cechuje raczej wspomniany już i daleko posunięty 
subiektywizm oraz – w wielu miejscach – wyraźna niechęć do opisywanych zja-
wisk. Charakterystyka Szwedów zdradza wielką frustrację autora wobec kraju, 
w którym przyszło mu żyć na emigracji – nie zapominajmy bowiem, że pisał on 
i wydał swoją książkę kilka lat przed upadkiem komunizmu. Mimo to uważny 
czytelnik znajdzie w niej podobne motywy (oraz komentarze, skądinąd złagodzo-
ne), jakie pojawiają się w opublikowanych kilka dziesięcioleci później reporta-
żach na temat społeczeństwa szwedzkiego i jego społecznych zasad. 

Przyjrzyjmy się zatem kolejnym próbom ukazania Szwecji „od środka” – tym 
razem pióra dwóch znanych (zarówno w Polsce, jak i w Szwecji) publicystów 
i pisarzy: Macieja Zaremby i Katarzyny Tubylewicz. Wiadomo, że wszyscy – 
mówiąc o innych narodach czy typach kultury świadomie, choć jeszcze bardziej 
nieświadomie – wpadamy w pułapkę uogólnień. Maciej Zaremba asekuruje się 
niejako już a priori wobec tego zjawiska, zadając w swym wspomnianym wcze-
śniej zbiorze reporterskich esejów Polski hydraulik następujące pytanie: „Co ma 
zrobić reporter, który obiecał sobie uniknąć stereotypów, kiedy pierwsze, co 
widzi w obcym kraju, to chodzący stereotyp? Powinien opowiedzieć” (PH, 23). 

W przeciwieństwie do książki Kubitsky’ego tom Polski hydraulik ukazał się 
pierwotnie w Szwecji w roku 2006 i tylko po szwedzku16. Reportaże w nim za-
warte publikowano wcześniej w jednym z największych w kraju dzienników, 
„Dagens Nyheter”, jako serię tekstów pod tym właśnie tytułem. Podejmują one – 
wraz z szeregiem innych artykułów – problemy współczesnego (czy ówczesnego) 
państwa szwedzkiego, a więc m.in. rasizm i ksenofobię Szwedów, protekcjona-
lizm urzędów względem obywateli, nietolerancyjność mieszkańców wobec in-
nych poczynań społecznych i obcych kultur, problemy z podupadającym szkol-
nictwem, jak też absurdy szwedzkiej medycyny i szwedzkiego sądownictwa. 

Wizerunek Szwecji doznaje w tych opisach niemałego uszczerbku. Obrazy nie-
sprawiedliwości społecznej stanowią motyw przewodni książki Zaremby. Towa-
rzyszą temu ironia i gorzkie słowa skierowane pod adresem tzw. (iluzorycznej) 
opiekuńczości szwedzkiego państwa dobrobytu, w którym (zwłaszcza w latach 
90.) „wieje chłodem i obojętnością” (PH, 130). Trudno nie zauważyć zbieżności 
tego osądu z przytoczonym wcześniej stwierdzeniem Kubitsky’ego, że Szwecję 
cechuje „awitaminoza uczuciowa”. 

Wbrew tytułowi Den polska rörmokaren [Polski hydraulik] to książka bynajm-
niej nie o Polakach w Szwecji, ale raczej i w większości o Szwedach i o Szwecji. 
Z racji języka to właśnie szwedzki czytelnik jest w większym stopniu jej spo-
dziewanym odbiorcą niż Polacy zamieszkali w tym kraju. Nic dziwnego, że reak-
cje recenzentów w Szwecji były mieszane. Przyznawano, że Zaremba posiada 
   

16 M. Zaremba, Den polske rörmokaren och andra berättelser från Sverige, Stockholm: Norstedts, 2006.  
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niewątpliwy talent reporterski i literacki (jako znany publicysta był już wcześniej 
niejednokrotnie nagradzany za swoją działalność dziennikarską), jednakże nie 
bez zastrzeżeń. Jak stwierdza jeden z recenzentów, Johan Svensson: 

Zaremba pisze z nerwem i intensywnością. W Polskim hydrauliku i innych opowieściach 
ze Szwecji Zaremba jest bardziej narratorem niż dziennikarzem. Pozostawia on bardzo wiele 
czytelnikowi. Może czasami trochę zbyt wiele. Trochę za dużo jest pytań retorycznych. 
I może też zbyt dużo niestabilnych myśli. Całościowy obraz i wyciągnięcie wniosków pozo-
stawione są czytelnikowi. Na dobre i na złe17. 

Podobnie recenzent Petter Larsson, przyznając autorowi błyskotliwość wywo-
dów, zarzuca mu jednocześnie zbyt pośpieszne wyciąganie wniosków oraz to, że 
niejednokrotnie nie może się on powstrzymać od podawania czytelnikowi „niepo-
trzebnych przesądów”18. Larsson kończy jednak recenzję, podkreślając, że tego 
typu uchybienia nie odejmują książce wielu walorów polegających na kształto-
waniu świadomości społecznej: „Reportaże Zaremby są być może dalekie od idei 
obiektywnego reportera. Ale jako opiniotwórcze teksty są bardzo przydatne – 
nawet jeśli nie każdy musi się z nimi zgadzać”19. 

Niezależnie od tych zastrzeżeń teksty reporterskie Zaremby odbiły się w pra-
sie szwedzkiej dużym echem. Daniel Sandström, reporter „Dagens Nyheter”, 
pisze m.in.: 

Kiedy kończy się lekturę tych tekstów, sumienie nie jest już tak czyste, ale z pewnością 
zostało pobudzone. (…) Aby zrozumieć, co naprawdę mówi nam Zaremba, trzeba odłożyć 
tekst i zastanowić się nad gniewem czy radością jego czytelników. Innymi słowy, mamy tu 
do czynienia z klasyczną retoryką i musimy zadać sobie pytanie: dlaczego często reagujemy 
tak gorączkowo na jego artykuły? (…) Jeśliby wskazać słaby punkt tej retoryki, to jest to 
skłonność Zaremby do pouczania czytelnika. Kiedy zadaje pytanie w tekście, jest ono zwykle 
natury retorycznej. Ale jego nieugięta pewność nigdy nie przekonuje tak skutecznie, jak kie-
dy przyprawia się ją pewną dozą wątpliwości. Przypuszczam, że jest to cena, którą trzeba za-

   
17 Oryg.: „Zaremba skriver med nerv och intensivitet. I Den polske rörmokaren och andra berättel-

ser från Sverige är Zaremba mer en berättare än journalist. Han överlämnar väldigt mycket till läsaren. 
Kanske lite för mycket ibland. Det är retoriska frågor lite varstans. Lite för många flyktiga tankar, 
kanske. Helhetsbilden överlämnas till läsaren att färdigställa. På gott och ont”. J. Svensson, En 
mästerlig skildring av det europeiska klassamhället [Mistrzowski opis europejskiego społeczeństwa 
klasowego], „Tidningen Kulturen” 16.11.2006, https://tidningenkulturen.se/arkiv/781-litteratur-m-
-maciej-zaremba--den-polske-rkaren [dostęp: 10.04.2018]. 

18 Oryg.: „Ett annat problem är att Zaremba ibland inte kan hålla inne med onödiga fördomar”. 
P. Larsson, Den polske rörmokaren och andra berättelser från Sverige, „HD” 19.06.2006, 
https://www.hd.se/2006-06-19/den-polske-rormokaren-och-andra-berattelser-fran-sverige [dostęp: 10. 
04.2018]. 

19 Oryg.: „Zarembas reportage må ligga långt från idén om den objektive rapportören. Men som 
opinionsbildande reportage är det mycket skickligt – även när man inte håller med”. Tamże.  
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płacić za to, co jest tak cenne: zaangażowanie, pasja, humor. Owa rzadka kombinacja intelek-
tualizmu i kontaktu z realną rzeczywistością20. 

Za cykl reportaży Polski hydraulik Maciej Zaremba został uhonorowany wie-
loma odznaczeniami, m.in. Wielką Nagrodą Dziennikarską (Stora Journalistpri-
set, 2006) oraz prestiżową Nagrodą Daga Hammarskjölda (2006). Przyznanie tej 
drugiej Akademia Smålandii umotywowała następująco: 

Jego [Zaremby – przyp. M.A.P.P.] ostre, acz eleganckie pióro rzuca wyzwanie tradycyj-
nym ośrodkom władzy w ujawnianiu jej nadużyć i naruszania praw ludzi znajdujących się 
w podrzędnej sytuacji. Stał się przez to jednym z głównych obrońców praworządności, co 
pomaga nam, Szwedom, zrozumieć własne społeczeństwo, w którym sprzeczności i hipokry-
zja mogą przekształcić zamierzoną dobroć w ucisk21. 

Warto tu też wspomnieć – jako ciekawostkę w kontekście moich wcześniej-
szych refleksji dotyczących reakcji polskich czytelników w Szwecji na książkę 
Jacka Kubitsky’ego – fakt przyznania reportażom Zaremby odznaczenia Polonii 
szwedzkiej: zaszczytnej Nagrody Polonika 2006. 

Krótko po szwedzkim wydaniu Polskiego hydraulika ukazuje się w 2008 roku 
w Polsce wspomniany już polski przekład utworu. Tym razem reakcje polskich 
czytelników (w przeciwieństwie do reperkusji w związku z książką Kubitsky’ego) 
są niemal bez zastrzeżeń pozytywne. Zwłaszcza że, co niejednokrotnie podkreślano 
w odniesieniu do Zaremby, jest on niejako ucieleśnieniem marzeń czy raczej mitu 
o rodaku znanym i cenionym za granicą. Jak pisze Juliusz Kurkiewicz: 

Maciej Zaremba jest fantastycznym przykładem polskiego sukcesu. (…) Reportaże Za-
remby są świetną literacką robotą – autor potrafi pasjonująco opowiadać konkretne ludzkie 
historie. Z całości wyłania się niewesoły obraz kraju, w którym biurokracja troszczy się 

   
20 Oryg.: „När man är färdig med de här texterna är samvetet alltså inte så rent, men det har defini-

tivt använts. (…) För att förstå vad Zaremba verkligen berättar måste man lämna texten och se ilskan 
och glädjen hos hans läsare. Vi har med andra ord att göra med en klassisk retoriker, och måste fråga 
oss själva: Varför reagerar vi ofta med sådan hetta på hans artiklar? (…) Finns det en svag punkt 
i retoriken är det Zarembas benägenhet att stundom docera. När han ställer en fråga i texten är den allt 
som oftast retorisk. Men den benhårda säkerheten övertygar aldrig så effektivt som när den kryddas 
med ett visst mått av tvivel. Jag antar att detta är ett pris som man får betala för det som är så bra: 
engagemanget, passionen, humorn. Den sällsynta kombinationen av intellektualism och markkontakt”. 
D. Sandström, Sveriges samvete [Sumienie Szwecji], „Dagens Nyheter” 19.06.2006, https://www. 
dn.se/arkiv/kultur/sveriges-samvete-2/?forceScript=1&variantType=large#receipt-page [dostęp: 08.10. 
2018].  

21 Oryg.: „Hans vassa men eleganta penna utmanar traditionella maktcentra i avslöjandet av makt-
missbruk och övergrepp mot utsatta människor. Han har blivit en av rättsstatens främste försvarare 
och får oss svenskar att förstå vårt eget samhälle där motsägelser och hyckleri kan förvandla avsedd 
godhet till förtryck”. Por. http://www.smalandsakademi.se/?page_id=326 [dostęp: 08.10.2018].  
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o wszystkich i wszystko (a głównie o swój własny interes), pozbawiając swych obywateli 
moralnej autonomii. Dawno nie czytałem książki tak ciekawej, świetnie napisanej i inteli-
gentnej22. 

Podobnie pozytywne reakcje wzbudziło polskie wznowienie omawianego cyklu 
reportaży – Polski hydraulik i nowe opowieści ze Szwecji23 – które ukazało się 
w 2013 roku, wzbogacone o kilka nowych artykułów i prawdziwe nazwisko auto-
ra (Bielawski) dodane do używanego przez lata pseudonimu „Zaremba”. To zna-
mienne, że większość recenzentów rozpoczyna swoje teksty od przypomnienia 
wizerunku Szwecji jako kraju „mlekiem i miodem płynącego”, kraju dobrobytu, 
wolności słowa i wyznania (względnie: podkreśla te cechy w dalszej części wy-
wodu). Dla przykładu: 

O naszym sąsiedzie, od którego dzieli nas zaledwie kawałek płytkiego morza, mamy same 
najlepsze wyobrażenia. Reportaże Macieja Zaremby zebrane w książce „Polski hydraulik” 
odsłaniają, co tak naprawdę kryje się za naszym sielankowym obrazem Szwecji, pokazując 
absurdy szwedzkiego państwa opiekuńczego24. 

Lub w innej recenzji: 

Zawsze myślałam, że Szwecja to idealne miejsce do życia. (…) Maciej Zaremba otworzył 
mi oczy – idealne społeczeństwa nie istnieją. Dziewięć reportaży o dziewięciu grzechach 
Szwedów i różnych instytucji państwowych. Jest tu mowa o nieuzasadnionym strachu przed 
napływem nowych Europejczyków po otwarciu granic. O widmie polskiego hydraulika, któ-
ry odbierze pracę Szwedom. O niechęci do licznych robotników z zagranicy, którzy nie tylko 
dobrze wykonują swoją pracę, ale są tani, co może zepsuć rynek. (…) Taka Szwecja jest dla 
mnie zupełnie obca, nie rozumiem takiej Szwecji, nie czuję tego25. 

Trudno się dziwić podobnym reakcjom. Według badań statystycznych prze-
prowadzonych w Polsce kilka lat temu, dotyczących nastawienia Polaków do 
obcych narodowości i wiedzy na ich temat, niemal połowa ankietowanych wyra-
ziła sympatię do Szwecji26. Podobna próba strącenia jej z kulturowego piedestału 
   

22 J. Kurkiewicz, Szwecja od tyłu [rec. M. Zaremba, Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji…], 
„Polityka” 2008, nr 12, s. 68. 

23 M. Zaremba Bielawski, Polski hydraulik i nowe opowieści ze Szwecji, przeł. W. Chudoba i in., 
Warszawa: Agora, 2013. 

24 A. Szeliga, Pomysł na prezent: „Polski hydraulik” – reportaże Macieja Zaremby Bielawskiego, 
„LOGO24” 18.12.2013, http://www.logo24.pl/Logo24/1,125390,15160442,Pomysl_na_prezent___ 
Polski_hydraulik____reportaze.html [dostęp: 09.10.2018]. 

25 Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji [rec.], https://ekruda.blogspot.com/2013/01/polski-
hydraulik-i-inne-opowiesci-ze.html [dostęp: 09.10.2018]. 

26 CBOS, Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań. BS/12/2010, Warszawa 2010, 
s. 6, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF [dostęp: 18.12.2018]. 
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musiała zatem siłą rzeczy wywołać oddźwięk. Kraj, który do niedawna był (i dla 
wielu jest nadal) ideałem dobrobytu i demokracji, okazał się w reportażach Za-
remby krajem pełnym ukrytych wad i sprzeczności, gdzie nierówności społeczne 
idą ramię w ramię z ksenofobią, rasizmem i dyskryminacją na wielu społecznych 
szczeblach. 

Zastanawia jednak w tym kontekście fakt, jak szybko obraz północnego sąsiada 
– przez lata utrwalony jako pozytywny w świadomości ogółu Polaków – został 
poddany weryfikacji. Głównym celem moich refleksji jest nie tyle sama analiza 
treściowa omawianych reportaży Zaremby, ile raczej reakcje odbiorcze, jakie 
teksty te wywołały nie tylko w Szwecji, ale i przede wszystkim wśród czytelni-
ków polskich, zwłaszcza mieszkających w Polsce. W przeciwieństwie do wyda-
nej tylko o dwie dekady wcześniej książki Jacka Kubitsky’ego – która podejmo-
wała, jakby nie było, podobne (czy niejednokrotnie wręcz te same) problemy 
szwedzkiej społeczności, lecz wzbudziła tak wiele negatywnych emocji u polsko-
języcznych odbiorców – autorowi Polskiego hydraulika oddano należny mu hołd, 
niemal bez zastrzeżeń i z wdzięcznością przyjmując ów odheroizowany obraz 
Szwecji: 

Fakt, iż książkę tę można czytać wiele razy, nie powinien nikogo dziwić. Mamy tu bo-
wiem do czynienia nie tylko z doskonałym warsztatem reporterskim, dziennikarską docie-
kliwością i umiejętnością budowania napięcia charakterystycznego dla dobrej literatury, ale 
też propozycję intelektualnej uczty innego rodzaju – oto otrzymujemy obraz współczesnej 
Szwecji w pigułce, dość gorzkiej, dość mrocznej, dość zaskakującej27. 

Z pewnością data wydania tomu nie jest tu bez znaczenia: najwidoczniej książ-
ka Zaremby trafiła czasowo na lepszą „glebę” odbiorczą niż Szwecja od środka 
Jacka Kubitsky’ego – opublikowana 20 lat wcześniej w okresie trwającego jesz-
cze wtedy w Polsce komunistycznego reżimu. Inny był też bez wątpienia klimat 
społeczno-polityczny, stanowiący tło opisywanych przez tych dwu reporterów 
zjawisk społecznych. 

A jak jest dzisiaj? Kto i jak pisze o szwedzkim sąsiedzie zza Bałtyku i kogo to 
interesuje? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto przytoczyć jeszcze jedną 
książkę na temat Szwecji – zbiór reportaży Moraliści z wymownym podtytułem: 
Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie. Ich autorką jest Katarzyna Tuby-
lewicz – pisarka, tłumaczka i publicystka, mieszkająca od kilkunastu lat zarówno 
w Szwecji, jak i w Polsce. Podstawę Moralistów stanowią wywiady z ludźmi 
z różnych środowisk społecznych, m.in. z pisarzami, dziennikarzami (w tym też 
   

27 B. Darska, [rec. M. Zaremba Bielawski, Polski hydraulik i nowe opowieści ze Szwecji…], „Onet. 
Kultura” 15.11.2013, https://kultura.onet.pl/recenzje/recenzja-polski-hydraulik-i-nowe-opowiesci-ze-
szwecji-maciej-zaremba-bielawski/9h65zlp [dostęp: 09.10.2018]. 
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z Maciejem Zarembą), feministkami, imigrantami, uchodźcami. Nie ulega wąt-
pliwości, że książka, nie tylko ze względu na język (została napisana po polsku), 
jest skierowana do polskiego czytelnika. Autorka dążyła nie tyle do zmodyfiko-
wania wizerunku Szwecji w Polsce, ile raczej ukazania różnych jego aspektów 
z historyczno-politycznej perspektywy. Jest to z pewnością dobry punkt wyjścia, 
wziąwszy pod uwagę fakt, że jeśli chodzi o porównanie Szwecji i Polski, mamy 
do czynienia z dwoma odmiennymi etosami. Kultura szwedzka zasadza się na 
ugruntowanym jeszcze w czasach praszwedzkiej chłopskiej społeczności etosie 
kmiecia. Jawi się on w wyraźnej opozycji do etosu szlacheckiego, będącego po-
zostałością z czasów polskiej arystokracji. Wynikające z tego różnice w rozwoju 
społeczno-politycznym Szwecji i Polski są też powodem powstawania i utrzy-
mywania się różnych uprzedzeń we wzajemnych relacjach tych dwu krajów, a co 
za tym idzie – kolizji kulturowych między nimi. 

Podejmując częściowo ów aspekt porównawczy, acz nie wnikając weń głębiej, 
Tubylewicz skupia się na próbie oddania istoty Szwecji i mentalności Szwedów 
„od środka”. Korzysta przy tym z doświadczenia, jakie dają jej lata pobytu 
w owym kraju oraz własna polska perspektywa odbiorcza. Stara się uwidocznić 
kryzys szwedzkiej tożsamości ostatnich lat, spowodowany w dużym stopniu 
napływem imigrantów z różnych części świata i – co za tym idzie – z odmien-
nych kultur. W doborze tematów Tubylewicz nie waha się też poruszać kwestii 
kontrowersyjnych, jak np. odmienne orientacje seksualne (LGBT) czy nieudane 
próby integracji imigrantów/uchodźców ze społeczeństwem szwedzkim. Ponadto 
autorce szczególnie leżą na sercu prawa kobiet – i tu chyba najbardziej jej reflek-
sje różnią się od reportaży Kubitsky’ego i Zaremby. Pisze ona m.in., że 

w czasach wielkich przemian politycznych i społecznych o prawach kobiet zapomina się naj-
szybciej i najłatwiej. W nowej demokratycznej Polsce jednym z pierwszych uchwalonych 
praw stało się ograniczenie dostępu do aborcji. W Szwecji prawa kobiet płoną na stosie gene-
ralnie słusznej walki o tolerancję dla odmienności kulturowej (M, 120). 

Ambicje Katarzyny Tubylewicz w opisywaniu bolączek współczesnej cywili-
zacji nie ograniczają się wyłącznie do Szwecji, ale sięgają dalej – podejmowane 
tam problemy autorka przenosi bowiem na forum ogólnoświatowe. Jednak na 
pytania retoryczne typu: „Jak sobie z nimi [wyzwaniami globalizacji i wielokultu-
rowości – przyp. M.A.P.P.] radzić w sytuacji kryzysu migracyjnego? Jak pozo-
stać człowiekiem? (…) Jak pogodzić ze sobą wszystkie ideały i wartości liberal-
nej demokracji, które nagle przestają do siebie pasować (…)?” (M, 400) – czytel-
nik musi odpowiedzieć sobie sam. 

Teksty ze zbioru Moraliści Katarzyny Tubylewicz (podobnie jak książka Jacka 
Kubitsky’ego, a w przeciwieństwie do szwedzko-polskich wydań reportaży Ma-
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cieja Zaremby) napisane zostały, jak wspomniano, po polsku i ukazały się w Polsce 
– tam też głównie i w tym języku były recenzowane. W Szwecji i po szwedzku 
pojawiła się tylko jedna ich recenzja literaturoznawczyni Magdaleny Slyk, pt. 
Polsk kartläggning av svenska värderingar [Polski przegląd wartości szwedz-
kich]28. Podkreślając istotny fakt, że Tubylewicz – dobrze znająca społeczeństwo 
szwedzkie – ma możliwość patrzenia na nie z perspektywy własnych polskich 
doświadczeń, recenzentka bynajmniej nie odbiera tym samym pisarce zasług, 
jeśli chodzi o oddanie szwedzkich nastrojów społecznych. Zwraca jednak uwagę 
na ryzyko swoistej jednokierunkowości w doborze osób, z którymi przeprowa-
dzone są książkowe wywiady, zaznaczając: „Trzeba być jednak świadomym, iż 
aby uzyskać całościowy obraz dzisiejszego szwedzkiego społeczeństwa, wyma-
gany jest dużo szerszy i bardziej zróżnicowany krąg rozmówców”29. 

W Polsce książkę Tubylewicz przyjęto – podobnie jak reportaże Macieja Za-
remby – bardzo przychylnie, aby nie powiedzieć entuzjastycznie. Agnieszka 
Holland nie szczędzi jej pełnych uznania słów: 

Trudno znaleźć lepszego przewodnika po zmieniającej się szwedzkiej planecie niż Katarzyna 
Tubylewicz. Jej „Moraliści” to opowieść o społeczeństwie, które wybrało system wartości, wy-
dający się być utopią, i jak dotąd konsekwentnie przy nim trwało. (…) Dobór rozmówców jest 
niebywale ciekawy – ale jeszcze ciekawsze są pytania, które autorka im zadaje. Bo Tubylewicz 
patrzy na Szwecję jednocześnie z dystansu i od środka. Kocha ten kraj, ale jasno widzi wszyst-
kie jego pułapki. Ta perspektywa łącznie z talentem reporterskim pozwala jej uogólnić szwedz-
kie doświadczenie – uczynić z niego jedno z najważniejszych doświadczeń nowoczesności30. 

Podobnych pochwał pod adresem książki było więcej, chociaż skłonna jestem 
przychylić się do następującego zastrzeżenia Natalii Kołaczek – zamieszkałej 
w Polsce skandynawistki, autorki bloga o Szwecji: 

mimo całego mojego zaufania do Tubylewicz jako dziennikarki i pisarki, zastanawiałam się, 
czy to dobry moment na taką książkę. Czy nie za wcześnie jeszcze na rozliczanie Szwedów 
i ich „moralizmu”, akurat teraz, w samym środku wydarzeń, zmian i nowych wyzwań (…). 
Czy rozliczanie Szwedów z polską perspektywą gdzieś z tyłu głowy, której pewnie trudno się 
pozbyć nawet po kilkunastu latach dorosłego życia w Szwecji, jest w stu procentach w po-
rządku. Zastanawiałam się też, jak polscy czytelnicy potraktują tę książkę, skoro jak pisze au-
torka: w spolaryzowanym, pękniętym na pół społeczeństwie polskim Szwecja jest ekranem, na 
który projektujemy nasze sprzeczne nadzieje, lęki i uprzedzenia. Jak analiza postaw i myśle-
nia Szwedów oraz działań szwedzkich polityków mieści się w takiej projekcji?31    

28 M. Slyk, Polsk kartläggning av svenska värderingar, „Signum” 2017, nr 8, s. 50–52. 
29 Oryg.: „Dock ska man vara medveten om att det krävs en mycket bredare och mer differentierad 

krets av samtalspartners för att få en heltäckande bild av dagens svenska samhälle”. Tamże, s. 52. 
30 Cytat z obwoluty Moralistów. 
31 N. Kołaczek, O czym są „Moraliści” Katarzyny Tubylewicz?, http://szwecjoblog.blogspot.com/ 

2017/05/o-czym-sa-moralisci-katarzyny-tubylewicz.html [dostęp: 09.10.2018]. 
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Ostatnie pytanie z tego cytatu można potraktować jako pytanie retoryczne, choć 
trudno się oprzeć refleksji, że książka Moraliści ukazała się we właściwym cza-
sie, kiedy to nie tylko Szwecja, ale i Polska oraz inne kraje Europy borykają się 
z różnymi politycznymi zawirowaniami, a także wspólnym dla wszystkich kryzy-
sem migracyjnym. Zastanawiający jest jednak pozytywny odzew, jaki w Polsce 
wzbudziły reportaże o Szwecji zarówno Macieja Zaremby, jak i Katarzyny Tuby-
lewicz – w przeciwieństwie do przeważnie negatywnego odbioru książki Jacka 
Kubitsky’ego. Polskie forum czytelnicze nie było najwidoczniej przygotowane na 
kontrowersyjną treść Szwecji od środka. A przecież większość z poruszanych 
przez Kubitsky’ego frontalnych kwestii społecznych, jak choćby sprawa napływu 
do Szwecji uchodźców i problemy integracyjne z tym związane, stanowi osnowę 
tematyczną również cykli reportaży Zaremby i wywiadów przeprowadzonych 
przez Tubylewicz. 

Czyżby zatem w ciągu tych minionych lat społeczność w Polsce, zapatrzona 
wcześniej w idealny wizerunek Szwecji, dojrzała wreszcie do odmitologizowa-
nia tego ideału? I czy również do grupy osiedlonych w Szwecji Polaków, obu-
rzonych w swoim czasie refleksjami Kubitsky’ego, dotarły ewidentne manka-
menty tego państwa? Na to przynajmniej wygląda, o czym świadczyłby choćby 
wymowny fakt, że książka Macieja Zaremby (a w jeszcze większym stopniu 
Katarzyny Tubylewicz) przeszła niemal bez echa w szwedzkim środowisku 
polonijnym. 

„Widmo krąży po Europie – widmo polskiego hydraulika” (PH, 7) – rozpoczy-
na swój tom reportaży Zaremba. Można by tu dodać, że nie tylko polskiego hy-
draulika, ale również polskiej sprzątaczki, co przyczynia się do utrwalania 
w Szwecji tego niezbyt przychylnego i niesprawiedliwego dla polskich imigran-
tów (nie mówiąc już o tym, że pomijającego inne grupy zawodowe) stereotypu – 
wbrew powszechnej w Polsce opinii o wysokiej randze Polaków w hierarchii 
mieszkających tam przybyszów z innych krajów. Czym wyjaśnić żywotność 
podobnych poglądów na temat Polski i Polaków w Szwecji? Może tym, że Polska 
przez długie lata stanowiła (i nadal mniej lub bardziej stanowi) białą plamę 
w świadomości przeciętnego Szweda: kulturowy dystans między tymi krajami 
nadal jest o wiele większy, niż można by sądzić, biorąc pod uwagę bliską odległość 
geograficzną. Przemiany polityczno-społeczne ostatnich dziesięcioleci (w tym 
choćby przystąpienie Polski do Unii Europejskiej) wciąż zbyt powoli wpływają 
na zmianę obrazu Polski w oczach Szwedów. 

A jak ma się sprawa z weryfikacją wizerunku Szwecji w oczach Polaków? Czy 
w ciągu minionych dziesięcioleci ogólna opinia na temat szwedzkiego społeczeń-
stwa uległa w Polsce zasadniczej zmianie? W dzisiejszych czasach internetu 
i innych mediów społecznościowych nie ma już zapotrzebowania na podróżni-
ków-pisarzy czy reporterów typu Arkadego Fiedlera, który przybliżał polskiemu 
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czytelnikowi, żyjącemu w szarej PRL-owskiej rzeczywistości, barwną egzotykę 
świata na innych półkulach. Mimo to w najbliższym geograficznie kraju, jakim 
jest Polska dla Szwecji, chętnie pisze się dzisiaj i jeszcze chętniej czyta o nega-
tywnych stronach tego – jak do niedawna sądzili Polacy – emigranckiego eldora-
do. Czyżby wchodziły tu w grę polskie kompleksy narodu, który tyle lat żył 
w warunkach jakże odmiennych od bogatego sąsiada po drugiej stronie Bałtyku? 

Reportaże-opowieści na temat Szwecji powstałe pod piórem mieszkających 
w niej pisarzy polskiego pochodzenia – w tym przypadku Jacka Kubitsky’ego, 
Macieja Zaremby i Katarzyny Tubylewicz – dają wspomnianym autorom nieza-
przeczalne pierwszeństwo w interpretacji kodów społecznych oraz właściwości 
i cech charakterologicznych Szwedów. Czy nie istnieje jednak ryzyko nadużycia 
przez tych i podobnych im twórców owego interpretacyjnego klucza wobec innej, 
nawet jeśli dobrze im znanej, sfery kulturowej? Może podwójna perspektywa 
widzenia jednocześnie wzbogaca, ale i ogranicza obiektywność ich oceny spo-
łecznej sytuacji? Nie ulega bowiem wątpliwości, że wszyscy oni mają potrzebę 
swoistej demitologizacji Szwecji – choć każdy z nich na swój sposób. Jeśliby 
pokusić się tutaj o jakieś uogólnienia odnośnie ich strategii narratorskich, można 
stwierdzić, że Jacek Kubitsky – w odróżnieniu od Macieja Zaremby i Katarzyny 
Tubylewicz – dzielił się z czytelnikami swoimi osobistymi, bardzo subiektywny-
mi refleksjami. Zapłacił za to wysoką cenę, gdyż został uznany – jak pisze przy-
toczony wcześniej Piotr Wojciechowski, usiłujący „skleić z ułamków emocji 
i ocen” obraz tego autora – m.in. za „libertyna i epikurejczyka, uniwersyteckiego 
lewicowca, kogoś pełnego erotycznych kompleksów”32. Zaremba, a w jeszcze 
większym stopniu Tubylewicz konstruują reporterskie rozważania na podstawie 
wywiadów, asekurując się w ten sposób i niejako legitymując końcowe wnioski 
osądami swoich rozmówców – choć w zasadzie poruszają wiele z problemów, 
które wcześniej próbował naświetlić Kubitsky w Szwecji od środka. 

Pisanie o danym kraju z wykorzystaniem przywileju przynależności do dwóch 
kultur to wdzięczny punkt wyjścia dla reportera. Zwiększa on też, rzecz jasna, 
w oczach czytelnika wiarygodność podawanych sądów. Nie zamierzam bynajm-
niej odejmować autorom – wyposażonym w cenną znajomość zarówno polskich, 
jak i szwedzkich realiów – zasług w próbach przybliżenia Polakom obrazu Szwe-
cji odmiennego od utrwalonego w świadomości ogółu. Sądzę jednak – mając na 
względzie przytoczone na początku moich rozważań pytanie Macieja Zaremby: 
„Skąd reporter ma wiedzieć, co jest istotne, a co można sobie darować?” – że 
pytanie to można odnieść również do odbiorcy omówionych tekstów. Czytelnik, 
wgłębiając się w nie, powinien zachować pewien dystans i umiar w bezkrytycz-
nym przyjmowaniu ich za pewnik, pamiętając o tym, że Szwecja, z bliska czy 
   

32 P. Wojciechowski, Kraj za morzem…, s. 12. 
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z daleka, to po prostu tylko jeden z wielu wariantów naszej wspólnej europejskiej 
cywilizacji – ani lepszy, ani gorszy od wielu mu podobnych. 

Dążenie do obiektywnej prawdy przy ambicjach całościowego oddania różno-
rakich właściwości danego kraju zakrawa raczej na utopię. Bardziej prawdopo-
dobne jest często, niestety, tworzenie czy utrwalanie kolejnych uogólnień i mi-
tów, choć te ostatnie właśnie, dotyczące Szwecji, zostały dzięki przedstawionym 
tu cyklom reportaży z pewnością w dużym stopniu zmodyfikowane – na dobre 
i na złe. 

 
S T R I V I N G  F O R  T R U T H  O R  P R E S E R V I N G  M Y T H S ?   
R E P O R T A G E  O N  S W E D E N  F R O M  N E A R  A N D  F A R  

One significant role of reportage on different cultures over the centuries is clear: not so long ago a 
reportage, for many recipients, was a window to the world. For better or worse, the so-called reality 
described by the reporter was often comprised of observations imposed – as if they were objective 
facts – on the reader as universal truths. In today’s spatial mobility, the reporter’s role has been en-
riched by some additional dimensions. One of them is the émigré aspect: nowadays, more and more 
reportages are created on the basis of a dual perspective of seeing, when an immigrant reporter is 
entangled in a peculiar dialogue between their own culture and a foreign one. Does this double per-
spective give author-reporters the right to interpret the key to another cultural sphere, even if well-
-known? I approach this question by comparing reportage works about Sweden written by Polish 
writers living there, including Jacek Kubitsky, Maciej Zaremba and Katarzyna Tubylewicz. 

Keywords: reportage, cultural sphere, universal truths, dual perspective, immigrant reporter 
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S Z W E D Z K I  PO L A K  –  P O L S K I  S Z W E D.   
MA C I E J  ZA R E M B A  BI E L A W S K I   

W O B E C  P O L S K OŚC I   
I  P O L S K I E J  S Z K OŁY  R E P O R T AŻU *  

 
„[P]ROBLEMY Z TOŻSAMOŚCIĄ DOBRZE MIEĆ, BO NIC TAK NIE OGŁUPIA JAK SWOJ- 
skość” – stwierdził w jednym z wywiadów Maciej Zaremba Bielawski, dowodząc 
poznawczych korzyści, które czerpie ze swej potrójnej przynależności narodo-
wej1. Potrójnej, czyli polsko-szwedzko-żydowskiej – bo urodził się w Polsce, lecz 
wyjechał do Szwecji w wieku 18 lat wraz z braćmi, babcią i matką Żydówką, pod 
wpływem antysemickiej kampanii zapoczątkowanej wydarzeniami Marca 1968 
roku. Zaremba jest obecnie reporterem i publicystą znanego sztokholmskiego 
dziennika „Dagens Nyheter”, laureatem prestiżowych skandynawskich konkur-
sów dziennikarskich i wyróżnień pokojowych, docenianym m.in. przez przyzna-
jącą Nagrody Nobla Akademię Szwedzką2. Jego reportaże ze zbioru Polski hy-
draulik zostały w 2007 roku wystawione przez szwedzki objazdowy Teatr Naro-
dowy (Riksteatern), z kolei sam autor otrzymał w 2009 roku tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu w Lund. Nie dziwi więc fakt, że w Polsce Zaremba bywa 
   

* Dziękuję Pani Profesor Małgorzacie Annie Packalén Parkman za konsultację tekstu pod kątem 
zawartych w nim tłumaczeń szwedzkojęzycznych cytatów, nazw i tytułów książek.  

1 M. Zaremba Bielawski, Polska i Szwecja to prawie dwa bieguny, rozm. przepr. B. Dudko, „Nowe 
Książki” 2011, nr 6, s. 8. 

2 Nagrodę ze środków własnych Akademii Szwedzkiej Zaremba otrzymał w 2005 i 2008 roku. 
Akademia przyznała mu też literacką Nagrodę Kellgrena (Kellgrenpriset, 2013). W roku 2006 reporter 
został wyróżniony Wielką Nagrodą Dziennikarską (Stora Journalistpriset), ustanowioną przez 
szwedzki koncern medialny Bonnier, a także Nagrodą Polonii Szwedzkiej Poloniki w kategorii „Polak 
Roku”. Oprócz tego Zarembę uhonorowano m.in. pokojową Nagrodą Daga Hammarskjölda (Dag 
Hammarskjöld-priset, 2006) oraz Nagrodą Johana Hanssona (Johan Hansson-priset, 2013). 
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określany jako szwedzki dziennikarz polskiego pochodzenia3, a dla zagranicz-
nych komentatorów pozostaje już tylko „szwedzkim” autorem4. Paradoksalnie 
jednak, o czym niekiedy wspomina, uważa się nadal za „pół-Polaka”5. 

Owa „pół-polskość” zdaje się odgrywać w biografii Zaremby istotną rolę. Po 
przyjeździe do Szwecji w 1969 roku imał się on rozmaitych zajęć, jednak dzien-
nikarzem został dopiero w latach 80. w efekcie polskiego antykomunistycznego 
zrywu, niezrozumiałego dla mieszkańców Skandynawii. Autor wielokrotnie pod-
kreślał, że karierę reporterską rozpoczął, gdy powrócił do Polski w 1981 roku, by 
poprzez przywieziony stamtąd materiał wyjaśnić Szwedom fenomen „Solidarno-
ści”. Z uwagi na znajomość języka i polskich realiów posiadał w tym względzie 
wyraźną przewagę nad dziennikarzami szwedzkimi: 

Dziennikarzem zostałem przez „Solidarność”. (…) Jak wybuchła „Solidarność”, poczułem 
się odpowiedzialny, bo mało kto ze szwedzkich dziennikarzy potrafił oddać jej fenomen. Nic 
im się nie zgadzało. Co ma religia do związków zawodowych? Więc jak w klasycznym opo-
wiadaniu, obszedłem redakcje, mówiąc: wy o mnie nic nie wiecie, nie szkodzi, dajcie zalicz-
kę, a za pół roku przywiozę takie teksty z Polski, jakich nikt tutaj nie pisze6. 

Wątek „Solidarności” reporter rozwinął w 1985 roku, analizując katolickie ko-
rzenie ideowe tego ugrupowania w publikacji wydanej z jezuitą Erwinem 
Bischofbergerem7. Na temat Polski, a konkretnie: polskiego chłopstwa z Rze-
szowszczyzny, pisał również w swej debiutanckiej książce z roku 1983, ilustro-
wanej zdjęciami Håkana Pieniowskiego8. Cudzoziemskie korzenie przesądziły 
o dalszej karierze dziennikarskiej Zaremby. Dzięki polskiemu pochodzeniu został 
w 1990 roku zatrudniony na etacie w „Dagens Nyheter”, którego redakcja potrze-
bowała „spojrzenia z zewnątrz, doświadczenia realnego komunizmu oraz reporta-
   

3 Tego typu zwroty pojawiają się zwykle w lidach i notkach biograficznych dołączanych do wy-
wiadów z Zarembą. W niektórych z nich jest on określany wprost jako dziennikarz szwedzki. Zob. 
np.: Szwedzką publicystykę przenika chęć moralizowania, rozm. przepr. M. Błędowska, A. Wiśniewska, 
w: Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010, s. 306; 
Jak pan się przechrzci, będzie panu łatwiej, rozm. przepr. K. Bielas, „Gazeta Wyborcza” 19.05.2011, 
nr 115 [dod. „Duży Format”, nr 19], s. 3; Szwecja to Szwecja, Polska to Polska, rozm. przepr. E. Winnic-
ka, „Polityka” 2011, nr 29, s. 30. 

4 Zob. np. zawartą w Leśnej mafii na stronie z blurbami opinię niemieckiego dziennikarza Thomasa 
Steinfelda: „Maciej Zaremba jest najlepszym s z w e d z k i m  [podkr. K.F.] reporterem interwencyj-
nym”. 

5 Zob. M. Zaremba, Szwedzką publicystykę przenika…, s. 293. 
6 M. Zaremba Bielawski, Polska i Szwecja to prawie…, s. 5. 
7 E. Bischofberger, M. Zaremba, Arbete före kapital. Den katolska kyrkans sociallära [Praca przed 

kapitałem. Nauczanie społeczne Kościoła katolickiego], Stockholm: Brevskolan, 1985. 
8 H. Pieniowski, M. Zaremba, Rzeszów. Bland polska bönder [Rzeszów. Wśród polskich chłopów], 

Stockholm: Bildförlaget Öppna Ögon; Fotograficentrums Förlag, 1983. 



KATARZYNA FRUKACZ: Szwedzki Polak – polski Szwed…     97 

żu”9. Status zasymilowanego, lecz w pewnym sensie nadal „obcego”, a przez to 
bezstronnego obserwatora szwedzkiej rzeczywistości przyczynił się do rozgłosu 
późniejszych dokonań Zaremby. Dobrą tego ilustracją są jego prasowe teksty 
dotyczące przymusowych sterylizacji o podłożu eugenicznym, których w Szwecji 
dopuszczano się jeszcze do lat 70. XX wieku na społecznie „małowartościo-
wych” – jak uzasadniały władze – obywatelach. Przed Zarembą temat ten poru-
szali już autorzy szwedzcy, jednak dopiero śledztwo dziennikarza emigranta 
wywołało medialny skandal i doprowadziło do wypłaty odszkodowań ofiarom 
wspomnianego procederu. 

Przywołanie wymienionych epizodów biograficznych służy uwypukleniu tema-
tu niniejszego szkicu, skupionego wokół tożsamościowych aspektów reportaży 
i publicystyki Macieja Zaremby Bielawskiego. Jako „emigrant, ale już poważnie 
zasiedziały”10, autor Leśnej mafii zdaje się realizować schemat migracyjnej trans-
gresji, tj. osobowościowego i aksjonormatywnego „zawieszenia” pomiędzy 
dwiema kulturami, bez możliwości ostatecznego zadomowienia się w żadnej 
z nich11. Zasila tym samym poczet polskich reporterów i publicystów tymczaso-
wo bądź permanentnie, świadomie bądź mimowolnie „wykorzenionych” z kraju 
pochodzenia. Do tak rozumianego (należy jednak dodać: niezbyt licznego) grona 
zalicza się przede wszystkim osiadły na dalekiej północy Rosji Mariusz Wilk – 
bodaj najczęściej łączony z figurą kulturowego nomady, eksplorującego obcą 
rzeczywistość narodową niejako wbrew własnej cudzoziemskości12. Warto tu 
wskazać również Ilonę Wiśniewską, mieszkającą w północnej Norwegii (ukaza-
nej przez autorkę w reportażach: Białe. Zimna wyspa Spitsbergen z 2014 roku 
oraz Hen. Na północy Norwegii z 2016 roku), czy Piotra Ibrahima Kalwasa, który 
w 2000 roku przeszedł na islam, a osiem lat później przeniósł się do Egiptu (skąd 
pisał dla „Gazety Wyborczej” i „Dużego Formatu” teksty reporterskie, przedru-
kowane w zbiorze Egipt: haram halal, 2015). 
   

9 M. Zaremba Bielawski, Polska i Szwecja to prawie…, s. 5. 
10 M. Karpiński, Lekcja Szwecji z lekcją pokory [rec. M. Zaremba, Polski hydraulik i inne opowieści 

ze Szwecji, przeł. W. Chudoba i in., Wołowiec: Czarne, 2008], „Nowe Książki” 2008, nr 6, s. 57. 
11 Por. uwagi Julii Kristevej na temat tożsamości emigrantów, referowane w szkicu Mieczysława 

Dąbrowskiego: Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi, „Porównania” 2013, t. 13, 
s. 99. 

12 Zob. np. A. Sobieska, Tropa wydeptana po rosyjsku, czyli o istocie nomadyzmu według »Dzien-
nika północnego« Mariusza Wilka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2, s. 58. Monika 
Wiszniowska pisze o „zadomowieniu” Wilka w Rosji jako określonej strategii poznawczej, będącej 
źródłem ambiwalencji tożsamościowej: „Autor-narrator jest przybyszem, zarazem tutejszym i nie 
u siebie, jednocześnie na swoim i nie na swoim miejscu” (M. Wiszniowska, „Wilczy notes” – literacki 
dom na Wyspach Sołowieckich, „Anthropos?” 2011, nr 16–17, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthro 
pos9/texty/wiszniowska.htm [dostęp: 13.08.2018]). Należy tu jednak zastrzec, że dokumentarnej 
prozy Wilka nie sposób określić jako „czystej” realizacji reportażu.  
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Zaremba wyróżnia się na tle przywołanych reporterów za sprawą odmiennej 
biografii emigranckiej oraz wysokiego stopnia asymilacji z kulturą przyjmującą. 
Jego zadomowienie w Szwecji nie niweluje jednak całkowicie uprzednio wspo-
mnianego stanu duchowego „zawieszenia”, które znajduje pośrednie odzwiercie-
dlenie także na gruncie tworzonych przez autora reportaży. Przedmiotem dal-
szych rozważań będą więc różnorako pojmowane „polskie” akcenty tej – zdawa-
łoby się – na wskroś „szwedzkiej” twórczości, a także jej odniesienia do wzorców 
pisarstwa reportażowego przyjętych w Polsce. Druga kwestia zostanie rozpatrzo-
na w zestawieniu z poetyką utworów prezentowanego reportera oraz w kontek-
ście jego kulturalnych inicjatyw i krytycznoliterackich spostrzeżeń poświęconych 
polskiej szkole reportażu. Wymienione problemy wiążą się ściśle z tytułową 
kategorią „polskości”, dlatego materiał poddany analizie obejmie w szczególno-
ści tłumaczenia szwedzkojęzycznych książek Zaremby, które ukazały się w Pol-
sce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. 

Spośród tego dorobku warto wyróżnić trzy pozycje książkowe. W 2008 roku 
Wydawnictwo Czarne opublikowało przekład zbioru reportaży Polski hydraulik 
i inne opowieści ze Szwecji, wznowiony pięć lat później w poszerzonej edycji 
wydanej przez Agorę13. Oryginalna wersja językowa tomu ukazała się w Szwecji 
w 2006 roku14 i zawierała teksty ujawniające rozmaite patologie, zachodzące 
m.in. w szwedzkim ustawodawstwie, tamtejszej opiece socjalnej, służbie zdrowia 
czy działalności związków zawodowych. Społecznie zaangażowaną tematykę 
autor podjął też w niebędącej reportażem książce Higieniści. Z dziejów eugeni-
ki15, którą recenzenci odebrali na ogół jako „esej o losach idei”16 higieny rasy 
w Skandynawii i innych regionach świata. Szwedzki oryginał tej po części popu-
larnonaukowej17 publikacji ukazał się w roku 199918 i bazował na wspomnianych    

13 M. Zaremba Bielawski, Polski hydraulik i nowe opowieści ze Szwecji, przeł. W. Chudoba i in., 
Warszawa: Agora, 2013. Drugie polskojęzyczne wydanie Polskiego hydraulika zostało poszerzone 
o cztery dodatkowe reportaże, przedrukowane z nowszych zbiorów książkowych Zaremby. Korzy-
stam właśnie z tej edycji książki, a kolejne cytaty z niej zaczerpnięte oznaczam w nawiasach skrótem 
PH i odpowiednim numerem strony. 

14 M. Zaremba, Den polske rörmokaren och andra berättelser från Sverige, Stockholm: Norstedts, 2006. 
15 M. Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. W. Chudoba, Wołowiec: Czarne, 

2011. Odwołania do tej książki sygnuję w nawiasach skrótem H, po którym podaję numer strony. 
16 P. Teisseyre, [rec. M. Zaremba Bielawski, Higieniści…], „Polityka Społeczna” 2011, nr 10, s. 36. 
17 Higienistów można odebrać jako popularnonaukową próbę stworzenia kompendium wiedzy 

o myśli eugenicznej, choć autor był przez niektórych polskich recenzentów krytykowany za rzekomą 
ideologizację wywodu i uproszczenia – zob. np. K. Dunin, Pochwała eugeniki, „Dwutygodnik” 2011, 
nr 56, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2159-pochwala-eugeniki.html?print=1 [dostęp: 13.08.2018]. 
Ideę higieny rasy Zaremba omawia wieloaspektowo, z wykorzystaniem licznych odwołań teoretycz-
nych (m.in. z zakresu filozofii i psychologii społecznej). Naturalny wydaje się zatem fakt, że 
książka była recenzowana w prasie specjalistycznej, a niekiedy też przywoływana w pracach nauko-
wych z różnych dyscyplin badawczych. Zob. m.in. recenzję Magdaleny Paciorek („Medycyna Nowo-
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już artykułach prasowych dotyczących przymusowych sterylizacji, zdaniem autora 
świadczących o wypaczeniu modelu państwa opiekuńczego. Postawę krytycznego 
obserwatora i demaskatora prawnych nadużyć Zaremba przyjął również w Leśnej 
mafii – reportażu poświęconym dewastacji lasów w Szwecji, a tym samym prze-
łamującym jej stereotyp jako kraju proekologicznego19. Mitoburczy charakter 
wszystkich trzech wymienionych książek stwarza ryzyko zbyt pochopnych wnio-
sków i ocen – przed czym autor zwykł przestrzegać, dowodząc, że jego teksty 
bynajmniej nie traktują o „szwedzkiej bezduszności”, lecz raczej o tym, „jak 
nowoczesna organizacja biurokracji rozmywa pojęcie odpowiedzialności i zagłu-
sza sumienie”20. Mimo wszystko trafne wydaje się spostrzeżenie Urszuli Glensk, 
że czytając książki Zaremby, „można polubić Polskę albo przynajmniej zdystan-
sować się do wyobrażeń o krajach idealnych”21. 

W zacytowanej opinii uwidacznia się pewien paradoks związany z recepcją 
twórczości Zaremby w Polsce. Przed wyjaśnieniem tego niuansu należy ponow-
nie podkreślić, że – nie licząc czterech rozdziałów napisanych przez autora 
w ojczystym języku specjalnie do polskiego wydania Higienistów – reporter 
tworzy po szwedzku, a polskojęzyczne przekłady swych tekstów, w większości 
zamieszczonych wcześniej na łamach „Dagens Nyheter”22, jedynie autoryzuje. 
Niezależnie więc od przyrodzonej „polskości” Zaremby, geneza jego reportaży 
pozostaje szwedzka – nie tylko za sprawą miejsca pierwodruku, lecz także tema-
tyki utrwalającej obce Polakom realia społeczne, przy użyciu równie obcych 
kodów kulturowych. Tę prawidłowość reporter wyeksponował w przedmowie do 
drugiej edycji Polskiego hydraulika, dziwiąc się zainteresowaniu, jakie wzbudziło 
   
żytna” 2011, t. 17, z. 1, s. 281–284) lub rozprawy: Teresy Rzepy i Ryszarda Żaby (Leon Wernic jako 
zwolennik i propagator eugeniki, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2013, t. 22, z. 1, s. 68), Huberta 
Kaszyńskiego i Katarzyny Ornackiej (Eugenika jako kontekst historyczno-kulturowy dla pracy socjal-
nej z rodziną, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2014, t. 19, nr 2, s. 43–44, 46) oraz Agnieszki Kulig (Ja – Ty 
– Wspólnota. Samotność jako strategia wykluczania?, „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty 
Stein – Wobec samotności” 2014, nr 12, s. 247). 

18 M. Zaremba, De rena och de andra. Om tvångssteriliseringar, rashygien och arvsynd [Czyści i inni. 
O przymusowej sterylizacji, higienie rasy i grzechu pierworodnym], Stockholm: Bokförlaget DN, 1999. 

19 M. Zaremba Bielawski, Leśna mafia. Szwedzki thriller ekologiczny, przeł. M. Wasilewska-
-Chmura, Warszawa: Agora, 2014. W dalszych cytowaniach publikację tę opatruję skrótem LM 
i odpowiednim numerem strony. W oryginale książka ukazała się pt. Las, który odziedziczyliśmy 
(Skogen vi ärvde, Stockholm: Weyler, 2012). 

20 M. Zaremba, Jestem z tego pejzażu, rozm. przepr. K. Janowska, „Polityka” 2008, nr 15, s. 72. 
21 U. Glensk, Higieniści w lesie [rec. M. Zaremba Bielawski, Leśna mafia…], „Nowe Książki” 

2015, nr 3, s. 82. 
22 Wyjątkiem są m.in. zawarte w Polskim hydrauliku teksty: Niemiłosierny samarytanin i Gimo – 

czarny zaścianek Szwecji?, przedrukowane z magazynu „Moderna Tider”. Zob. M. Zaremba, Den 
obarmhärtige samariten, „Moderna Tider” 1992, nr 18; Rivningen av Gimo, „Moderna Tider” 1994, 
nr 40. 
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wśród polskich odbiorców pierwsze wydanie książki, a zarazem prostując jej 
mylną interpretację: 

Niektórzy [polscy – przyp. K.F.] czytelnicy byli nawet pewni, że te reportaże, napisane 
przez Polaka, powstały właśnie gwoli pokrzepienia polskich serc. Nie jest tak źle, jak nam się 
wydaje, skoro w tej opływającej w dobrobyt Szwecji zdarzają się takie okropności. (…) 

To nieporozumienie. Żaden z tych reportaży nie był pisany dla innych czytelników niż 
Szwedzi. A zebrane w książkę nie są bynajmniej przewodnikiem po Szwecji (…). Szwedzki 
czytelnik przyjął te teksty jako krytykę społecznych patologii i nie zwracał na ogół uwagi na 
fakt, że nazwisko autora nie jest typowo szwedzkie. D o p i e r o  w  p r z e k ł a d z i e  n a  
p o l s k i  t e  s a m e  r e p o r t a ż e  s i ę  j a k b y  w y o b c o w u j ą ,  z d a j ą  s i ę  z  d y -
s t a n s u  p o r t r e t o w a ć  S z w e c j ę  [podkr. K.F.] (PH, 8). 

Zaremba odżegnał się od odczytywania jego utworów jako antyutopijnych 
przewodników po Szwecji, prezentowanej Polakom w sposób „krzepiący”, bo 
umniejszający ich narodowe kompleksy odczuwane wobec zamożniejszych pań-
stw europejskich. Autor kilkakrotnie nadmienił publicznie, że bywa w Polsce 
opacznie rozumiany, a opisywane przez niego historie w skrajnych przypadkach 
stają się argumentem dla środowisk przeciwnych wdrażaniu uregulowań społecz-
nych, które – w świetle tych reportaży – rzekomo zdążyły się na gruncie szwedz-
kim upowszechnić i wypaczyć23. Można tu dostrzec typową cechę przekładu jako 
przekazu „obcego” nie tylko w wymiarze językowym, lecz także za sprawą wtór-
ności kulturowej, zdaniem Romana Lewickiego wynikającej z „przeznaczenia 
tekstu oryginału do funkcjonowania w rodzimej społeczności”24. Przeinaczenie 
sensów utworu w efekcie jego adaptacji w kulturze reprezentowanej przez tłuma-
cza stanowi istotę wspomnianego paradoksu, towarzyszącego polskiej recepcji 
szwedzkich książek Zaremby. Wbrew intencjom autora na ogół zostały one bo-
wiem w Polsce odebrane jako teksty Polaka pisane dla innych Polaków. 

Taki sposób odczytania wydaje się sprzeczny nie tylko z metatekstowymi wy-
powiedziami reportera, ale i z narracyjnym ukształtowaniem jego utworów. Ana-
lizując społeczne blaski i cienie Szwecji dzisiejszej, Zaremba często stosuje 
w swych książkowych wywodach językową formę „my” inkluzywnego lub wpla-
ta w narrację bezpośrednie zwroty adresatywne. Buduje w ten sposób poczucie 
wspólnoty z wirtualnym odbiorcą, ale też daje do zrozumienia, że utożsamia się 
ze szwedzkimi czytelnikami, do których – jak już zaznaczono – wspomniane 
teksty były pierwotnie kierowane: 
   

23 Zob. M. Zaremba Bielawski, Jak pan się przechrzci…, s. 7; tenże, Szwecja to Szwecja, Polska to 
Polska…, s. 32. 

24 R. Lewicki, Obcość w odbiorze przekładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, 2000, s. 20. 
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W 2008 roku na liście pięćdziesięciu najlepszych w Europie znalazły się trzy norweskie, 
pięć fińskich i siedem duńskich miejsc pracy. Ale ani jedno szwedzkie. 

G ł o w a  d o  g ó r y ,  r o d a k u .  To przecież dobra wiadomość (PH, 114). 

Ale wśród pisarzy szwedzkich co drugi jest biologiem amatorem co się zowie. Wiele to 
mówi o roli przyrody w  n a s z e j  kulturze (LM, 22). 

Życie wśród iglaków to dla człowieka raczej nowa okoliczność – Szwedom jako pierw-
szym przyszło tego zasmakować. 

Nie można powiedzieć, że z g ł o s i l i śm y  s i ę  na ochotnika. Nie s z u k a l i śm y  igla-
stości, to ona n a s  dopadła [wszystkie podkreślenia – K.F.] (LM, 74). 

Mimo to w tekstach Zaremby stale powraca wspomniana na wstępie „pół-
-polskość”. Uwidacznia się ona w relacjonowanych historiach z udziałem Pola-
ków i faktach dotyczących Polski, służących wielowymiarowemu nakreślenia 
danej kwestii. W reportażu Nie mów mi nic miłego z drugiej edycji Polskiego 
hydraulika autor rozpatruje prawne sankcje grożące za stosowanie mobbingu, 
powołując się na polski kodeks karny i kodeks pracy (zob. np. PH, 92, 103, 112), 
jednak legislację tę umieszcza w szeregu innych międzynarodowych regulacji 
prawa pracowniczego. Na podobnej zasadzie polskie epizody funkcjonują 
w Higienistach, współtworząc znacznie szerszy kontekst odniesień związanych 
ze światową cyrkulacją koncepcji eugenicznych (por. m.in. H, 164, 185, 233). 
Autor z pewnością nie jest więc polonocentryczny, choć w niektórych partiach 
jego reporterskiej publicystyki wątki dotyczące Polski tracą status pobocznego 
argumentu, stając się fabularnym zwornikiem przedmiotowej i podmiotowej 
warstwy narracji. Taką rolę pełni np. zawarta w Leśnej mafii scena wizyty repor-
tera w Puszczy Białowieskiej. Plastyczny opis wrażeń wywołanych widokiem 
dziewiczego, nietkniętego ludzką ręką lasu polskiego pozwala uwypuklić drama-
tyzm sytuacji lasów szwedzkich, poddawanych masowym wycinkom i mecha-
nicznie przekształcanych w plantacje: 

Nieprzenikniona gęstwina powalonych drzew przypomina nieustannie, że na każde życie 
z góry wydany jest wyrok. Majestatyczna, ale też budząca grozę. (…) Gdyby to był mój las, 
od razu bym tu posprzątał. Kto chce, by już poranny spacer przypominał mu o śmierci? 

Przyjechałem tu na lekcję o lasach, a wyjeżdżam z Białowieży bogatszy o wiedzę na temat 
kultury. Czegokolwiek szukamy w lesie, nie jest to jego dziewiczość. Piękny las to taki, który 
człowiek sam wyrzeźbił (…). Dlatego to, co dzieje się z krajobrazem Szwecji, jest tak drama-
tyczne (LM, 71). 

Kolejnym czynnikiem konstytuującym reporterskie „ja” są obecne w utworach 
Zaremby motywy autobiograficzne. Ich wyrazistą egzemplifikację stanowi przy-
wołana w Higienistach postać ojca reportera, dr. Oskara Bielawskiego – niegdy-
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siejszego dyrektora, a obecnie patrona zakładu psychiatrycznego w Kościanie, 
propagatora wdrażanych w tej placówce reform z zakresu higieny psychicznej. 
Autor zadedykował mu polskie wydanie książki, dodatkowo publikując je pod 
nazwiskiem ojcowskim dołączonym do pseudonimu „Zaremba”. Przydomek ten, 
wywiedziony z herbu rodzinnego Bielawskich z Wileńszczyzny, reporter przyjął 
w latach 80., by móc bez przeszkód poruszać się po komunistycznej Polsce, relacjo-
nując działania „Solidarności”. Co znaczące, wybrał pseudonim o polskim brzmieniu, 
gdyż – cytując słowa Zaremby – czułby się nienormalnie „jako Gustafsson czy inny 
Gunnar”25. Podwójne nazwisko poniekąd uosabia więc powrót do ojcowizny i pol-
skich korzeni. Istotny wydaje się przy tym fakt, że autor wspomina kraj lat młodzień-
czych nie tylko w utworach odległych od typowej narracji reportażowej, tj. we 
wspomnianych już Higienistach czy po trosze rozliczeniowej książce Dom z dwiema 
wieżami, podejmującej żydowskie wątki jego biografii26. Nawiązania do dzieciństwa 
spędzonego w szpitalu psychiatrycznym i sylwetki ojca jako reformatora polskiej 
służby zdrowia pojawiają się też np. w zamieszczonym w Polskim hydrauliku repor-
tażu Nadąsany, zawiedziony, na chorobie, przyjmując postać dygresji uzupełniającej 
wątek opieki socjalnej udzielanej w Szwecji chorym psychicznie pacjentom (PH, 
198–199). W tym samym tekście zwraca również uwagę przytoczona przez autora 
wypowiedź lekarza praktykującego w regionie Jämtland. W rozmowie z reporterem 
medyk ujawnia groteskową przyczynę odległych terminów przyjęć w szwedzkich 
przychodniach, do których pacjenci rejestrują się z kilkuletnim wyprzedzeniem, prze-
zornie prognozując, że „zanim przyjdzie ich kolej, zdąży im się pogorszyć” (PH, 
187). Stwierdzenie to sprawia, że narrator wraca pamięcią do PRL-owskich realiów 
życia w kraju wiecznych kolejek i deficytów: 

– Tam, gdzie dorastałem – opowiadam Lernerowi – stawało się we wszystkich kolejkach, 
nie pytając, co dają, bo brakowało wszystkiego, od słowników po papier toaletowy. 

– Tak – odpowiada Lerner – to chyba ten sam syndrom (PH, 187). 

Tego typu sceny ujawniają paradoksalne analogie pomiędzy dawną i obecną 
ojczyzną reportera, mimo że – jak podkreśla – „historycznie oraz mentalnie Pol-
ska i Szwecja to prawie dwa bieguny”27. Różnice dzielące Polaków i Szwedów 
stanowią kolejny istotny aspekt tożsamościowy utworów Zaremby, który deklaru-
je: „Moje pisanie to jest ciągły przekład. Czuję się jak tłumacz między kulturami, 
a tak naprawdę to jest wewnętrzny dialog”28. W przypadku polskiego reportażu 
   

25 M. Zaremba Bielawski, Polska i Szwecja to prawie…, s. 8. 
26 Tenże, Dom z dwiema wieżami, przeł. M. Kalinowski, Kraków: Karakter, 2018. W oryginale 

książka ukazała się pt. Huset med de två tornen (Stockholm: Weyler, 2018). 
27 Tenże, Polska i Szwecja to prawie…, s. 4. 
28 Tamże, s. 8. 
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rolę reportera jako „tłumacza kultur” z reguły przywołuje się w kontekście Ry-
szarda Kapuścińskiego, który odkrywał przed czytelnikiem złożoność wielokultu-
rowego świata, a kategorię Inności uczynił jednym z centralnych motywów swej 
filozofii twórczej i życiowej29. W przekładach książek Zaremby – zwłaszcza 
w Polskim hydrauliku – tak pojmowana intencja „tłumaczenia” jest dostrzegalna 
już na poziomie edytorskim. Kontekstowe informacje zawarte w odredakcyjnych 
przypisach i umieszczanych w tekście głównym wtrąceniach nawiasowych po-
zwalają wyjaśnić aktualnie opisywane przez narratora aspekty szwedzkiej rze-
czywistości. Z jej „obcością” oswajają też wplecione w autorski wywód porów-
nania lub analogie, za pomocą których tłumacz odwołał się do potocznej wiedzy 
polskiego czytelnika: 

Można by pomyśleć, że w regionie, który ma mniej mieszkańców niż E l b l ą g  [podkr. 
K.F.] na powierzchni takiej jak Belgia i Holandia razem wzięte, personel medyczny rozpro-
szony będzie po całym obszarze (PH, 201)30. 

Tego typu zabiegi redakcyjno-translatorskie służą adaptacji obcojęzycznego 
przekazu do zmienionej pod względem kulturowym scenerii recepcyjnej. Należy 
jednak podkreślić, że także autor miejscami podejmuje w swych utworach próbę 
„wytłumaczenia” Szwecji potencjalnym odbiorcom z innych krajów, a poniekąd 
i samym Szwedom. Czyni to poprzez dydaktycznie nacechowane wywody, hipo-
tetyczne przykłady „z życia wzięte” i sceny, w których narrator występuje jako 
swego rodzaju rzecznik objaśniający meandry szwedzkich realiów: 

Jest przekonany [polski przedsiębiorca budowlany – przyp. K.F.], że padł ofiarą dyskry-
minacji. Przecież żadna szwedzka firma nie płaci składek związkowych. (…) 

Otóż płacą… J a k  m a m  w y t ł u m a c z y ć  [podkr. K.F.] panu N., na czym polega 
szwedzki model rynku pracy? (PH, 166) 

Fałszywe zgłoszenie choroby to według [szwedzkiego – przyp. K.F.] prawa „oszustwo lub 
inna nieuczciwość” i może prowadzić nawet do więzienia. Równocześnie masowe zgłoszenia 
chorobowe stały się tak powszechną metodą nacisku, że doczekały się własnego hasła 
w szwedzkich encyklopediach. Cudzoziemcy, którzy odbierali Szwecję jako cud uczciwości, 

   
29 Zob. np. I. Niebał-Buba, Ryszard Kapuściński jako „tłumacz kultur”. Znaczenie komunikacji 

międzykulturowej w pracy dziennikarza prasowego, w: Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji 
międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, 
s. 65–90. 

30 Tłumacz wprowadził tu polskie miasto zamiast występującej w oryginale nazwy jednej z central-
nych dzielnic Sztokholmu: „Man kunde tycka att i en region med färre invånare än S ö d e r m a l m  
[podkr. K.F.] på en yta som Belgien och Holland tillsammans skulle sjukvårdsfolket spridas ut över 
landskapet”. Por. M. Zaremba, Du gamla, du sjuka: 3, https://zaremba.wordpress.com/du-gamla-du-
-sjuka-3/ [dostęp: 14.08.2018]. 
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kręcą głową, niczego nie rozumiejąc. T r z e b a  s p r ó b o w a ć  i m  w y t ł u m a c z y ć  
podkr. K.F.], że uczciwość pozostała nienaruszona (…) (PH, 188). 

Zabieg „oswajania” ze Szwecją nie determinuje jednak treści omawianych 
utworów – jak już bowiem zaznaczono, nie są one przewodnikami po tym kraju, 
a w oryginale nie były adresowane do cudzoziemców. Dla niniejszych rozważań 
istotniejszy wydaje się więc odwrotny mechanizm „tłumaczenia” Polski Szwe-
dom, który można dostrzec nie tylko w przytoczonych wcześniej solidarnościo-
wych epizodach biografii reportera31 oraz w jego współczesnych komentarzach 
na temat polskiej sytuacji wewnętrznej, ukazujących się w „Dagens Nyheter”32. 
„Tłumaczeniowe” intencje uobecniają się też w książkach Zaremby, szczególnie 
w Polskim hydrauliku. W jego tytułowym reportażu autor opisuje falę niechęci, 
jaką po akcesie unijnym w 2004 roku wzbudzili imigranci zarobkowi z Europy 
Środkowo-Wschodniej, masowo przybywając do państw zachodnio- i północno-
europejskich – m.in. Szwecji. Zaremba eksponuje zwłaszcza dyskryminacyjne 
postawy szwedzkich związków zawodowych, wyraźnie solidaryzując się z przy-
wołanym w tytule tekstu „polskim hydraulikiem”, uosabiającym ogół napływo-
wych pracowników z postradzieckiej części kontynentu. Właśnie w poświęco-
nych im odautorskich komentarzach uwidacznia się postawa reportera jako tłu-
macza kultur, który odwołuje się do poczucia empatii skandynawskich 
czytelników, a zarazem wyjaśnia motywacje środkowoeuropejskich gastarbeite-
rów. Taki charakter ma np. wzmianka tłumacząca pretensje opisanego w reporta-
żu polskiego budowlańca, obarczającego „bogatą” Europę historyczną odpowie-
dzialnością za wyjazdy zarobkowe Polaków: 

Rafał znowu jest niesprawiedliwy. Ale dlaczego miałby być sprawiedliwy? Mówi, że gdy-
by Norwegia i pół Europy nie poddało się Hitlerowi, on nie musiałby znosić kwaśnych spoj-
rzeń w Stavanger. (…) 

– To Europa tak nas urządziła! 

Obywatelu Skandynawii, przełknij tę gorzką pigułkę i s p r ó b u j  z r o z u m i e ć  [podkr. 
K.F.]. (…) Polacy i Łotysze to normalni ludzie, co nie roztrząsają bez końca zakrętów histo-
rii. Lecz jeśli ich się zgani za brak solidarności z narodami, którym się poszczęściło (…), to 
jest ryzyko, że przypomną sobie, dlaczego tak zbiednieli (PH, 164). 

   
31 W tym kontekście znacząca jest wypowiedź Zaremby, zgodnie z którą w okresie PRL-u wyjeż-

dżał do Polski, gdyż uważał, że propagowane przez „Solidarność” połączenie antykomunizmu ze 
związkowością i katolicyzmem trzeba „przełożyć [podkr. K.F.] z jednej kultury na drugą”. M. Zarem-
ba Bielawski, Jak pan się przechrzci…, s. 5. 

32 Niektóre z tych tekstów przedrukowano w polskiej prasie. Por. np. M. Zaremba Bielawski, Ura-
żeni wzięli rewanż, przeł. M. Kalinowski, „Gazeta Wyborcza” 19–20.03.2016, nr 66 [„Magazyn 
Świąteczny”], s. 16–18. 
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Postkomunistyczna tożsamość narratora – poniekąd przecząca uprzednio wska-
zanym przykładom identyfikacji Zaremby ze szwedzkim odbiorcą – zyskuje 
najpełniejszy wyraz w tym samym tytułowym reportażu z tomu Polski hydraulik, 
w scenie przeprawy promem przez Bałtyk. Spotkana w czasie podróży para Łoty-
szy, którzy wracają do domu po odbyciu sezonowego wyjazdu zarobkowego do 
Norwegii, wyzwala w reporterze gorzką nostalgię, gdyż przypomina mu o wła-
snej emigranckiej przeszłości i niezbywalnej przynależności do „skolonizowa-
nych” ludów dawnego bloku wschodniego: 

Rozmawiamy po rosyjsku, w języku uniwersalnym narodów skolonizowanych. 
– Tak naprawdę to jestem z Litwy – mówi Anna. 
Pytam ją o nazwisko. 
– Jest trudne – uprzedza Anna. – Z-a-r-e-m-b-a… Powtórzyć? 
Z trudem przełykam ślinę i podaję jej moją wizytówkę. Nim Anna zdąży ją wziąć do ręki, 

już się tego wstydzę. Kto w Balvi ma wizytówki? Nosimy to samo dziwne nazwisko. Pewnie 
wywodzimy się z tego samego litewskiego klanu (…). Przypadek osadził Annę w biednym, 
mnie w bogatym świecie. A ja zaczynam od demonstracji tego właśnie faktu (PH, 151). 

Komentując w jednym z wywiadów przytoczoną scenę, Zaremba stwierdził, że 
doznał wówczas „rozdwojenia jaźni”, rezygnując z punktu widzenia Szweda na 
rzecz emocjonalnej narracji wychodźcy, identyfikującego się z parą ubogich 
Łotyszy. Nadmienił też, że fragment ów analizowano na uniwersytecie w Sztok-
holmie pod kątem dopuszczalnych granic subiektywizmu w reportażu – docho-
dząc finalnie do wniosku, że limitów tych autor nie naruszył33. Zasygnalizowany 
tu problem subiektywizacji pozwala poruszyć kwestię poetyki reporterskich 
utworów Zaremby. Ich konfrontacja z polską tradycją reportażu pozwoli dopełnić 
refleksję o polsko-szwedzkich fluktuacjach tożsamościowych prezentowanego 
reportera. 

Teksty Zaremby mieszczą się w kręgu tzw. dziennikarstwa zaangażowanego34, 
służącego eksponowaniu zjawisk, w których dokonuje się eskalacja społecznego 
zła – nieuświadamianego przez opinię publiczną lub celowo przed nią tajonego. 
W tego typu przekazach dziennikarz – jako aktywny uczestnik wydarzeń, świa-
domy swej odpowiedzialności za słowo – staje się częścią opisywanej rzeczywi-
stości, a jego relacje zyskują emocjonalną, komentującą postać. Tendencyjne, 
lecz zarazem misyjne w swej istocie opowiadanie się po stronie ofiar wyróżnia 
też pokrewną dziennikarstwu zaangażowanemu ideę dziennikarstwa śledczego, 
będącego „wektorem funkcji kontrolnej mediów, a szerzej – prawa obywateli do 
   

33 Zob. M. Zaremba Bielawski, Polska i Szwecja to prawie…, s. 8. 
34 Cechy dziennikarstwa zaangażowanego referuję za: A. Maślana, Dziennikarstwo zaangażowane 

– poszukiwanie zagubionego sensu, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 121–129.  
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informacji”35. Dziennikarz dąży tu do wykrywania i eliminowania nieprawidło-
wości życia publicznego poprzez teksty o charakterze dochodzeniowym, często 
będące podstawą dla późniejszych działań policji i prokuratury36. Zaremba czer-
pie w znacznym stopniu z obu tych odmian dziennikarstwa, podejmując w swych 
utworach krytykę systemowych i społecznych nadużyć37 – rzeczową dzięki przy-
taczaniu licznych źródeł wiedzy, różnicowaniu rozmówców i logicznemu argu-
mentowaniu, choć miejscami niezwykle dosadną, gdyż przesyconą sarkazmem 
i jawnie manifestowanymi (nierzadko w sposób wysoce emocjonalny) poglądami 
narratora: 

Trzeba przyznać, że jedną rzecz Pål Hollender zrobił dobrze. W jego umowie z kobietami, 
które wykorzystał w Rydze, jest zapisane, że film Buy Bye Beauty nie może być pokazywany 
na Łotwie. Wszyscy dziennikarze mogą z tego wysnuć naukę. Jeśli zrobiłeś reportaż, którego 
nie da się pokazać tam, gdzie został nakręcony, to prawdopodobnie jesteś świnią. A jeśli 
masz taką klauzulę w umowie, to jesteś świnią, która o tym wie (PH, 174). 

Przemysł leśny zachowuje się tak, jakby był właścicielem Szwecji i miał prawo dyspono-
wania jej lasami. To roszczenie tak bezczelne, że powinno zostać odrzucone jako wyraz pry-
mitywnej zachłanności (LM, 81). 

Wskazane cechy pozwalają stwierdzić, że autor Leśnej mafii tworzy teksty 
możliwe do zaklasyfikowania jako reportaże publicystyczne, czyli – wedle defi-
nicji Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego – interwencyjne utwory ujęte w formę 
problemowych rozpraw, z zarysowaną tezą i argumentacją uzasadniającą stano-
wisko reportera38. Zaremba odwołuje się tym samym do konwencji obecnej 
   

35 J. Szydłowska, Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o ofiarach, katach 
i milczeniu (»Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?« Justyny Kopińskiej), „Prace Literaturoznaw-
cze” 2017, nr 5, s. 34. 

36 Zob. K. Jurek, Kontekst etyczny i prawny pracy dziennikarza śledczego, „Media – Kultura – Spo-
łeczeństwo” 2011, nr 1(6), s. 98. 

37 Warto w tym miejscu nadmienić, że krytyczna postawa Zaremby pozwala rozpatrywać jego re-
portaże także przez pryzmat innych nurtów metodologicznych. Jako przykład można wskazać Leśną 
mafię, której zasadniczy temat – deforestacja – stanowi jedną z kwestii poruszanych w ramach eko-
krytyki. Zdaniem Julii Fiedorczuk dyskurs ten, badający teksty literackie pod kątem ewokowanej 
w nich relacji człowieka z naturą, jest praktyką zaangażowaną, aspirującą do wykształcenia „mniej 
destrukcyjnych postaw wobec ludzkiego i nie-ludzkiego świata” (J. Fiedorczuk, Cyborg w ogrodzie. 
Wprowadzenie do ekokrytyki, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, s. 19–20). Misja ta 
zdaje się przyświecać także interwencyjnej książce Zaremby. Za zwrócenie uwagi na ekokrytyczne 
inspiracje w jego twórczości dziękuję Pani Profesor Magdalenie Horodeckiej. 

38 K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikar-
skich, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004, s. 35–36. Mam oczywiście świado-
mość, że rozróżnienie pojęcia reportażu literackiego i publicystycznego staje się w ostatnich latach 
coraz bardziej umowne, w związku z generalnym rozluźnieniem taksonomii gatunkowych (a takso-
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w polskiej tradycji reportażowej. Podobne upublicystycznienie wywodu zazna-
czyło się w Polsce w międzywojennym nurcie reportaży, które Zygmunt Ziątek 
określił mianem „rewelatorskich”, bo nastawionych na „dokumentowanie ciem-
nych rejonów społecznej rzeczywistości”39. Echa tej tendencji odnajdziemy też 
we współczesnych realizacjach dziennikarstwa zaangażowanego i śledczego, np. 
w tekstach Tomasza Patory i Marcina Stelmasiaka (Łowcy skór, 2002), Marcina 
Kąckiego (Maestro. Historia milczenia, 2013), Justyny Kopińskiej (Czy Bóg 
wybaczy siostrze Bernadetcie?, 2015), Bożeny Aksamit i Piotra Głuchowskiego 
(Zatoka świń, 2016). Praktykowane przez autora Higienistów reporterstwo inter-
wencyjne i „uspołecznione” posiada więc w Polsce odpowiedniki, jednak z regu-
ły (choć, oczywiście, nie zawsze) są one bardziej fabularne i stonowane w swym 
literackim języku uogólnienia i metafory. Te wyróżniki polskiej prozy reportażo-
wej dostrzega zresztą sam Zaremba, który w latach 2014–2016 był przewodni-
czącym jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i choćby dlatego stale ob-
serwuje dokonania reporterów znad Wisły. Zdarzyło mu się krytykować niektóre 
zgłoszone do konkursu teksty za epatowanie sensacją i „tanią egzotyką”, a także 
dystansować wobec – jak stwierdził – panującej w Polsce mody na „wymuszanie 
intymności” w reportażu40. 

Pozytywnych wzorców tego gatunku i zarazem źródeł jego polskiej specyfiki 
Zaremba upatruje natomiast w poetyce małego realizmu, która w okresie PRL-u 
pozwalała omijać cenzurę poprzez „specyficzne spojrzenie na wyrazisty i mówią-
cy szczegół” oraz właściwe pisarzom symboliczno-realistyczne „poczucie języ-
kowe”41. Z przytoczonymi stwierdzeniami znacząco koresponduje opinia autora, 
że dostrzega coraz mniej różnic między reportażem z Polski i zagranicy, ponie-
waż polscy reporterzy podejmują obecnie tematy globalne, tj. znane w skali po-
nadnarodowej. Według Zaremby utwory reportażowe Polaków wyróżniały się 
   
nomii reportażu szczególnie). Mimo to stosuję epitet „publicystyczny”, by uwypuklić dyskursywne 
cechy pisarstwa Zaremby, które odbiegają od łączonego z powojennym reportażem polskim modelu 
literackości tożsamej z fabularyzacją, alegoryzacją, formalnym eksperymentalizmem i redukcją 
jawnego komentarza autorskiego.  

39 Z. Ziątek, Autentyzm rozpoznań społecznych, w: Literatura polska 1918–1975, t. 2: 1933–1944, 
red. A. Brodzka, S. Żółkiewski, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993, s. 707. W nurcie „rewelator-
skim”, tj. demaskującym zjawiska wstydliwe czy społecznie drażliwe, Ziątek umieszcza m.in. głośne 
reportaże sądowe Ireny Krzywickiej (Sąd idzie, 1935), a także teksty Wandy Melcer o warszawskiej 
prostytucji i przestępczości (Kochanek zamordowanych dziewcząt, 1934) oraz społeczności żydow-
skiej (Czarny ląd – Warszawa, 1936). 

40 M. Zaremba Bielawski, Proszę nie trącać mnie łokciem w bok, rozm. przepr. A. Szyłło, „Gazeta 
Wyborcza” 10.03.2016, nr 58 [dod. „Duży Format”, nr 10], s. 22. 

41 M. Zaremba, Dziennikarz jest świadkiem, przeł. G. Sokół, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 23 
[dod. „Festiwal Conrada 2009”], s. 12–13. Cytowany tekst jest przekładem przedmowy do antologii 
Ouvertyr till livet. 
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bardziej w czasach komunistycznych, właśnie za sprawą małego realizmu42. Typo-
we dla tej alegorycznej strategii narracyjnej odwołanie do „teatralnych” technik 
konstrukcji tekstu jest jednak – jak dowodzi – nadal widoczne w prozie współ-
czesnych reporterów z Polski. Wniosek ów Zaremba sformułował w przedmowie 
do zredagowanej przez siebie szwedzkojęzycznej antologii polskiego reportażu43, 
której tytuł – Uwertura do życia – zaczerpnął z zapisu reporterskiej audycji ra-
diowej Ireny Linkiewicz (dziennikarki zielonogórskiego Radia Zachód). Pozosta-
łe teksty zbioru są autorstwa reporterów z kręgu „Gazety Wyborczej” i mieszczą 
się raczej w literackim, a nie publicystycznym wariancie prozy reportażowej. 
Zaremba włączył do antologii reportaże zamieszczone w książkach: W rajskiej 
dolinie wśród zielska Jacka Hugo-Badera, Wieże z kamienia Wojciecha Jagiel-
skiego, Obwód głowy Włodzimierza Nowaka, Cygan to Cygan Lidii Ostałow-
skiej, Gottland Mariusza Szczygła oraz Schodów się nie pali i Jakbyś kamień 
jadła Wojciecha Tochmana44. Za ich wyróżnik – oprócz wspomnianej już „post-
komunistycznej” literackości – uznał „renesansowe przekonanie o pojedynczym 
ludzkim losie jako mierze społeczeństwa”45. Szczególnej wymowy nabiera tu 
fakt, że kryteria doboru zawartych w antologii tekstów autor uzasadnił chęcią 
pokazania Szwedom nie tylko „inności” polskiej szkoły reportażu, ale i korzeni 
własnej tożsamości reporterskiej: 

Od lat rozczytuję się w polskim reportażu, tak bardzo odmiennym od szwedzkiego, o innej 
optyce, głębszej wrażliwości… I tę inność chciałem pokazać. Być może chodziło też o to, żeby 
się przedstawić – skąd pochodzę, z jakiej tradycji… Ogromnie dużo zawdzięczam Kapuściń-
skiemu i Hannie Krall. Wydaniem „Uwertury do życia” staram się więc spłacić także ten dług46. 

Argumentację tę można uznać za kolejny paradoks definiujący sylwetkę twór-
czą Zaremby. Wydawałoby się bowiem, że z uwagi na skuteczną akulturację 
   

42 Por. M. Zaremba Bielawski, Zaległa lekcja współczucia, rozm. przepr. K. Brejwo, „Gazeta Wy-
borcza” 13.03.2014, nr 60 [dod. „Duży Format”, nr 11], s. 23. 

43 Ouvertyr till livet, red. M. Zaremba, przeł. T. Håkansson i in., Stockholm: Brombergs, 2003. 
44 Oprócz wspomnianego reportażu radiowego Linkiewicz antologia zawiera następujące teksty: 

Hiroshima, Nagasaki, Semipalatinsk Hugo-Badera (w oryginale: Magazyn pomocy naukowych), 
Berättelse om en sorglig riddare [Powieść o smutnym rycerzu] Jagielskiego (reportaż o Asłanie 
Maschadowie, pierwotnie opublikowany w „Magazynie” – dodatku do „Gazety Wyborczej”), Vad-
ställe till Europa [W bród do Europy] Nowaka (oryg. Przejdziem Nysę, przejdziem Odrę), En zigenare 
är alltid en zigenare [Cygan jest zawsze Cyganem] Ostałowskiej (oryg: Romska Kraina jej Królew-
skiej Mości), Inte ett steg utan Bata [Ani kroku bez Baty] Szczygła, a także Jag väntar under adress: 
Berlin [Czekam pod adresem: Berlin] oraz Moder Mejra finner sina barn [Matka Mejra odnajduje swoje 
dzieci] Tochmana. Za udzielenie informacji o antologii dziękuję Maciejowi Zarembie Bielawskiemu. 

45 M. Zaremba, Dziennikarz jest świadkiem…, s. 13. 
46 Tenże, Czego nam zazdroszczą Szwedzi?, rozm. przepr. G. Sokół, „Gazeta Wyborcza” 22–

23.11.2003, nr 272 [dod. „Książki”, nr 11(2)], s. 6. 
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w obcym kraju prezentowany reporter winien postrzegać polską literaturę repor-
tażową47 raczej z perspektywy Szweda niż Polaka. Wyraźnie jednak utożsamia 
się ze spuścizną Kapuścińskiego i inspiruje dorobkiem pokrewnych mu autorów, 
gdyż niekiedy włącza w swe utrzymane w polemicznym tonie teksty partie typo-
wo literackie. Miejscami fabularyzuje przekaz, wplatając weń dialogi oraz umie-
jętnie zawiązując i dynamizując akcję poprzez dozowanie ujawnianych informa-
cji (zob. np. początek reportażu Nie mów mi nic miłego; PH, 71–75). Często styli-
zuje też wywód na konkretny typ dyskursu. Tego rodzaju zabiegi stylizacyjne są 
dostrzegalne np. w umieszczonym w Polskim hydrauliku tekście Witajcie w Un-
mikistanie, w którym pojawia się wątek parodiujący wzorzec gatunkowy baśni 
(PH, 264–269). Podobny charakter mają niektóre epizody Leśnej mafii, m.in. 
rozdział imitujący przebieg procesu sądowego (LM, 49–68) lub fragment styli-
zowany na pracę doktorską (LM, 119–122). Choć więc w reportażach Zaremby 
dominuje żywioł publicystyczny, nie sposób odmówić im walorów literackich – 
odpowiadających „polskim” standardom reporterskiego rzemiosła. 

Na zakończenie należy nadmienić, że po stronie „polskości” lokuje też autora 
Leśnej mafii jego działalność popularyzatorska i animatorska na rzecz kultury 
kraju pochodzenia. O tak rozumianym mecenacie świadczy choćby uprzednio 
omówiona antologia Ouvertyr till livet oraz fakt, że reporter wraz z żoną – pisarką 
Agnetą Pleijel – w latach 80. tłumaczył na szwedzki poezję Herberta48, równole-
gle współpracując ze wspierającym solidarnościową opozycję polonijnym pi-
smem „Hotel pod Orłem”49. Wszystkie te inicjatywy, wraz z poddaną wcześniej-
szej analizie twórczością reporterską, pozwalają stwierdzić, że Maciej Zaremba 
Bielawski – świadomie bądź nie – pełni w Szwecji rolę ambasadora polskiej 
   

47 Nawiązuję w tym miejscu do znaczącej konstatacji Ziątka, że „[polski – przyp. K.F.] reportaż jest 
dziś traktowany jako literatura – zarówno przez tych, którzy go piszą, jak i przez tych, którzy go 
czytają”. Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura, w: Nowe 
dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa: Dom 
Wydawniczy Elipsa, 2010, s. 358. 

48 Zob. Z. Herbert, Rapport från en belägrad stad och andra dikter [Raport z oblężonego Miasta 
i inne wiersze], przeł. A. Pleijel, D. Bronski, Stockholm: Bonniers, 1985. Zaremba tłumaczył poezję 
Herberta, posługując się nazwiskiem Daniel Bronski – ponownie zwraca tu uwagę wybór polsko 
brzmiącego pseudonimu.  

49 „Hotel pod Orłem” („Hotel Örnsköld”) ukazywał się w Sztokholmie w latach 1984–1989 (łącznie 
wydano pięć numerów). Oprócz Zaremby i Pleijel redakcję tworzyli m.in. Maria Borowska, Jakub 
Święcicki i Anders Bodegård. Pismo promowało niezależną kulturę polską, głównie poprzez przekła-
dy utworów działaczy podziemia i literatów-dysydentów, np. Herberta, Brodskiego czy Zagajewskie-
go (zob. Z. Bidakowski, Tablica, „Suecia Polonia” 2010, nr 3, s. 41–42). Warto na marginesie nad-
mienić, że współpraca z „Hotelem pod Orłem” nie była jedynym opozycyjnym doświadczeniem 
Zaremby. W czasie stanu wojennego reporter przewoził do Polski deficytowe towary i organizował 
wsparcie dla polskiej opozycji demokratycznej w kręgu szwedzkich socjaldemokratów i związkow-
ców. Zob. M. Zaremba, Czego nam zazdroszczą Szwedzi?… 
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szkoły reportażu i szerzej pojętej polskiej literatury. Ową misję zdaje się jednak 
realizować z pewnego dystansu, zgodnie z przytoczoną na wstępie maksymą, że 
„nic tak nie ogłupia jak swojskość”. 

 
S W E D I S H  P O L E  –  P O L I S H  S W E D E .   

M A C I E J  Z A R E M B A  B I E L A W S K I  T O W A R D S  P O L I S H N E S S  A N D   
T H E  P O L I S H  S C H O O L  O F  R E P O R T A G E  

The paper aims at analysing the work of Maciej Zaremba Bielawski, a prominent reporter and publi-
cist for Sweden’s largest daily “Dagens Nyheter”. Zaremba, who emigrated from Poland in 1969 in 
the aftermath of March ’68 events, is now considered as a Swedish journalist of Polish descent, rather 
than as a Polish immigrant settled in Sweden. Thus, in the study, special emphasis is placed on explor-
ing identity aspects of Zaremba’s three books translated from Swedish and published in Poland: Polski 
hydraulik i inne opowieści ze Szwecji [Polish Plumber and Other Stories from Sweden], Leśna mafia. 
Szwedzki thriller ekologiczny [Forest Mafia. A Swedish Eco-Thriller], Higieniści. Z dziejów eugeniki 
[Hygienists. From the History of Eugenics]. Moreover, the article examines the poetics of Zaremba’s 
journalistic reportage with reference to practices of the so-called “engaged” journalism. The research 
also touches upon Zaremba’s attitude towards the literary stylistics of the Polish school of reportage, 
as well as his engagement in promoting Polish literature and culture in Sweden. 

Keywords: Maciej Zaremba Bielawski, Sweden, Polishness, engaged journalism, journalistic reportage 
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ŚN I  M I  S IĘ  P O  P O L S K U   
–  M O T Y W Y  E M I G R A C Y J N E   
W  R E P O R T AŻU  R A D I O W Y M  

 
W P R O WA D Z E N I E  

EMIGRACJA (ŁAC. EMIGRATIO ‘WYPROWADZENIE SIĘ’), WYCHODŹSTWO, RUCH  
wędrówkowy, exodus. Wśród synonimów tego słowa znajdują się też: banicja, 
wygnanie, rozproszenie narodu, powrót, reemigracja, repatriacja… Sam termin 
w języku polskim używany jest na określenie zjawiska opuszczania własnego 
kraju, czyli szeroko rozumianego miejsca zasiedzenia. Stanowi także zbiorową 
nazwę społeczności wychodźców, postrzeganych jako wspólnota emigrantów – 
zwłaszcza przez rodaków, którzy pozostali w ojczyźnie. Emigracja jest zawsze wybo-
rem mniejszego zła – każda kolejna fala uchodźców (np. po drugiej wojnie świato-
wej, po kampaniach antyżydowskich z 1968 roku, po stanie wojennym) doświad-
cza w gruncie rzeczy podobnego losu. Tęsknota za ojczyzną, bieda, poczucie zagu-
bienia, klęski, rozpacz, twardy los wygnańca i niekończące się spory – to schemat 
odnoszący się przede wszystkim do emigracji politycznej, jednak trudno zaprzeczyć 
podobnym doświadczeniom ludzi, którzy nie byli politycznymi wychodźcami. 

Czym innym jest emigracja zarobkowa, z jej mitami opowiadającymi o amery-
kańskim eldorado. Brak materialnych podstaw i perspektyw do życia na rodzimej 
ziemi – zarówno jednostki, jak i całej rodziny – to główne przyczyny opuszczenia 
kraju. Za chlebem – tytuł noweli Henryka Sienkiewicza, w której główni bohate-
rowie nie umieją odnaleźć się na obczyźnie – jest symbolem tych trudnych, nie-
jednokrotnie bardzo dramatycznych wyborów. 

W sensie emocjonalnym emigracja oznacza konieczność wyjścia, przymus oddalenia, by-
wa więc – bez względu na przyczynę – zjawiskiem upokarzającym. Jest w niej element 
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wstydu, wynikającego z niemocy przeciwstawienia się, jest zalążek gniewu implikowanego 
poczuciem bezradności. Komplikacje w planie emocjonalnym wzmacnia fakt, że emigracja 
w istocie rzeczy to efekt samodzielnej decyzji, wybór mniejszego zła, jakiego dokonuje się 
w sytuacji, gdy sam akt wybierania postrzegany jest jako akt przymusu1. 

W uporządkowanym świecie przedindustrialnym ziemia rodzinna była warto-
ścią zaliczaną do najcenniejszych, za którą w razie potrzeby należało oddać życie. 
Gdy z przyczyn politycznych lub ekonomicznych trzeba było ją opuścić, wiązało 
się to najczęściej z urazem psychicznym. Wielki był też szok kulturowy, spowo-
dowany procesami adaptacji. 

Motywy emigracji mogą być bardzo różnorodne: obok politycznych i zarobko-
wych są także religijne. Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania należy do 
kanonu niezbywalnych praw człowieka i obywatela – koloniści w Ameryce upo-
minali się o wolność religijną, jednym z ważnych powodów ich decyzji o opusz-
czeniu Europy było: to gain religious freedom (zdobyć religijną wolność). 

Emigracją długoterminową bądź sezonową nazywane są powroty do rodzinne-
go kraju po latach. Taką klasyfikację, opartą na kryterium czasu, uzupełnia trwały 
motyw wychodźstwa, czyli opuszczenie ojczyzny na zawsze. Jednak potomkowie 
tych, którzy dokonali takiego wyboru, wracają do przeszłości – nie brak na to 
dowodów zarówno w literaturze, jak i poezji. Pamiętniki, wspomnienia, listy, 
fotografie, pamiątki materialne przechowywane w domowych archiwach są rów-
nież wymownym świadectwem. 

„Cansto śni mi się po polsku” – mówi Sally Sekuła-Schaefer, bohaterka radio-
wego reportażu, której przodkowie przypłynęli w 1854 roku razem z pierwszymi 
imigrantami z Górnego Śląska do Teksasu. Jest to niezwykła strażniczka pamięci 
o tamtych pionierach. Amerykanka, która przyznaje, że należy do czwartego 
pokolenia imigrantów, tych co: „do Maryje wprzód przyszli, a potym rozejszli sie 
po całym Teksasie” – mówi słuchaczom2. 

W połowie XIX wieku Górnoślązacy w licznych grupach emigrowali z rejencji 
opolskiej3 do Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Ich praprawnuki, żyjąc i gospo-   

1 E. Kosowska, E. Jaworski, Kulturowe determinanty zjawiska emigracji, w: Česka á polská emi-
gracni literatura, red. L. Martinek, M. Tichý, Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2002, s. 166. 

2 A. Musialik, M. Pańczyk, Śni mi się po polsku [audycja radiowa], realiz. dźwięk. J. Kurkowski, 
Katowice: Polskie Radio, 1998. Cytowany w artykule zapis audycji pochodzi z archiwum Polskiego 
Radia w Katowicach. We wszystkich przytoczeniach zachowuję oryginalną postać językową cytatu. 

3 Rejencja opolska (niem. Regierung in Oppeln, Regierungsbezirk Oppeln) – nazwa urzędu istnieją-
cego na Górnym Śląsku w latach 1816–1945, a także jednostka terytorialna obejmująca teren działa-
nia tego urzędu w państwie pruskim. Rejencja opolska była jedną z czterech powstałych w Prusach 
jednostek administracyjnych – rejencji (obok legnickiej, dzierżoniowskiej i wrocławskiej) – utworzo-
nych w ramach Prowincji Śląskiej (niem. Provinz Schlesien). Wyjaśnienie podaję na podstawie infor-
macji znajdujących się w cyfrowej Encyklopedii Województwa Śląskiego – zob. http://ibrbs.pl/media 
wiki/index.php/Rejencja_opolska [dostęp: 30.09.2018]. 
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darząc na ziemi zakupionej przez przodków, zachowali gwarę – słychać w niej 
archaiczne śląskie słowa i frazy: turbacyje (‘kłopoty’), godka (‘mowa’), ciynżko 
pikne (‘bardzo ładne’), zopaska (‘fartuch’), pszoć (‘kochać’), rzykać (‘modlić 
się’). Potomkowie śląskich osadników uważają mowę swoich rodziców i dziad-
ków za język polski, w odróżnieniu od języka „warszawskiego”, który słyszą, 
kiedy przyjeżdżają do Starego Kraju – a dzieje się tak od lat. 

Jo się poszła nauczyć jako to idzie po tym warszawsku… Nie iżby zmienić moja gwara, 
ino jo chciała wiedzieć jako to jest. Jo się zapisała do szkoły, ale pedzieli mi, że jo nie pora-
dza po polsku. Mie to trocha pizło, bo my w doma rządzymy cięgiem po polsku 

– opowiada Sally, która była już kilka razy w Polsce. 
Co roku na Górny Śląsk przybywa grupa Teksańczyków, aby odwiedzić miej-

sca, gdzie mieszkali przodkowie, pójść na cmentarze, gdzie inskrypcje na na-
grobkach i nazwiska – Moczygemba, Janta, Zając, Dziuk, Pawełek, Macioszek, 
Sekuła, Niestroj, Kampa… – są dowodem, że przybyli na ziemię, za którą tęsknili 
ich pradziadowie. 

Trudno zapomnieć opowieść o prapradziadku, który co roku w dniu swoich 
urodzin, w porze zachodu słońca, wychodził przed dom, aby popatrzeć w tym 
kierunku, gdzie było jego „Śląsko”. Ta historia przetrwała w jednej z teksańskich 
rodzin i niepokoiła pytaniem: „Gdzie jest owo »Śląsko«?”. Od pierwszego spo-
tkania ze śląskimi Teksańczykami w 1998 roku minęło już bardzo wiele lat – jako 
reporterka radiowa rejestrowałam wtedy zorganizowany przez Polskie Radio 
Katowice konkurs gwary śląskiej w San Antonio. Relacje i reporterskie nagrania 
były prezentowane na krajowej antenie Polskiego Radia, zaś w jego archiwum 
dźwiękowym znajduje się audycja przygotowana przeze mnie i Marię Pańczyk, 
wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Reportażu Radiowego „Polska i Świat 
1998”. Śląscy Teksańczycy opowiadają w niej o swoich korzeniach. Śni mi się po 
polsku – to jej tytuł. 

W Y C H O DŹ S T W O  

Przyczyny, które skłoniły dziewiętnastowiecznych Ślązaków do opuszczenia 
ojcowizny i wyjazdu za ocean, są złożone – z pewnością nie można ich jedno-
znacznie zaklasyfikować jako „emigracji za chlebem”. Niemniej należą do kate-
gorii trwałych motywów emigracyjnych, jeśli wziąć pod uwagę kryterium czasu. 
Komornicy4, zagrodnicy5, chałupnicy6, wycużnicy7 liczyli na szybki sukces – 
   

4 Komornik (dosłownie: „siedzący w komorze”) – chłop bezrolny mieszkający w cudzej chacie. 
Zob. Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 
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wszak czekała na nich ziemia, której nie mieli albo było jej tak mało, że nie mogli 
się z niej wyżywić. Zamożnych gospodarzy (tzw. gburów) wśród emigrujących 
nie było wcale – można się o tym przekonać, analizując obszerną listę pionierów 
wyjeżdżających do obu Ameryk w latach 1867–1892 z opolskiej wsi Siołkowice. 
Spis ten, opracowany na podstawie danych zgromadzonych w Archiwum Pań-
stwowym w Opolu, znajduje się w aneksie monografii naukowej8, której autor 
pyta m.in. o to, co kierowało siołkowiczaninem, kiedy „w pierwszej wielkiej 
sąsiedzkiej grupie, nieustraszony i niestrudzony, w podróży nieobyty i niedo-
świadczony, bez dostatecznych środków finansowych i obciążony liczną rodziną 
rzucił się w swoją największą dotąd awanturę?”9. Można jedynie przypuszczać, 
że ta trudna decyzja musiała być różnie oceniana w kontekście ówczesnej co-
dzienności. Tymczasem droga tych ludzi do sukcesu była wyboista lub raczej 
pustynna – rozczarował ich surowy krajobraz i wyschnięta ziemia, na której mo-
gli uprawiać tylko bawełnę, o czym przecież nie mieli pojęcia. 

Uczyli się tego od nowych czarnoskórych sąsiadów, „musieli się tyż bić ze żmi-
joma i Indianoma” – słychać w reportażu. Być może dlatego tak mało jest archi-
walnych materiałów dokumentujących trudy adaptacji i ogrom porażek, z którymi 
zetknęli się na początku swojego pobytu, niemniej ich potomkowie przechowali 
w pamięci przekazywane z pokolenia na pokolenie opowiadania o twardym życiu 
na obcej ziemi. Upokorzenie, wstyd i gniew musiały towarzyszyć imigrantom 
zwłaszcza w początkowym okresie, gdy realne warunki bytu były o wiele gorsze 
niż w starym kraju. Dopiero po latach potomkowie pierwszych osadników dostrze-
gli wartość tych wyrzeczeń, postanowili spisać to, co dotąd było w sferze werbal-
nych narracji, aby zachować ów przekaz dla przyszłych pokoleń. 

Pierwszą stronę historii rodu Notzon10 ozdabia dedykacja pisana wierszem: 

Tym, którzy byli 
I zawsze będą,    

5 Zagrodnik – chłop posiadający chałupę z przydomowym ogrodem warzywnym lub sadem i utrzymu-
jący się z pracy najemnej. Tamże. 

6 Chałupnik – chłop bezrolny posiadający jedynie chałupę z obejściem i ogrodem, zobowiązany do 
odrabiania pańszczyzny na rzecz dworu. Tamże. 

7 Wycużnik – chłop utrzymujący się z wycugu, czyli dożywotniego zabezpieczenia pieniężnego 
przyznawanego osobom, które z powodu starości nie mogły już prowadzić gospodarstwa. W zamian 
za prawo do świadczeń wycużnicy zrzekali się ziemi na rzecz swych dzieci. Zob. K. Orzechowski, 
Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej (posiadanie lassyckie). 
Studium historycznoprawne, Opole: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959, s. 224. 

8 M. Kutyma, Siołkowice. Zarys dziejów wsi opolskiej, Opole: Państwowy Instytut Naukowy; Insty-
tut Śląski, 2007, s. 347–356. 

9 Tamże, s. 250. 
10 Zob. A. Musialik-Chmiel, Amerykańscy Ślązacy. Dziedzictwo – pamięć – tożsamość, Katowice: 

Księgarnia Św. Jacka, 2010, s. 154. 
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Z nich pochodzę 
Oni są we mnie. 
Naszą cenną historią 
Dzielimy się z tobą 
Życząc ci dobrze 
Na twoją przyszłość. 
Niech Bóg błogosławi 
W kraju wolności 
(przeł. A.M-Ch.) 

Trud przetrwania, który był udziałem śląskich imigrantów, ich potomkowie 
ocalają od zapomnienia. Dzięki temu, a także dzięki zachowanej koresponden-
cji z drugiej połowy XIX wieku mamy dostęp do informacji, z których wyłania 
się obraz ówczesnych Ślązaków – ludzi piśmiennych, podejmujących racjonal-
ne i przemyślane decyzje, zdecydowanych poprawić los własny i los swoich 
dzieci. 

Gdyby dokonać strukturalizacji pozyskanego materiału, powstałby krótki 
schemat narracyjny ujawniający najistotniejsze fakty historyczne i odsłaniający 
niewyszukane metody przechowywania macierzystego dziedzictwa kulturowego 
na obczyźnie. Ale taka redukcja zniwelowałaby mikroskopijne nieraz różnice – 
zarówno w ludzkich losach, jak i w sposobach opowiadania o nich – a tym sa-
mym część tego z trudem chronionego spadku zostałaby zaprzepaszczona. Jeżeli 
natomiast badacz poprzestanie na dokumentacji tego, co przechowała ludzka 
pamięć, naraża się na zarzut opisywania kultury in crudo, na zarzut braku odpo-
wiedniego dystansu do pozyskanych materiałów, naiwności interpretacyjnej, 
nazbyt emocjonalnego przywiązania itd. 

To trudny do rozstrzygnięcia dylemat, jednak utwór radiowy przynosi ciekawe 
jego rozwiązania. „Sztuka radiowa wizualizuje niewidzialność, sprawia, by ucho 
widziało”11 – tak badacze gatunku zwracają uwagę na sposób, w jaki dokonuje się 
„ikonizacja” tekstu audialnego. W omawianym reportażu nieocenioną wartością – 
co niejednokrotnie było już podkreślane przez słuchaczy – jest utrwalenie dawne-
go śląskiego dialektu, mowy ojców, o którą tak często upominają się współcześni 
Ślązacy. W archaicznych słowach i frazach zakodowane są emocje, które nie 
pozostawiają wątpliwości, jak cenne dla tych ludzi – Amerykanów w czwartym 
i piątym pokoleniu – jest poznawanie i zrozumienie wartości śląskiej kultury. 

„To sam trza szanować, bo to jest ze Śląska – rządzili moja starka, a jo nie wie-
działa, co to ta Śląska była…” – mówi główna bohaterka reportażu. Trwa w tym 
przekonaniu, opracowując słownik śląskiej mowy, który niewątpliwe będzie 
dziełem jej życia. 
   

11 K. Klimczak, Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Łódź: Primum Verbum, 2011, s. 114. 
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N A S ZĄ  C E N NĄ  H I S T O R IĄ  –  D Z I E L I M Y  S IĘ  Z  T O BĄ  

Bardzo trudno łączyć gwarę z językiem naukowym – w zderzeniu tych dwóch 
kodów uzyskuje się często efekt przeciwny do zamierzonego. Dlatego w pracy 
badawczej starałam się raczej wykorzystywać swoje doświadczenie dziennikar-
skie, nakazujące mi jak najczęściej oddawać głos ludziom mówiącym o „rzeczach 
najważniejszych”. Moim celem było zgromadzenie i chociażby wstępne uporząd-
kowanie ofiarowanego mi materiału – zarówno dźwiękowego, jak i tzw. personal 
histories, czyli rodzinnych kronik, historii domowych pisanych przez członków 
śląskich rodzin w Teksasie12. Ważną, ale mało znaną częścią tej kronikarskiej 
dokumentacji są family stories, ustne historie (ang. phonetic notes) zapisane 
w transkrypcji fonetycznej – bez nich wiedza o znaczeniu „wielkiej traumy”, jaką 
niosło za sobą dziewiętnastowieczne wychodźstwo, nie byłaby pełna. Uzupełnio-
ne o zapis dźwiękowy tworzą całość, o której nawet nie śmiałam marzyć. Mo-
głam też wielokrotnie przekonać się, jak bardzo im samym potrzebna jest wizua-
lizacja tego, co zostało przekazane. 

„Jak tu teraz piyknie, czamu oni stąd wyjechali?” – pyta jedna z bohaterek Śni 
mi się po polsku, stojąc przed kościołem w Płużnicy, gdzie zostali ochrzczeni jej 
przodkowie. To właśnie z tej miejscowości pochodził franciszkanin Leopold 
Moczygemba, który – posługując wśród niemieckich osadników – pisał do swo-
ich krewnych o taniej ziemi „pod dostatkiem” i zachęcał ich do emigracji. 

„Za każdym razem się dowomy do płaczu i się modlimy, jak wchodzymy do 
tego kościoła, bo se myśla, jak oni dość przecierpieli, niż tam dojechali do Teksa-
su, to tak mi się miękko robi, a jo je bardzo miękko na płacz” – mówi w Śni mi 
się po polsku jedna z osób, która od lat przyjeżdża z grupą pielgrzymów do Pol-
ski. Reportaż jest grą uczuć i emocji – jak mawiają reportażyści, dodając jedno-
cześnie, że emocjonalna zawartość zarejestrowanych ustnych relacji musi zostać 
uporządkowana i wyreżyserowana. Doświadczenie autorek Śni mi się po polsku 
potwierdza tę refleksję, zwłaszcza tam, gdzie bohaterowie dotykają takich warto-
ści, jak miłość, dobro, patriotyzm, ale też cierpienie, wiara, modlitwa, poświęce-
nie. Pieśń Serdeczna Matko, śpiewana przez wychodźców, stanowi dla współcze-
snych przejmujące wyznanie wiary, brzmi tak samo mocno w kościele w Płużni-
cy, jak i w świątyni w teksańskiej osadzie Panna Maria, którą założyli 
górnośląscy emigranci. W celu oddania tych emocji należy je uporządkować – na 
planie warsztatowym dzieje się to poprzez realizację dźwiękową. Aby jednak 
świat tworzony z dźwięków miał wymiar symboliczny, ponadczasowy, uniwer-
salny, potrzeba tego, co Melchior Wańkowicz nazywa „ingrediencją”13 – zdolno-
ścią przetworzenia doznań osobistych autora na język artystyczny. 
   

12 Zob. A. Musialik-Chmiel, Amerykańscy Ślązacy…, s. 145–172. 
13 M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972, s. 68. 
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R EŻY S E R I A  Z D A R Z EŃ  A U T E N T Y C Z N Y C H  

Jedną z ważnych kompetencji reportażysty jest umiejętność wyrażenia nie tylko 
tego, czego słucha, ale także tego, co jest przeżywane. Autor reportażu radiowego 
korzysta z literackiego bogactwa wzorów i tropów, budując narracje, które często 
nie mieszczą się w granicach gatunkowych reguł i konwencji. Dysponując ulotną 
substancją dźwiękową, kreuje świat, nie naruszając istoty gatunku, czyli reguły 
wierności prawdzie i autentyczności opisywanych zdarzeń. Radiowe dźwięki 
sprawiają jednak, że rzeczywistość bohatera staje się rzeczywistością słuchacza, 
„powszednim reportażem”. Przestrzenie dźwiękowe pochłaniają wyobraźnię 
o wiele mocniej niż obrazy, dlatego nie bez powodu radio nazywane jest sztuką 
imaginacji, a „komunikowanie treści podświadomych” stanowi funkcję radiowe-
go rzemiosła14. 

Reportaż istnieje na pograniczu gatunków, doświadczenie reporterskie pozwala 
mi wierzyć, że jest jedyną formą dziennikarskiej wypowiedzi, w której publicy-
styka może łączyć się z artystyczną swobodą. Przekraczanie granic gatunkowych 
prowadzi do powstawania takich form, jak: audycja dokumentalna, reportaż arty-
styczny, feature, esej radiowy, neoreportaż. Wybór konwencji narracyjnej, dra-
matyzacja wydarzeń, sportretowanie bohaterów, ale też skupienie uwagi na obec-
ności autora (który może, jednak nie musi być obecny) w reportażu to czynniki 
pozwalające stworzyć dzieło sztuki radiowej. 

Reportażysta jest autorem, lecz zmienia się również w badacza. Zebrane fakty 
powinien widzieć w szerokiej perspektywie i zbudować dramaturgię tak, aby 
opowiadana historia stała się po trosze historią odbiorców, aby inspirowała do 
refleksji, do lektury, do poszukiwań, aby realizacja reportażu dostarczała także 
estetycznych przeżyć. Rzeczywistość bohatera przenika się z rzeczywistością 
słuchacza, dźwiękowe przestrzenie jak gdyby zawłaszczają wyobraźnię słuchają-
cego. Nie bez znaczenia jest muzyka w utworze radiowym – asemantyczny pod-
kład muzyczny pozwala dowolnie deformować konwencję reportażu. 

Podczas wspomnianych już pobytów w najstarszych polskich osadach w Ame-
ryce mogłam obserwować różne sytuacje: rodzinne spotkania, uroczystości ko-
ścielne, pikniki, także wesele w Cestochovie. Obecni tam 60-, 70-latkowie rządzi-
li (rozmawiali) między sobą swobodnie. Należy przypuszczać, że okazjonalne 
jedynie używanie „starego języka” nie mogłoby dać takiej śmiałości w mówieniu, 
jaką mogłam usłyszeć. O tej samej parafii pisał w latach 60. Olgierd Budrewicz 
w reportażu Częstochowa w Teksasie, podobnie zaskoczony swobodą i popraw-
nością polskiej mowy, nazywając ją „ludowo-archaicznym językiem, rzadko już 
   

14 W. Markiewicz, Radio – „świat z dźwięków”, w: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, 
red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków: Universitas, 2010, s. 303. 
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dzisiaj używanym”15. Medium dźwiękowe, jakim jest radio, umożliwiło ożywie-
nie tego języka. Warto też dodać, że omawiany reportaż Śni mi się po polsku to 
nie jedyna radiowa produkcja inspirowana owym tematem. Ślązacy z Teksasu 
zaistnieli w radiofonii po raz pierwszy dzięki reporterom Radia Wolna Europa. 

W 1963 roku dziennikarze tej rozgłośni, Stanisław Śmiałowski i Karol Witt, 
postanowili wyruszyć śladem ludzi przybyłych do Ameryki z Górnego Śląska. 
Rozpoczęli podróż od portu Galveston, a potem przez widły rzek Cibolo i San 
Antonio dotarli do osady Panna Maria. W swojej reporterskiej wędrówce zasta-
nawiali się, co oprócz nazw na mapie i polsko brzmiących nazwisk przetrwało 
z tej polskiej spuścizny. 

Audycja rozpoczyna się słowami Eliasza – patriarchy rodu Moczygembów 
w Teksasie – który urodził się w Pannie Marii i mieszkał w domu zbudowanym 
przez jego dziadka, brata ojca Leopolda Moczygemby OFMConv16. Autorzy 
pragnęli, aby ich reportaż stał się dźwiękowym dokumentem historii Polaków 
w Stanach Zjednoczonych. Są tam wypowiedzi ówczesnego proboszcza parafii 
w Pannie Marii, księdza Edwarda Dworaczyka, pochodzącego również z rodziny 
śląskich osadników. Mówią także inni mieszkańcy najstarszych polskich osad 
w Ameryce17: Feliks Snoga, Ludwik i Jan Dziukowie, Feliks Mika, siostra Maria 
Estera ze zgromadzenia felicjanek. Opowiadają o dziejach ich familii, o tym, jak 
ważne jest, by początki tej śląskiej narracji w Teksasie nie poszły w niepamięć: 

cansto opowiadomy dzieciom, coby one nie zapomniały, jakie to ciężkie czasy były. Jak uoni 
tu przyszli, to tu nie było nic, wszystko dziczyzna. Uoni musieli wszystko budować z nicze-
go. Probujemy uczyć dzieci po polsku jak umiymy, jak potrafimy, jak nom czas posłuży. 
A dzieci bardzo się tym interesują18. 

Trudno bez wzruszenia słuchać śląskiej mowy uczestników tego nagrania – 
choć dawno już nie żyją, w ich głosach słychać żywą obecność. W tym przejawia 
się również siła słowa mówionego, które rządzi się innymi niż słowo pisane pra-
wami. Sztuka radiowa pozwala zachować żywy język w najdoskonalszej postaci, 
udowadnia, że najmniejszej szkody nie czynią mu wszelkie „niezgrabiarstwa”19 –    

15 O. Budrewicz, Częstochowa w Teksasie, w: tegoż, Spotkania z Polakami, Warszawa: Interpress, 
1969, s. 11. 

16 OFMConv (łac. Ordo Fratrum Minorum Conventualium) – skrót Zakonu Braci Mniejszych 
Konwentualnych, zwyczajowo stawiany po nazwiskach zakonników. 

17 Zob. T.L. Baker, Historia najstarszych polskich osad w Ameryce, Wrocław: Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1981. 

18 Fragment wypowiedzi wybrany z audycji, która jest przechowywana w archiwum Towarzystwa 
Historycznego w Pannie Marii. 

19 Melchior Wańkowicz o żywej mowie, magnetofonie i słowie mówionym pisze w drugim tomie 
swojego ostatniego dzieła. Por. M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, t. 2, Warszawa: Prószyński 
i S-ka, 2010, s. 504–506. 
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jak dobitnie pisze klasyk reportażu, pozostający także pod urokiem możliwości 
magnetofonu. 

Dziennikarze są również narratorami w tej audycji – mówią m.in. o tym, jak 
duże wrażenie wywarli na nich „ci chłopi polscy w kowbojskich kapeluszach 
z wijącymi się wąsiskami, mówiący gwarą śląską”. Reportaż Śmiałowskiego i Witta 
został wyemitowany w wigilijnym programie Radia Wolna Europa wraz z życze-
niami dla Polonii i Polaków żyjących na ojczyźnie20. 

Błędem byłoby twierdzenie, że tylko Ślązacy starali się o zachowanie swej ar-
chaicznej mowy. Wielu przybyłych z Polski do Stanów Zjednoczonych osiedlało 
się na prowincji, lecz rzesze ludzi wrastały w środowiska przemysłowe, które 
sprzyjały szybkiej integracji i asymilacji. Wszyscy jednak starali się jak najdłużej 
zachować macierzysty język i kulturę, czego dowodem było m.in. tworzenie 
licznych organizacji polonijnych. Niemniej trzeba zauważyć, że osady górnośląskie 
pozostawały na marginesie życia Polonii – nie interesowano się nimi21, a i sami 
Ślązacy zdawali się nie zabiegać o włączenie ich w życie polonijnej społeczności. 
„Osady w Teksasie izolowane są od wielu lat nie tylko od Warszawy, ale i od 
ośrodków polonijnych w Chicago czy Detroit. Są wyspą na Oceanie Ameryki. 
Mimo to trwa w nich fenomen polskości od stu z górą lat, co jest sprawą z dzie-
dziny metafizyki”22 – pisał Budrewicz. 

P O D S U M O WA N I E  

W badaniach genologicznych reportaż zaliczany do gatunków dziennikarskich 
jawi się jako forma teoretycznie „nieuchwytna” – niektórzy badacze widzą w nim 
przede wszystkim „dziecko informacji”. Raportowanie (donoszenie) o autentycz-
nych zdarzeniach, w których autor bezpośrednio uczestniczył lub które poznał 
z relacji wiarygodnych świadków, to publicystyczny wymiar tej odmiany twórczo-
ści. Utwór reportażowy jest „rozpięty między literaturą a dziennikarstwem, czerpie 
z jednego i drugiego”23, a jego otwartość i pojemność fascynuje literaturoznawców. 

W reportażu radiowym proces układania słów-dźwięków wydaje się jeszcze 
wyraźniej odsłaniać naturalność żywego słowa. „Przemyślana, poprowadzona 
wedle dramaturgicznej myśli organizacja różnorodnego tworzywa sprawia, że    

20 Audycję udostępniła mi pani Elen Moczygemba, którą poznałam w Towarzystwie Historycznym 
w Visitor’s Center w Pannie Marii. Myślę o Niej z wdzięcznością, zachowując w pamięci okazaną mi 
pomoc podczas kwerendy w archiwum Towarzystwa. Kopia tej audycji znajduje się w moim prywat-
nym archiwum dźwiękowym. 

21 Zob. O. Budrewicz, Częstochowa w Teksasie…, s. 19. 
22 Tamże, s. 25. 
23 M. Miller, Reporterów sposób na życie, Warszawa: Czytelnik, 1982, s. 14. Cyt. za: K. Wolny-

-Zmorzyński, Reportaż, w: Dziennikarstwo i świat mediów…, s. 333–345. 
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»reportaż dźwięczy, pachnie, olśniewa bogactwem kolorów a nawet smaków«”24 
– pisze Kinga Klimczak, cytując znakomitą polską reportażystkę Irenę Piłatow-
ską. Ta natomiast, określając audialność jako cechę rozstrzygającą o gatunkowej 
tożsamości i sile przekazu reportażu radiowego, zwraca uwagę na muzyczność 
tekstu dźwiękowego. Odkrywa również jego zmysłowość, wyliczając: pachnie, 
olśniewa, smakuje… 

Jeden z wybitnych teoretyków sztuki radiowej, Józef Mayen, wskazuje miejsce 
dla reportażu radiowego pomiędzy słuchowiskiem a relacją25. Uporządkowana 
forma, walory estetyczne i głęboka treść przekazu sprawiają, że gatunek ten jest 
czymś o wiele większym niż tylko sprawozdaniem z wydarzeń, które „widział 
mikrofon”26. 

Autor tego typu relacji staje się artystą, który sięga po środki wyrazu właściwe 
sztuce, starając się wpłynąć na uczucia i zmysł estetyczny odbiorcy, na jego wyob-
raźnię i emocje – kreuje „świat z dźwięków”. Poprzez ludzi i zdarzenia pragnie 
mówić o świecie, o rzeczywistości, o universum. Reportażyści to ludzie z pasją, 
bardzo dociekliwi dziennikarze prowadzący nierzadko reporterskie śledztwa, ale też 
artyści radia, którzy doskonale rozumieją poetykę przekazu audialnego, a ich dzieła 
należą do tej właśnie sfery sztuki. W opisywanej audycji o śląskich Teksańczykach 
więcej jest jednak cech dokumentu radiowego niż artystycznej imaginacji. 

We współczesnej polskiej radiofonii nie brak reportaży, w których słuchacz 
odnajdzie różnorodne motywy emigracyjne. Trudno jednak do nich dotrzeć bez 
odpowiednich informacji, dlatego bezcenna wydaje się inicjatywa wydania Anto-
logii Polskiego Reportażu Radiowego, która pojawiła się kilka lat temu w Studiu 
Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Antologia, zawierająca biogramy 513 
polskich reportażystów oraz dwie płyty DVD z nagranymi 333 reportażami, zo-
stała wydana przez Polskie Radio pod koniec 2018 roku, natomiast wiosną 2019 
roku miała swoją premierę wydawniczą27. 

Warto również zasygnalizować bardzo ciekawy cykl audycji Agnieszki Czy-
żewskiej-Jacquemet o współczesnej polskiej emigracji, który został wyemitowa-
ny na antenie Polskiego Radia Lublin. Autorka otrzymała za niego pierwszą na-
grodę w organizowanym przez Senat RP konkursie poświęconym tematyce polo-
nijnej28. Warto także nieco szerzej omówić inny reportaż, w którym temat 
   

24 I. Piłatowska, Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy, „Media – Społeczeństwo – Kultura” 
2009, nr 1(2), s. 35. Cyt. za: K. Klimczak, Reportaż radiowy – definicja i podział, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, t. 14, nr 1, s. 127. 

25 Zob. J. Mayen, Reportaż, w: tegoż, Radio a literatura, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.  
26 Zob. K. Klimczak, Reportaż radiowy – definicja i podział…, s. 125. 
27 Antologia Polskiego Reportażu Radiowego, oprac. J. Smyk, Warszawa: Polskie Radio, 2018. 
28 Hasło konkursu brzmiało: „Polonia wczoraj i dziś – zmiana pokoleniowa. Nowe obowiązki 

i oczekiwania”. Zob. http://www.prsa.pl/artykul201048_dziennikarki_polskiego_radia_wyroznione_w 
_konkursie_o_tematyce_polonijnej.aspx [dostęp: 30.09.2018]. 
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dziewiętnastowiecznej emigracji Polaków za ocean został bardzo nowatorsko 
przedstawiony – to dokument radiowy Katarzyny Błaszczyk Listy Brazylia – 
Polska. Audycja powstała w ramach stypendium im. Jacka Stwory (otrzymanego 
przez autorkę w 2010 roku) i wpisuje się w ten sam prezentowany już motyw – 
losów ludzi, którzy w XIX wieku wyruszyli za chlebem. Jednak nie Stany Zjed-
noczone, lecz Brazylia była celem ich wędrówki. Reportażystka dotarła do listów 
polskich emigrantów, które – wysyłane przez nich z Brazylii – nigdy nie dotarły 
do adresatów. Ta korespondencja, adresowana do bliskich mieszkających wów-
czas na ziemiach zaboru rosyjskiego, znajduje się w Archiwum Państwowym 
Miasta Stołecznego Warszawy29. Autorka postanowiła wyruszyć tropem nadaw-
ców tych listów, który zaprowadził ją do Rio Grande do Sul – południowego 
stanu Brazylii. 

W jednym z wywiadów opowiedziała o pracy nad tym dokumentem, który na 
jednym z etapów stał się dziennikarskim śledztwem: 

znalazłam jedną rodzinę, która ma dowody na to, że ich prapradziadek wysłał dwa z zacho-
wanych listów. W rodzinie pamiętano, że pradziadek wysyłał listy do Polski i nie otrzymy-
wał na nie odpowiedzi. Zgadza się nie tylko nazwisko i imię autora korespondencji, ale także 
imię jego żony i syna oraz miejsce pochodzenia. Mamy więc stuprocentową pewność, że Jó-
zef Sobiesiak, który napisał listy, oraz Józef Sobiesiak – przodek brazylijskich Sobiesiaków 
z Nova Prata, to ta sama osoba. Przyznam, że to było ogromne szczęście, dotrzeć do tej ro-
dziny po 120 latach i znaleźć ją w stanie Rio Grande de (sic!) Sul, w kraju 27 razy większym 
od Polski! 

Na dodatek rodzina Sobiesiaków z okolic miasta Nova Prata mówi jeszcze po polsku. Mi-
mo że na zawsze stracili kontakt z bliskimi z Polski, wiedzieli o dwóch zachowanych listach. 
Dowiedzieli się o tym ze wspomnianej już przeze mnie książki profesorskiej rodziny Kulów, 
która we fragmentach została przetłumaczona na język portugalski. Natomiast ja po raz 
pierwszy pokazałam im zeskanowane oryginały tych listów, które przywiozłam ze sobą na 
płycie do Brazylii. To, jak prawnuk Józefa Sobiesiaka przyglądał się literom kreślonym przez 
pradziadka, było niesamowitym przeżyciem. Tak więc po 120 latach, mimo trudnej historii 
i Polski, i Brazylii, listy „powróciły” do rodziny…30 

Bardzo ciekawym zabiegiem dramaturgicznym było wykorzystanie fragmen-
tów dziewiętnastowiecznej korespondencji, które czytają autentyczni bohaterowie 
reportażu, posługując się dawną polszczyzną. Język polski z XIX wieku (bo taki 
znają ludzie, których odnalazła reportażystka) brzmi archaicznie, podobnie jak 
mowa Ślązaków w Teksasie, której bliżej do języka staropolskiego niż do znanej 
dziś śląszczyzny. Plan dźwiękowy audycji Błaszczyk jest bardzo urozmaicony,    

29 Listy były znane polskiemu środowisku akademickiemu, jako że w latach 70. XX wieku ukazała 
się książka Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891 (oprac. W. Kula, N. Assoro-
dobraj-Kula, M. Kula, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973). 

30 K. Błaszczyk, [wywiad], rozm. przepr. M. Palczewski, http://old.sdp.pl/wywiady/2268,rozmowa-
dnia-12-czerwca-2012,1339452620 [dostęp: 07.09.2019]. 
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dynamiczny – autorka nagrywa bohaterów w działaniu. Uobecnia się z mikrofo-
nem w całym ich dźwiękowym otoczeniu, stąd istne bogactwo efektów akustycz-
nych: odgłosy natury, dzwoneczki, telefony, muzyka, a przede wszystkim słowa. 
Reportaż został uhonorowany prestiżową nagrodą Srebrnego Melchiora 2012 – 
w uzasadnieniu jurorzy napisali, że jest to wyróżnienie za „pasję dokumentalisty, 
który z wnikliwością archeologa przywołuje dźwiękiem zapomniane światy”31. 

W XX wieku rozpoczęto systematyczne badania nad dokonaniami emigracji, 
nad stopniem adaptacji wychodźców do nowych warunków i zakresem utrzyma-
nia przez nich związków z kulturą macierzystą. Prace te w znacznym stopniu 
dotyczyły głównie większych skupisk Polaków – takich, które miały charakter 
zorganizowany i charakteryzowały się pewną specyfiką. Prowadzono przede 
wszystkim badania statystyczne, socjologiczne i językoznawcze. Formułowano 
tezy na temat kontrowersyjności istnienia autonomicznej kultury skupisk imigran-
tów i wskazywano na jej powiązania z kulturą kraju pochodzenia i kraju zamiesz-
kania. Zwracano też uwagę na to, że w kręgach imigranckich często dochodziło 
do małżeństw mieszanych, w wyniku których rodziła się nowa specyfika kultu-
rowa, mająca niekiedy wpływ na całą wspólnotę. Fakt ten pozwalał stawiać tezę 
o nieistnieniu kultury polonijnej, ale także otwierał perspektywę badania Polonii 
jako zbioru społeczności tożsamościowo związanych z kulturą polską. 
Ślady kolektywnej traumy utrwalane są w przekazach ustnych, przybierających 

postać opowieści wspomnieniowych lub sag epickich. Stanowią też jeden z fun-
damentalnych tematów literackich, stają się kanwą reportaży. Kontakty między 
opuszczonymi i opuszczającymi, często okresowo zrywane z rozmaitych przy-
czyn, bywały jednak odnawiane nawet po upływie wielu lat – zwłaszcza wtedy, 
gdy niegdysiejszym emigrantom udało się przezwyciężyć trudności adaptacyjne 
i okupić sukcesem kontrowersyjną decyzję o wyjeździe. Zarówno charakter tych 
kontaktów, jak i los poszczególnych osób oraz całych społeczności, które trwale 
osiedliły się poza krajem, z czasem stał się przedmiotem nie tylko rodzinnych 
opowieści, ale i systematycznych badań naukowych. 

Wiele czynników wpływa na to, że więzi z Polską, ojczystym regionem bądź 
miejscowością wzmacniają się lub osłabiają. Niekiedy wynika to z sytuacji poli-
tycznej, oddalenia przestrzennego, trudności czy ułatwień komunikacyjnych. 
Czasami jednak – i ta przyczyna wydaje się najciekawsza – zainteresowanie kra-
jem przodków zaczynają przejawiać przedstawiciele pokolenia, którego ojcowie, 
dziadowie lub nawet pradziadowie przyszli na świat w nowej ojczyźnie. Trudno 
dziś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Trudno też przewidzieć, 
kiedy ostatecznie zaniknie impuls nakazujący poszukiwać związków z nieznaną 
krainą praojców oraz czy w ogóle zaniknie. Zwłaszcza w dobie tendencji globali-
   

31 Tamże. 
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zacyjnych i przeciwstawnych im dążeń do życia w małych, bliższych człowieko-
wi wspólnotach. 

W ten narracyjny kontekst wpisuje się problematyka reportażu dźwiękowego 
Śni mi się po polsku, który stał się inspiracją do dalszych badań i poszukiwań 
śladów wychodźców z Górnego Śląska – tropów prowadzących także do Brazylii. 
Temat ów znalazł się również w polu radiowej eksploatacji, jednak nie wybrzmiał 
w audycji dokumentalnej, ponieważ w Paranie zabrakło świadków podobnych do 
tych w Teksasie32. Proces asymilacji potomków Górnoślązaków, którzy wyruszy-
li do Brazylii w drugiej połowie XIX wieku z Siołkowic i innych okolicznych wsi 
na Opolszczyźnie, przebiegał o wiele szybciej i skuteczniej. Sprzyjała temu poli-
tyka ówczesnych władz – Ślązacy brazylijscy, ze względu na swoje rozproszenie 
i polityczny przymus adaptacji, szybciej tracili łączność z kulturą ojczystego 
kraju. Zabrakło zatem tych, którzy są niezbędni w tworzeniu reportażu (również 
radiowego) – autentycznych świadków. Ludzi pragnących w języku przodków 
opowiedzieć o niełatwych początkach na obcej ziemi i o tym, jak ważne i po-
trzebne jest powrócenie do korzeni i odkrywanie rodowodu, aby wzbogacić wła-
sną tożsamość i podzielić się z innymi swoją „cenną historią”. 

 

 
I  D R E A M  I N  P O L I S H   

–  E M I G R A T I O N  N A R R A T I V E S  I N  T H E  R A D I O  F E A T U R E  

The descendants of the first Polish settlers in the United States – Silesians who arrived in Texas in the 
mid-19th century – are a topic that has fascinated many authors over the years. It was also an inspira-
tion for radio features. For several generations, the Silesian Texans have been able to preserve the 
language of their forefathers, their unique dialect. Indeed, they have come to identify it as proper 
Polish, as opposed to the “Warsaw” Polish they hear when they visit the old country nowadays. Re-
searchers studying the Silesian phenomenon in Texas started to inquire, as early as in the mid-20th 
century, into the tendency to “return to the lineage” commonly observed among the subsequent gener-
ations descending from the original Silesian settlers. It is my opinion that such questions remain 
pertinent also in the second decade of the 21st century. Therefore, I seek to contribute to the answer by 
identifying new facts and events relevant to the same, including a number of unpublished family 
histories, family chronicles inspired by a certain heartfelt longing, journeys – pilgrimages to the old 
country embraced by ever younger generations of Silesian Texans, a number of studies into the gene-
alogies of the Silesian families in Texas, as well as the construction of the heritage center in the town 
of Panna Maria, the oldest Polish settlement in America. 

Keywords: exodus, language, identity, radio reportage, arranged facts 

   
32 Podczas pobytu w Kurytybie w 2000 roku na Kongresie Polonii Ameryki Łacińskiej poszukiwa-

łam potomków tych śląskich pionierów, nie było to jednak łatwe i nie przyniosło spodziewanych 
rezultatów.  
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Dr Anna Musialik-Chmiel – kierownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów 
na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada prak-
tyczne doświadczenie w pracy dziennikarskiej, reporterskiej i redakcyjnej jako redaktor Polskiego 
Radia Katowice (1987–2017). Do swoich osiągnięć reporterskich zalicza audycje dokumentalne, 
reportaże i słuchowisko. Jest autorką monografii Amerykańscy Ślązacy. Dziedzictwo – pamięć – 
tożsamość (2010) oraz artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych, m.in.: Od Ligo-
nia do Ligoniowego radia. Audycje regionalne w radiu Katowice (2007), Medialne rekolekcje (2–8 
kwietnia 2005 r.) (2012), Radiowa moda na słowa. Kilka uwag o odpowiedzialności za słowo (2013), 
Odpowiedzialność – dziennikarska komedia pomyłek (2014), Radio Katowice – Ligoniowe Radio 
(2014), Dziennikarze reporterzy, reportażyści – specyfika funkcjonowania zespołów radiowych 
(2016), Felieton (radiowy) – gatunek niekanoniczny (2017). W obszarze prowadzonych przez nią 
badań znajdują się zagadnienia misji mediów publicznych (przede wszystkim radia), kwestii ekono-
micznych w „audycjach preferowanych”, dziennikarstwa radiowego, genologii dziennikarskiej i proble-
matyki regionalnej w mediach. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  w  K a t o w i c a c h  
P o l s k a  

  

(BE Z)S I L N OŚĆ  W O B E C  HI S T O R I I .   
O WY S P I E  WĘŻY  MAŁG O R Z A T Y  SZ E J N E R T  

 
ZA ZNAKI ROZPOZNAWCZE MAŁGORZATY SZEJNERT, UWAŻANEJ DZIŚ ZA  
mistrzynię polskiego reportażu – wymieniając oczywiście w największym skrócie 
– można uznać m.in.: skoncentrowanie się na (niosącym zwykle symboliczne 
znaczenie) szczególe, opowiadanie historii przez pryzmat losów „zwykłych” 
ludzi, uniwersalizowanie i tłumaczenie teraźniejszości przeszłością oraz „nie-
zgod[ę] na milczenie. I przemilczanie”1. Jak słusznie przekonywała Monika 
Wiszniowska, pisarstwo autorki Czarnego ogrodu ewoluuje od reportażu spo-
łeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej2. Skrupulatnie zbierając 
różnego rodzaju materiały, wertując zasoby archiwalne czy księgi parafialne 
i zgłębiając źródła historyczne, a także rozmawiając z ludźmi, reporterka stara się 
ocalać od zapomnienia nie tyle miejsca, ile poszczególnych ludzi. Wszak, jak 
przypomina w Wyspie Węży: „Jak się nie zapisze, to nie ma człowieka”3. W kon-
sekwencji – zauważa Wiszniowska – Małgorzata Szejnert traktuje historię 

jako rezerwuar rozległej tradycji, wartej pamiętania, odpominania, ale zarazem pozwalającej 
na wnikliwy ogląd współczesności. Taką koncepcję opowiadania o historii możemy odnaleźć 
w (…) książkach Szejnert napisanych w ostatnim dwudziestoleciu. Zarówno w Czarnym 
ogrodzie, Wyspie klucz, Domu żółwia. Zanzibarze, jak i w Usypać góry. Historiach z Polesia 
możemy wskazać dwa plany opowieści: diachroniczny i synchroniczny. Ten pierwszy, jak 
nietrudno się domyślić, dotyczy właśnie historycznego aspektu tych książek, tu reporterka 

   
1 M. Urbanek, Niezgoda na niepamięć, „Odra” 2016, nr 6, http://magazyn.o.pl/2016/mariusz-urba 

nek-malgorzata-szejnert-niezgoda-na-niepamiec-odra/#/ [dostęp: 22.05.2018]. 
2 Zob. M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. 

Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert, „Konteksty Kultury” 2017, t. 14, z. 1, s. 97–113. 
3 M. Szejnert, Wyspa Węży, Kraków: Znak, 2018, s. 34. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. 

W nawiasach po skrócie W podaję stronę, z której dany cytat pochodzi. 
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jest „badaczem biblioteki”, w której toczy interesującą rozmowę poprzez zderzanie ze sobą 
różnorodnych tekstów. Synchroniczny plan, w którym reporterka pełni funkcję antropologa 
prowadzącego obserwacje w wybranym miejscu, prowadzi ją do skonstruowania opowieści 
o współczesności wybranego geograficznego miejsca. 

Nazwałam te reportaże geohistorycznymi, ponieważ specyfiką tej twórczości, autorskim 
idiomem Szejnert jest właśnie umiejętność przeplatania wspomnianych planów i dodatkowo 
łączenia zdystansowanej odreporterskiej narracji z historiami opowiedzianymi przez epizody 
z życia poszczególnych bohaterów zarówno tych współczesnych, którzy mogą opowiedzieć 
sami o sobie, jak i tych, których losy autorka rekonstruuje4. 

Nie inaczej jest w przypadku wydanej w 2018 roku Wyspy Węży, do napisania 
której inspiracją stały się stare rodzinne listy. Porządkując domowe archiwum, 
Małgorzata Szejnert zauważyła „[d]ziwną nieobecność wuja Raczkowskiego” 
(W, 12) – żołnierza carskiej artylerii, późniejszego oficera Wojska Polskiego. 
Przeszukując wymienianą chętnie i często przez jej bliskich korespondencję, 
uzmysłowiła sobie: „Prawie nic nie wiedziałam o Ignacym Raczkowskim – Raku, 
jak go nazywali krewni i znajomi. Niewiele ponad to, że był mężem Dziuni Szej-
nertówny i że zagadkowo zniknął z naszego życia. Nikt mi już nie mógł o nim 
opowiedzieć” (W, 12). Odkrywszy, że w 1943 roku Rak został pochowany na 
cmentarzu w Rothesay na niewielkiej, leżącej u brzegów Szkocji wyspie Bute, 
Szejnert rozpoczyna własne śledztwo. Żmudne poszukiwania pozwoliły ustalić, 
że rodzinne milczenie nad grobem wuja związane jest z niechlubnym epizodem 
drugiej wojny światowej. Wuj Raczkowski był bowiem jednym z kilkuset sana-
cyjnych oficerów przetrzymywanych w obozie prowadzonym na Bute przez pol-
skie władze wojskowe5. Miało być to miejsce zesłania ludzi podejrzewanych 
przez otoczenie generała Władysława Sikorskiego o „nieprawomyślność”, a także 
żołnierzy nienadających się (z powodu wieku lub stanu zdrowia) do dalszej służ-
by6. W rzeczywistości jednak chodziło o działania odwetowe obozu generała 
Sikorskiego na zwolennikach Józefa Piłsudskiego. Źródłem rozłamu polskich sił 
zbrojnych nie było jedynie to, że winą za klęskę wrześniową obarczono obóz 
sanacyjny. Według Szejnert zdecydowały o tym także urazy osobiste: 

Sikorski był przez lata odsunięty od władzy, a nawet od udziału w kampanii wrześniowej. 
Jego obóz czuł się głęboko upokorzony, skrzywdzony. Kiedy sytuacja się odwróciła, to oni 

   
4 M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja 

prozy Małgorzaty Szejnert…, s. 105. 
5 Co ciekawe, osobą odpowiedzialną za zesłanie oficerów był generał Izydor Modelski – mąż sio-

strzenicy dziadka Małgorzaty Szejnert. 
6 Jak jednakże zrekonstruowała Szejnert: „Według różnych pogłosek, krążących po polskim Lon-

dynie i po Rothesay, na wyspę Bute wysyła się między innymi ekshibicjonistów (słowo »homoseksua-
liści« nie jest jeszcze używane), alkoholików, malwersantów i masonów; jednym słowem, złe towa-
rzystwo” (W, 108). 
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postanowili upokorzyć „sanatorów”. Widoczna jest tendencja, którą my dzisiaj nazywamy 
TKM, „teraz (pominę słowo środkowe) my”7. 

W konsekwencji przez ten funkcjonujący od 1940 roku obóz przewinęło się ok. 
półtora tysiąca osób, wśród których znaleźli się wybitni generałowie i zasłużeni 
wojskowi. W wyniku tych działań internowani zostali odsunięci od walki zbroj-
nej, a ich potencjał został zaprzepaszczony. 

Przekopując się przez wojskowe archiwa i odwiedzając Bute8, Szejnert stop-
niowo odsłania prawdę o obozie w Rothesay, który bardziej przypominał letni 
kurort niż obóz czy więzienie: 

Kiedy zaczęłam interesować się Rothesay, byłam pod wpływem paru tekstów i forów in-
ternetowych, które ten obóz przedstawiały jako miejsce szczególnych udręk i samobójstw. 
To prowokowało do litowania się nad piłsudczykami, których tam zesłano. Podczas lektury 
dokumentów, zwłaszcza w londyńskim Instytucie Sikorskiego, zaczęłam zmieniać zdanie. To 
nie było tak, że po jednej stronie były całkowicie niewinne ofiary, a po drugiej zawzięci lu-
dzie, którzy znaleźli się u władzy i niszczą oponentów politycznych. Ta niechęć nie była cał-
kowicie nieuzasadniona. Ludzie, którzy znaleźli się w Rothesay, rzeczywiście w wielu wy-
padkach popełnili niewybaczalne błędy, wręcz niegodziwości. Istniały podstawy do braku 
zaufania. 

Ale o „obozowych” represjach wobec oficerów nie może być mowy. To nie były druty, 
więzienie. To nie było fizyczne upokorzenie. Dostawali żołd. Wyspa oferowała im mnóstwo 
przyjemności: gra w tenisa, golf, dancingi. Miła wilegiatura w czasie wojennej masakry. Jed-
nocześnie dla oficera – sytuacja straszna. Bezczynność godziła w godność Polaka, odbierała 
żołnierskie zadanie9. 

   
7 M. Szejnert, Jeżeli ktoś nie jest wielkoduszny, chętnie bierze odwet na tych, którzy go wcześniej 

upokarzali, rozm. przepr. B. Józefiak, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23174841,mal 
gorzata-szejnert-jezeli-ktos-nie-jest-wielkoduszny-chetnie.html [dostęp: 22.05.2018]. 

8 Jak podsumował Arkadiusz Morawiec, Małgorzata Szejnert „rekonstruuje wojenne losy Racz-
kowskiego – wplecione w los zagnanych na szkocką wyspę Polaków – na podstawie rodzinnych 
dokumentów, zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie oraz Archiwum Instytutu 
Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Przywołuje ponadto liczne książki i artykuły, 
korzysta z internetu, sięga po ukazującą się na Bute gazetę »Buteman«, prowadzi rozmowy z miesz-
kańcami tej wyspy i z historykiem Arkadiuszem Adamczykiem, wydawcą Zapisków z Rothesay 
Stefana Mękarskiego. Reportażystka rozjaśnia tajemnicę Wyspy Węży, przywołując także niepubli-
kowane dzienniki innych Polaków z Bute: Romana Umiastowskiego i Michała Grażyńskiego oraz 
wspomnienia Antoniego Grycko, nawiasem mówiąc, spożytkowane wcześniej przez Mirosława 
Dymarskiego w artykule Polskie obozy odosobnienia we Francji i w Wielkiej Brytanii w latach 1939–
1942. Autorka, o dziwo, nie wymienia tej publikacji, podobnie jak artykułu Janusza Zuziaka Obozy 
izolacyjne w Rothesay i Tighnabruaich. Sygnalizuję to przeoczenie ze względu na walory poznawcze 
Wyspy Węży. Książka ta jest wprawdzie reportażem, jednak wyposażona w przypisy, materiały ikono-
graficzne, indeks nazwisk i, co ważne, porcję nowej wiedzy oraz istotnych pytań dotyczących miejsc 
odosobnienia na Bute, aspiruje do naukowości”. A. Morawiec, Polak Polakowi, „Nowe Książki” 
2018, nr 7–8, s. 12. 

9 M. Szejnert, Jeżeli ktoś nie jest wielkoduszny… 
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Przebywający z dala od linii frontu, należący do elity sanacyjnej żołnierze – 
wśród których znaleźli się m.in.: generał dywizji Stefan Dąb-Biernacki, genera-
łowie brygady: Stanisław Rouppert, Kazimierz Schally, Aleksander Narbut-
-Łuczyński, Ludomił Rayski, Janusz de Beaurain, Tadeusz Alf-Tarczyński, puł-
kownik Tadeusz Münnich, podpułkownicy: Roman Umiastowski, Marian Zyn-
dram-Kościałkowski, kapitanowie: Michał Grażyński, Jerzy Niezbrzycki czy 
podporucznik rezerwy Stefan Mękarski – będą pobyt na wyspie postrzegali jako 
niezwykle ciężką i niezasłużoną karę. Ten ostatni po 22 miesiącach pobytu 
w obozie zanotuje zresztą: 

Czasem wydaje mi się, że w historii tortur polskich w tych latach nie rzeka Kołyma, nie 
Morze Białe, nie Komi, Starobielsk, katorga sybirska i nie obozy koncentracyjne w Dachau, 
Oranienburgu czy Oświęcimiu, ale Rothesay wymieniane będzie jako miejsce najbardziej po-
nurej zagłady kilkuset polskich inteligentów.  

Właśnie Rothesay, rothesayańska półkolista promenada nad zatoką, rothesayańskie różno-
kolorowe rododendrony, Ascog, Kanada Hill, Barone Rode, Mount Pleasant Road, Port 
Bannatyne – to będą wspomnienia ludzi najniegodziwiej, najohydniej zniszczonych – nazwy, 
kryjące w sobie tajemnice cierpienia najbardziej nieoczekiwanego (W, 93–94). 

Małgorzata Szejnert stara się oddać głos obydwu zantagonizowanym stronom: 
piłsudczykom i reprezentantom nowej władzy, podkreślając, że – jak zawsze – 
istnieją przynajmniej dwie wersje wydarzeń10. I mimo tego, iż jednym z zesła-
nych był wuj Rak, reporterka stara się zdemitologizować legendę zarówno jed-
nych, jak i drugich11. W efekcie owej bezstronności Szejnert z jednej strony po-
kazuje konsekwencje rozgrywek politycznych i prywatnych odwetów. Z drugiej 
natomiast – obnaża zmieniające się nastawienie do rezydujących na Bute żołnie-
rzy, którzy w pierwszych tygodniach pobytu byli podziwiani i wspierani przez 
Szkotów12, ale z czasem stracili zaufanie rodowitych mieszkańców wyspy. Kry-
tykowani przede wszystkim za bezczynność i brak zaangażowania w walkę    

10 Zauważył to również Arkadiusz Morawiec, pisząc: „Wyspa Węży nie jest, jak można by sądzić, 
ani książką demitologizującą, ani oskarżycielską. Autorka dba o bezstronność. Prezentuje obiekty-
wizm znamienny tyleż dla rzetelnego reportera i historyka, co mądrego nauczyciela – ujawniającego 
fakty, lecz i zachęcającego do refleksji, wyciągnięcia mądrych wniosków. A – zdaniem Szejnert – jest 
o czym myśleć. Trzecią bowiem płaszczyznę odniesień jej książki stanowi, obok historii rodzinnej 
i historii Polski, teraźniejszość”. A. Morawiec, Polak Polakowi…, s. 13. 

11 Zdaniem Tomasza Nałęcza Szejnert staje po stronie represjonowanych piłsudczyków. Zob. T. Na-
łęcz, Gen. Sikorski chciał rozliczyć sanacyjną dyktaturę. Szkoda, że narodowa legenda to pomija, 
„Gazeta Wyborcza” 09.04.2018 [dod. „Ale Historia”], http://wyborcza.pl/alehistoria/7,162654,232285 
22,gen-sikorski-chcial-rozliczyc-sanacyjna-dyktature-szkoda-ze.html [dostęp: 22.05.2018]. 

12 Da się tu też wyczuć nutę współczucia: „Młode Szkotki uczą dzielnych aliantów swojego języka. 
Ci mężczyźni po przejściach zasługują na trochę radości i serdeczną opiekę. I umieją się lepiej przy-
podobać pannom niż miejscowi chłopcy. Zresztą liczba chłopców zmalała, jadą na front. Dudziarze 
w kiltach grają im na przystani” (W, 106). 
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zbrojną oficerowie popadali w coraz głębszą depresję, która prowadziła nierzadko 
do samobójstw. Autorka Czarnego ogrodu, punktując słabości i wady wojsko-
wych, pokazuje, że historia lubi się powtarzać, a pozbawieni żołnierskiej godno-
ści oficerowie gnuśnieją i gorzknieją. Nie radząc sobie z utratą pozycji i władzy, 
odsunięci na tzw. boczny tor, wykazują się jednak samozaparciem, uczą się języ-
ka angielskiego, trzymają się regulaminu i co jakiś czas podejmują starania 
o przywrócenie do służby. Wszelkie działania okazują się jednak bezskuteczne, 
a ów wstydliwy wątek biografii na zawsze odciśnie piętno na ich życiu. Towarzy-
szący Szejnert w podróży na Wyspę Węży syn zapyta reporterkę, gdy ta uświa-
domi sobie, że nie można właściwie już znaleźć żadnych świadków tamtych 
zdarzeń: 

– Na co właściwie liczyłaś, przyjeżdżając na Bute? Oficerowie wyjechali przed końcem 
wojny. Na pewno chcieli zapomnieć o tym pobycie. Nie był bohaterski ani męczeński. To 
było wstydliwe. Polski oficer więźniem Wojska Polskiego. Tego się nie opowiada dzieciom 
i wnukom. Zauważyłaś, że Dziunia ukrywała swój szkocki adres przed naszą rodziną. Mówi-
łaś, że nigdy nie opowiadała o Rothesay. Dlaczego Rothesay miałoby pielęgnować pamięć 
o Polakach? (W, 147) 

Wymazać z pamięci wstydliwy epizod to – jak można się domyślać – nadrzęd-
ny cel represjonowanych. Tę swoistą amnezję poparli także rodowici mieszkańcy 
wyspy. Jeden z nich po 70 latach od tamtych zdarzeń skonstatuje: „To była woj-
na, czas, w którym ludzie powinni być razem, a jednak my i Polacy byliśmy 
osobno. W zgodzie, ale osobno” (W, 223). Powodem tej swoistej separacji stało 
się przede wszystkim to, że żołnierze polscy zamiast walczyć na froncie wiedli 
spokojne życie, romansując lub bawiąc się na dancingach i balach. Zdarzały się, 
co oczywiste, wyjątki. Dość wspomnieć lotnika Antoniego Gosiewskiego, który 
zamieszkawszy w domu jednej ze szkockich rodzin, stał się członkiem ich fami-
lii. Tęskniąc za żoną i – jak się dzięki śledztwu Szejnert okazało – nie dwójką, 
a trójką dzieci, zginął – jak podejrzewano – śmiercią samobójczą. Dla swojej 
przybranej rodziny był jednak kimś, o kim nie chciano zapomnieć: 

– Od kiedy Charlie przeczytał w „Butemanie”, że ktoś szuka wiadomości o polskich ofice-
rach, znowu przeżywa to, co się stało. Bardzo chciał wam to opowiedzieć. To jest dla niego 
ważne, żeby pana Gosiewskiego pamiętać. Bo nie wiemy, czy jest ktoś w Polsce, kto wie to 
wszystko. Nasza rodzina ma go w pamięci jako bohatera (W, 216). 

Tym bardziej Małgorzata Szejnert nie zgadza się na przemilczenia. Podkreśla 
jeszcze dobitniej wątek Bute jako wstydliwej tajemnicy, zestawiając go m.in. 
z Katyniem, lagrami, oflagami, Auschwitz. Rekonstruując losy członków własnej 
rodziny, pokazuje niebywały kontrast między walczącymi, ginącymi lub z trudem 
przeżywającymi kolejne dni katorgi krewniakami a Rakiem i innymi zesłańcami 
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na Bute. Szejnert ma jednak świadomość, że nie na wszystkie pytania można dziś 
już znaleźć odpowiedź. Bezsilność bowiem dotyczy nie tylko ludzi, którzy zaw-
sze przegrywają z Historią, nie mając większego wpływu na dziejące się na ich 
oczach zdarzenia, lecz także reporterów, którzy próbują odkryć prawdę. 

Ale i tym razem widać w zakotwiczonej w przeszłości opowieści potrzebę na-
wiązania do tego, co „tu i teraz”. Jak skonstatowała Monika Wiszniowska: 

Otóż punktem zarówno wyjścia, jak i dojścia nie jest dla Szejnert ani przeszłość, ani lokal-
ność. Centrum stanowi współczesność i interpretowanie zjawisk z punktu widzenia teraźniej-
szych problemów świata. Jeżeli nawet bierze autorka na warsztat tematy wydawałoby się 
stricte historyczne jak w Wyspie klucz [czy jak w Wyspie Węży – przyp. A.N.], to nie tylko 
dlatego, by analizować zjawiska minione, ale by pomóc zrozumieć współczesność wybrane-
go fragmentu rzeczywistości13. 

Nie inaczej jest w przypadku Wyspy Węży. I tutaj bez trudu znajdziemy analo-
gie pomiędzy zdarzeniami z międzywojnia i drugiej wojny światowej a naszą 
teraźniejszością. Małgorzata Szejnert w jednym z wywiadów przyznała to wprost: 

Ja pewnie nie wytrwałabym przy pisaniu tej książki, gdyby temat nie był tak aktualny. Je-
stem reporterką i zawsze chcę mieć żywych bohaterów. Tu ich nie miałam. Musiałam grze-
bać w archiwach, rekonstruować sytuacje, utożsamiać się z obiema stronami. Nie mam wy-
kształcenia historycznego, nie jestem ekspertką od międzywojnia. Pisanie tej książki było dla 
mnie bardzo trudne. W 2012 roku zrezygnowałam i przerwałam pracę, żeby napisać książkę 
o Polesiu. Gdy jednak zobaczyłam, co się w Polsce dzieje, pomyślałam, że historia z Wyspy 
Węży może być dzisiaj bardzo pouczająca i wróciłam do niej. Pomogły mi pamiętniki inter-
nowanych w Rothesay, na przykład relacja Stefana Mękarskiego opracowana przez prof. Ar-
kadiusza Adamczyka14. 

W tym kontekście uwagę zwraca choćby epizod z Izydorem Modelskim, który 
z polecenia Władysława Sikorskiego zajmował się weryfikacją docierających do 
Francji polskich oficerów i marginalizowaniem piłsudczyków, czy wątek prałata 
Zygmunta Kaczyńskiego, którego Naczelny Wódz upoważnił z kolei do tłumienia 
w polskich szeregach panikarstwa i defetyzmu. Trudno też nie wspomnieć o nawią-
zaniu do owianej spiskowymi teoriami tajemniczej śmierci generała Sikorskiego 
oraz jego trzech pogrzebów. 

Niemniej, jak zauważyła Małgorzata Szejnert: „historia niczego nie uczy, jak 
powiedział Hegel. Czytamy, wyciągamy wnioski, ale tych wniosków nie stosu-
jemy”15. Sięgnięcie po maskę historyczną dość prosto się zatem tłumaczy. Jak    

13 M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja 
prozy Małgorzaty Szejnert…, s. 107. 

14 M. Szejnert, Jeżeli ktoś nie jest wielkoduszny… 
15 Tamże.  
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wyjaśniała na marginesie wcześniejszych reportaży autorki Czarnego ogrodu 
Monika Wiszniowska: 

Śród żywych duchów jest pierwszą książką reporterską, gdzie tak wyraźnie zaczyna się 
kształtować historyczny profil pisarstwa Szejnert; pisarstwa opartego na dogłębnych stu-
diach, doskonałej znajomości epoki. Choć skupiony na konkretnych ludziach i ich proble-
mach reportaż ten nasuwa rozliczne uniwersalne skojarzenia, umocowane etycznie. Dzięki 
temu stawał się okazją do rozmyślań nad skomplikowanym splotem ludzkich biografii w hi-
storii, a także rolą pamięci i pamiętania16. 

I tym razem Szejnert pozwala podejrzeć warsztat pracy reportera. Wyjawia, 
w jaki sposób zbiera poszlaki, szuka śladów i świadków zdarzeń sprzed ponad 70 
lat. Zdaniem Macieja Roberta: „Reporterskie mistrzostwo poznaje się nie tylko 
po zajmującym temacie, ale też intrygujących, choć pozornie nieefektownych 
szczegółach, przerwach na oddech, po nagłych błyskach, olśnieniach. Wyspa 
Węży jest ich pełna”17. 

Opowieść o Bute jest przeto zuniwersalizowaną opowieścią o pojedynczych lu-
dziach, którzy tworzyli Historię i bywali wobec niej bezsilni, ulegali tzw. niskim 
instynktom lub, mimo przeciwności losu, podejmowali walkę. Stawiani przed 
trudnymi wyborami zmagali się z koniecznością brania odpowiedzialności za 
swoje czyny i doświadczali mniej lub bardziej dotkliwych porażek. Dotyczy to 
nie tylko walczących podczas drugiej wojny światowej żołnierzy, ale także żyją-
cych w XXI wieku osób, w tym reportażysty, który – drążąc dotąd wypierany 
z publicznej świadomości temat – nie zawsze znajduje satysfakcjonujące odpo-
wiedzi lub odkrywa fakty, które mogą zmienić osąd sytuacji (za przykład mogą 
posłużyć choćby losy wspomnianego już wcześniej Antoniego Gosiewskiego). 

Tytuł omawianego tu tomu reportaży Małgorzaty Szejnert jest wieloznaczny. 
Wszak pojawiający się w rozmaitych mitach wąż nacechowany jest bogatą sym-
boliką. Łączące się z nim zarówno pozytywne, jak i negatywne skojarzenia odzwier-
ciedlają dwoistość jego natury. Poddany kontroli stanowił źródło siły i mocy, 
jednak potencjalnie był niebezpieczny, symbolizując zazwyczaj śmierć i chaos. 
Tacy właśnie, jak można sądzić, byli zesłani na Bute żołnierze. W konsekwencji 
nie sposób rozstrzygnąć wątpliwości dotyczącej Wyspy Węży: „Czym więc jest 
obóz w Rothesay? Odstawką dla ludzi, którzy naruszyli honor munduru, należą 
do formacji określanej w tajnym raporcie Izydora Modelskiego do wodza naczel-
nego słowami: to było bagno cuchnące? Czy też tymczasowym miejscem spotka-
   

16 M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. Ewolucja 
prozy Małgorzaty Szejnert…, s. 103. 

17 M. Robert, Tajemnicza wyspa [rec. M. Szejnert, Wyspa Węży…], „Polityka” 13.03.2018, https:// 
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1740982,1,recenzja-ksiazki-malgorzata-szejnert-wys 
pa-wezy.read [dostęp: 22.05.2018]. 
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nia ludzi honoru?” (W, 101). Nie oznacza to jednak, że nie należy nadal odpo-
wiedzi szukać, starając się stosować do wyciąganych z przeszłości wniosków. 
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The article interprets Małgorzata Szejnert’s Wyspa Węży [The Island of Snakes]. A family secret 
became an inspiration for this book. Again, the reporter looks at history from the angle of individual 
people’s experiences. This time, however, the subject of the story is an infamous episode of World 
War II, taking place on the island of Bute. Szejnert writes about powerlessness faced with history, 
poor choices, human weaknesses and the inability to find an answer to all the bothering questions 
from the past. 
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„W ROZMOWACH O ŚMIERCI JEJ MIEJSCE STAJE SIĘ ISTOTNIEJSZE NIŻ CZAS”1

 –  
czytamy W wierszu Josifa Brodskiego zatytułowanym Ekloga czwarta (zimowa). 
Świadomość ograniczenia bytu ludzkiego przez odniesienie do kategorii m i e j -
s c a  i  śm i e r c i  była zawsze przedmiotem myśli humanistycznej i doświadcze-
nia artystycznego – zagadnienie kresu życia jest wyraźnie reprezentowane za-
równo w dziełach literackich, jak i w pracach filozoficznych, eseistycznych lub 
publicystycznych. Oczywiście sentencja poetycka Brodskiego przeczy tej sformu-
łowanej przez rzymskiego poetę Owidiusza, którego nie sama śmierć przejmowa-
ła lękiem, ale to, w  j a k i  s p o s ó b  człowiek umiera. Czas i miejsce zgonu nie 
były dla niego tak przerażające jak okoliczności zakończenia egzystencji. 

W obrębie tego toku konceptualnego (czas − przestrzeń − śmierć) sytuuje się 
także i nasza próba rozszyfrowania konfliktu między „chronotopem ludobójstwa” 
a „zamieszkiwaniem”, między stanem prowizoryczności a nieokreśloną sytuacją 
człowieka znajdującego się w „przedsionku” śmierci. Niniejszy artykuł koncen-
truje się na tym, co mogłoby być postrzegane jako topologia „ n i e -
- z a m i e s z k a l n o ś c i ” 2, dehumanizacji i duchowej alienacji, istniejących na 
   

1 И. Бродский, Малое собрание сочинений, Санкт-Петербург: Азбука, 2013, s. 439. Zob. też: 
Ekloga czwarta (zimowa), przeł. S. Barańczak, w: J. Brodski, 82 wiersze i poematy, wyb. i oprac. 
S. Barańczak, przedm. C. Miłosz, Kraków: Znak, 1989. 

2 Naszym zdaniem pojęcie to najlepiej odzwierciedla radykalną formę zamieszkiwania, proces lub 
sposób bytowania i przetrwania człowieka w ekstremalnych warunkach oraz w obliczu nieuniknionej 
śmierci. 
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mapie wielu obozów koncentracyjnych podczas drugiej wojny światowej. Kła-
dziony jest tu akcent na realne miejsca zbrodni i agonii (takie jak rampa, barak, 
laboratorium, komora gazowa, krematorium), które były dla więźniów najkrótszą 
drogą do śmierci. Każde z tych miejsc zaskakuje swoją absurdalnością i generuje 
własny „język cierpienia”, jak przekonująco obrazuje Lidia Ostałowska w Far-
bach wodnych (2011)3. Lektura jej reportażu o obozie Auschwitz-Birkenau oferu-
je nowe podejście interpretacyjne do tematyki obozowej, sformułowane z per-
spektywy struktur przestrzennych i doświadczalnych, które ułatwiają obiektywny 
dostęp do wiedzy o potwornej rzeczywistości – po tej i po tamtej stronie „marszu 
śmierci”. 

Lidii Ostałowskiej zawdzięczamy rekonstrukcję (za pomocą środków właści-
wych gatunkom paraliterackim) toposu traumy, zakorzenionego w najnowszej 
historii ludzkości oraz w pamięci kulturowej – autorka opisuje mianowicie obóz 
jako spersonalizowaną lokalizację „masowej śmierci”, zawierającą ślady do-
świadczeń przeżytych zarówno razem, jak i indywidualnie. W tym kontekście 
interesujące wydaje się to, w jaki sposób świat obozowy jest ukazywany w tek-
ście. Rzeczywiste miejsca zostały w nim utrwalone w sugestywnych detalach, 
które wzmacniają autentyczność tła historycznego i topograficznego, dostarczając 
czytelnikowi szerokiej gamy sprzecznych przeżyć i wzruszeń: od wzburzenia do 
poczucia winy oraz pewności, że żyjemy naznaczeni traumą. 

Ujawnianie natury ludzkiej i metaforycznego „upadku do piekła”, doświadcze-
nie oszpeconej cielesności i odrażająca alienacja są istotnymi elementami utwo-
rów Lidii Ostałowskiej z ich wyrafinowaną architekturą, a także jednym z obiek-
tywnych, nieprzejednanych i niezbędnych głosów współczesnego polskiego re-
portażu. 

Będąc dobrą obserwatorką procesu utrwalania pamięci o przeszłych wydarze-
niach, których żadna wspólnota nie powinna zapomnieć, pisarka odwołuje się do 
faktografii, a mianowicie do paradygmatu dziennikarstwa „komunikacyjnego”4. 
Wyraźnie pragnie z jednej strony przyczynić się do przechowania wspólnych 
   

3 Farby wodne zostały opublikowane w Rumunii pt. Acuarele w 2017 roku nakładem Wydawnic-
twa Ratio et Revelatio z Oradei, w tłumaczeniu dr hab. Cristiny Godun z Uniwersytetu Bukareszteń-
skiego. W języku rumuńskim można przeczytać również książkę Lidii Ostałowskiej Cygan to Cygan 
[Țiganul tot țigan], wydaną przez Wydawnictwo Arc w przekładzie Cristiny Godun (Kiszyniów, 
2011).  

4 Według Mariusa-Adriana Hazaparu z czasem pojawiły się cztery paradygmaty dziennikarskie, 
w obrębie których reportaż powinien zostać zintegrowany i przeanalizowany oraz wyodrębniony od 
kanonu literackiego i estetycznego: paradygmat dziennikarstwa i d e o l o g i c z n e g o  (początki prasy 
periodycznej), i n f o r m a c y j n e g o  (okres międzywojenny), i n t e r p r e t a c y j n e g o  (po drugiej 
wojnie światowej) i k o m u n i k a c y j n e g o  (uprawianego w ciągu ostatnich dwóch dekad). Por. 
M.A. Hazaparu, Demistificarea reportajului literar. O abordare pragmatică a binomului literatură – 
jurnalism, „Philologica Jassyensia” 2014, nr 1(19), s. 544. 
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odniesień do przeszłości, a z drugiej – ukazać, jak funkcjonuje pamięć indywidu-
alna i społeczna w konkretnym kontekście historycznym. 

Skupienie uwagi na dychotomii p r z e s t r z e ń  r e a l n a  –  p r z e s t r z e ń  
w y o b r a ż o n a  okazuje się korzystne zarówno dla widocznych w Farbach 
wodnych rozmaitych korelacji motywów, wspartych na doskonale udokumento-
wanych źródłach, jak i dla strukturalnej idei książki. Tworzy ją symboliczne 
i fenomenologiczne doświadczenie obozu, zapośredniczone przez wspomnienia, 
wyobraźnię, symbolikę osób, które codziennie egzystowały w tej przestrzeni 
lagrowej. Tak było w przypadku artysty malarza Mieczysława Kościelniaka, 
który 40 lat po wojnie wyznał: 

− (…) Natura ludzka każe przenieść się w fikcyjne życie. Żyliśmy w obozie fikcją. Jak 
widzowie siedząc w krzesłach teatru, oglądają przedstawienie i wczuwają się, tak my przeno-
siliśmy się do fikcji. Mimo że szalała śmierć, wierzyło się, że się wyjdzie5. 

Uwięziona w słowach Kościelniaka dialektyka obecności i nieobecności, pod-
dania się panoptycznym torturom i cichej ucieczki w wyobraźnię ujawnia się 
w reportażu Ostałowskiej jako lista nagromadzonych wątków, poprzez które 
autorka pośrednio odpowiada na niektóre węzłowe pytania: Jak więźniowie rozumieli 
i postrzegali przestrzeń, w której się znajdowali? Jak to zaznaczali i reprezento-
wali? Jak się rekonfiguruje tożsamość indywidualna i społeczna w odniesieniu do 
takich miejsc? 

Według rumuńskiego pisarza i architekta Augustina Ioana w przypadku dyslo-
kacji spowodowanej klęskami takimi jak wojna, czystki etniczne lub kataklizmy 
naturalne człowiek mimowolnie obiera „sposób zamieszkiwania po drodze”, 
przenosząc się w „trajektorię migracji”, która oferuje mu jedno lub więcej rady-
kalnych miejsc bytowania (extreme housing)6. Relacja między m i e s z k a n i e m  
a p r z e s t r z e n i ą  staje się wyznacznikiem kondycji ludzkiej nawet w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach. W takich przypadkach s c h r o n i s k o  musi 
zapewnić człowiekowi psychologiczną „kotwicę” przez wszystkie lata wędrówki 
po niekończących się drogach – „kotwicę”, która pozwoliłaby (nawet tymczaso-
wo) przezwyciężyć stan psychicznego oporu i wewnętrznego załamania oraz 
nadałaby nowej „przystani” pierwiastek intymny, familiarny7. Z pewnością znaj-
dujemy tę postawę u bohaterów reportażu Lidii Ostałowskiej, którzy odczuwają 
dodatkowo pewne zmartwienie z powodu swej tożsamości osobistej, wspólnoto-
wej (etnicznej, religijnej, językowej): 
   

5 L. Ostałowska, Farby wodne, Wołowiec: Czarne, 2011, s. 52. Cytaty z książki będą dalej ozna-
czane w nawiasach skrótem FW i odpowiednim numerem strony.  

6 A. Ioan, Pentru re-încreştinarea zidirii. Poverism – Prolegomene, București: Paideia, 2006, s. 12. 
7 Tamże, s. 14. 
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Poeci, artyści, dziennikarze, pisarze, profesorowie i nobliści zamknięci w ciasnej prze-
strzeni. Szaleństwo przedsięwzięć. Byle zapomnieć, byle nie dotarło, co się stanie. Getto 
śpiewa, ćwiczy, słucha wykładów, kręci filmy, spiera się o komunizm i syjonizm. Kocha 
(FW, 16). 

Jednym z najbardziej sugestywnych rozdziałów Farb wodnych jest z pewnością 
ten zatytułowany 1943. W Birkenau, na innej planecie, ilustrujący proporcje, 
jakich nabiera koszmar niewoli. Trybiki nazistowskiej maszynerii funkcjonowały 
niczym rury, które zasysały ludzi i izolowały ich na terytoriach doświadczania 
ekstremum, w „nie-miejscach” zamieszkiwania, gdzie życie prywatnie rozprasza 
się na wszystkie strony. 

Sumując pojęcia p r z e s t r z e n i  i  t o ż s a m o ś c i , Ostałowska opisuje rodzaj 
„przymusowej sedentaryzacji” Romów w obozie, pokazując to zjawisko w całej 
amplitudzie i pełnej scenografii. Traktuje ów proces jako szczególny przypadek 
„nomadyzmu na miejscu”, jednocześnie ujawniając prawdziwy wymiar jego 
potworności. Dowiadujemy się zatem, jak był zorganizowany w obozie odcinek 
BIIe, zajmowany przez romskie rodziny, i jak ich członkowie odnosili się do tej 
przestrzeni zarezerwowanej dla wspólnoty, która nie ma zwyczaju rezydowania 
w jednym miejscu. Stanowi bowiem populację koczowniczą z samej swojej istoty 
i z racji własnego etnotypu lub kultywuje tradycję innego rodzaju zamieszkiwania 
niż tryb osiadły, stabilny. W książce przywoływane są fragmenty wspomnień 
z Autobiografii komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hössa, w których czytamy: 

[Cyganie – przyp. M.I.] „byli przyzwyczajeni do ciasnoty pomieszczeń, złych warunków 
higienicznych, częściowo również do niedostatecznego wyżywienia w ich dotychczasowym 
prymitywnym życiu. Nie brali również tragicznie chorób i wysokiej śmiertelności”. (…) 
„Gdy się przychodziło do obozu, wychodzili natychmiast ze swych baraków, grali na instru-
mentach, kazali dzieciom tańczyć, pokazywali swoje zwykłe sztuczki. W istocie swej pozo-
stali nadal dziećmi, lekkomyślni w myśleniu i działaniu” (FW, 34). 

To ludzie przebywający w miejscu „nie-zamieszkalności”, którzy poprzez wła-
sne zwyczaje, tendencje lub zdolności określali granice swego pseudoschronienia, 
żyjąc we wspomnianym trybie „przymusowej sedentaryzacji”, wyznaczającym 
ich rzeczywistość codzienną. 

Autorka pisze, że byli na swój sposób utalentowani, a talent ten czasami stawał 
się filarem przetrwania – jak w przypadku tych, którzy opanowali sztukę rysowa-
nia (Dina Gottliebova, Marianne Hermann, Ludwik Feld, Vladimir Zlamar, Jani-
na Prażmowska) lub inne gałęzie działalności artystycznej. Ucieczka w fikcję, 
sztukę, wirtualność nieograniczoną „myślami i marzeniami” jest dowodem na to, 
że w świecie obozów koncentracyjnych p r z e s t r z e ń  ż y c i o w a  wykracza 
poza przestrzeń geometryczną, ponieważ – jak powiada Gaston Bachelard 
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w Poetyce przestrzeni: „Funkcja zamieszkalności tworzy połączenie pomiędzy 
pełnym a pustym. Żywa istota wypełnia puste schronienie. A obrazy żyją. 
Wszystkie zakątki są nawiedzone, jeśli nie zamieszkałe”8. Związek między fizycz-
ną rzeczywistością obozu a pamięcią o dzieciństwie, przestrzeni pierwotnej, podró-
ży (w odniesieniu do Romów) tworzy topos „wzięcia miejsca” ze sobą, podczas 
gdy człowiek jest w ruchu, porusza się w przestrzeni „nie-zamieszkalności”. 

Kiedy mówimy o obozie, getcie, bloku obozowym, izbach więziennych, blo-
kach dziecięcych albo bydlęcych wagonach, stajemy w obliczu wymuszonej, 
nienaturalnej transpozycji „funkcji zamieszkalności” w miejsca nieodpowiednie 
lub takie, które pozostają w oczywistej sprzeczności z samym fenomenem za-
mieszkania. Mimo rygorystycznego układu chronologicznego tekstu Lidia Osta-
łowska rekonstruuje raczej „przestrzenie”, a nie „czasy”. Uwolnione spod ciężaru 
realiów okresu, który przywołują, m i e j s c a  wydają się być bohaterami bardziej 
ż y w y m i  niż ludzie. Przestrzenie wywołane nadmiarem toponimów są przepeł-
nione dźwiękami, stanami, wspomnieniami. Są echami minionej pamięci. 

Autorka ma powołanie do intuicyjnego wykrywania tego, co było kiedyś do-
strzegalne z perspektywy obrazu i wyczuwalne od wewnątrz dzięki spojrzeniu, 
które otwiera obszar przeszłej rzeczywistości – tworzonej przez „buchające 
ogniem krematoria” (FW, 34), „oszczędne gesty esesmanów w lewo lub w prawo 
na rampie, komory, krematoria, baraki, latryny. Ludobójstwo” (FW, 119). At-
mosfera psychiczna determinowana jest przede wszystkim przez zmysły wzro-
ku i słuchu, ciągle skierowane ku horyzontom przerażającego krajobrazu: „Wi-
dzieliśmy biały dym i wiedzieliśmy całkiem dokładnie, co to oznacza. Kiedy 
to jest dym z ludzkiego mięsa, a kiedy z dokumentów” (FW, 25) lub „Słychać 
było ogromne krzyki, wprost wycia. Ten zgiełk i wrzaskliwe komendy eses-
manów (…). Świst nahajek, przekleństwa różnojęzyczne, płacz” (FW, 83). 
Zapachy obozu także konkurują w ujawnianiu przerażającego widoku rozpadu: 
„potężny, duszący smród”, smród gangreny lub „od ropiejących ran (…) oraz 
potu” (FW, 67). 

Obóz to koszmarny mikrokosmos dla ludzkiego ciała i umysłu. W całości jest 
czymś więcej niż tymczasowym miejscem (pobytu), któremu przypisano dominu-
jące atrybuty piekła – to obszar charakterystyczny dla sytuacji granicznych, nie-
kontrolowanych absurdów, testowania granic ludzkiej wytrzymałości, ogromnej 
śmiertelności, ale także „miejsce, w którym się żyje”. Lidia Ostałowska dobrze 
o tym wiedziała, kiedy przywoływała poprzez głosy swoich bohaterów szczegó-
łowe opisy bloków więziennych, stwierdzając w zakończeniu pierwszego roz-   

8 Oryg.: „Funcţia de locuire face legătura între plin şi gol. O fiinţă vie umple un refugiu gol. Iar 
imaginile locuiesc. Toate ungherele sunt bântuite, dacă nu locuite”. G. Bachelard, Poetica spațiului, 
przeł. I. Bădescu, Piteşti: Paralela 45, 2003, s. 169. Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie zawarte 
w artykule tłumaczenia to przekłady własne – przyp. M.I. 
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działu, że „ku zdziwieniu i zazdrości innych w KL Auschwitz‑Birkenau nadal 
żyli” (FW, 22). 

Nie można nie zauważyć stanu szczególnego napięcia, które przebija z każdej 
strony tej książki, ale także sposobu, w jaki autorka uzupełnia wypowiedzi posta-
ci własnymi ocenami oraz retorycznymi pytaniami o wznowienie kursu życia 
w obliczu posttraumatyzacji: 

Ilu Żydów mogło się teraz zebrać na modlitwę? Jak to jest, gdy się wraca do pustego do-
mu? Żadnych świadków dzieciństwa (…). Tylko straszna przeszłość dowodzi, że żyjesz. Bez 
ustanku ją rozpamiętywać? (FW, 114) 

Dla wielu ofiar obóz był ostatnim przystankiem, dla niektórych − stacją na 
trajektorii „niewłaściwego” zamieszkiwania. Wydaje się, że ten rodzaj „nie-
-zamieszkalności” działa zgodnie z zasadą nieokreśloności, ponieważ obejmuje 
również przejście ludzi „z normalnego życia, które prowadzą, do gett, z gett do 
pociągów, z pociągów do obozów, na terenie obozów odpowiednimi drogami aż 
do samego końca…” (FW, 191). 

To, co semiotycy Gunther Kress i Theo van Leeuwen określili mianem „dys-
kursu multimodalnego”9 (stojącego na antypodach z czysto literackim dyskursem, 
doskonale fikcyjnym, monomodalnym), działa również w przypadku książki 
Farby wodne, ze względu na jej konstrukcję znacznie wykraczającą poza poziom 
tekstowy. Zależność od kontekstu i otwarty charakter komunikacji, w utworze 
pokazane poprzez odwoływanie się do retrospektywnych opowiadań bohaterów 
(prawdziwych ludzi), są dwiema ważnymi cechami tego r e p o r t a ż u  m o n o -
g r a f i c z n e g o  – tak autentycznego w swym policentryzmie i fragmentary-
zmie źródeł. Przyczyny owego rozproszenia autorka wyjaśnia w rozdziale dru-
gim: „[Zawodność ludzkiej pamięci – przyp. M.I.] to natura wojennych świa-
dectw. I z pewnością niepełna, w pamięci wiele zachowujemy dla siebie. Czy 
przez to mniej wiarygodna? Historia żyje pamięcią. Umiera, gdy przestaje z nią 
rozmawiać” (FW, 13). 

Podczas pisania tego prawdziwego tekstu-palimpsestu Lidia Ostałowska posłu-
żyła się kilkoma rodzajami źródeł (wymienionych w bibliografii), łącząc w jed-
nym świecie tekstowym osobliwą poetykę wywiadów, spowiedzi, wspomnień, 
szkiców teoretycznych, dzieł o różnej chronologii i tożsamości stylistycznej. 
Dzięki temu stworzyła całość, w której elementy biograficzne oraz faktologiczne 
harmonijnie łączą się z ideologicznymi i imagologicznymi. 

Warto zwrócić uwagę na szczególną wrażliwość pisarki na obraz obcego, na 
kulturową odmienność w kontekstach, w których mamy do czynienia z margina-
   

9 Zob. G. Kress, T. van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of Visual Design, London–New 
York: Routledge, 1996. 
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lizacją społeczną, wykluczeniem, przymusowym wydalaniem, represjami, czyst-
kami etnicznymi, ludobójstwem. Bohaterowie Farb wodnych zostali zmuszeni do 
życia na terytorium najbardziej traumatyzujących doświadczeń, w traumatycz-
nym czasie – w miejscu, gdzie pewność, że nie będą już mieli „zdolności”, aby 
„być”, lecz co najwyżej by „istnieć” jak zwierzęta w klatce, była nieskończenie 
większa niż nadzieja na cud przetrwania. Chodzi głównie o tych, którzy są igno-
rowani, o w y k l u c z o n y c h  z  h i s t o r i i . Dotyczy to również n i e l i c z -
n y c h  (mniejszości etnicznych, religijnych, rasowych) – w przypadku których 
wykluczenie, uwięzienie i represje działały w sposób połączony, skazując na 
koegzystencję, a jednocześnie na przebywanie w przestrzeni zupełnie wykracza-
jącej poza obszar normalności. 

W tym sensie reportaż polskiej dziennikarki może być analizowany − poza ka-
nonem literackim i estetycznym − także pod względem cech reportażu portreto-
wego, obrazującego różne rodzaje postaci. Na pierwszym planie mamy Dinę 
Gottliebovą-Babbitt (1923–2009) – czeską Żydówkę, która przeżyła obóz kon-
centracyjny Auschwitz dzięki akwarelowym portretom wykonanym w obozie 
cygańskim (romskim) w Birkenau dla doktora Mengele. Jej los na dziesięciolecia 
został naznaczony świadomą konfrontacją z traumatyczną przeszłością i próbami 
osiągnięcia pewnego posttraumatycznego paktu z cierpieniem. Późniejsze powro-
ty Diny do Auschwitz, poza chęcią odzyskania wspomnianych obrazów, były 
motywowane aktem reidentyfikacji własnego „Ja”, emocjonalnym wysiłkiem 
w celu odzyskania Jaźni. Milczenie Gottliebovej, jej odmowa przekazania wła-
snych doświadczeń obozowych są elementami ujętymi w hermetyczną formułę 
egzystencjalną – prawie niemożliwą do osiągnięcia. A jednak Lidii Ostałowskiej 
udaje się odkryć złożone znaczenia tego długotrwałego dramatu, będącego nieza-
gojoną raną. Dokonuje się to nie tylko poprzez wyeksponowanie symbolicznej 
nici, która owe znaczenia łączy – tj. motywu K r ó l e w n y  Ś n i e ż k i  jako ale-
gorii człowieka ocalonego z Holocaustu i maski rzeczywistości przekraczającej 
ludzkie możliwości – ale także poprzez uosobienie katartycznej potrzeby zmniej-
szenia pogłosów obsesyjnego dylematu sumienia: 

Po co jej ten malunek na sztaludze, barak z Birkenau nad Pacyfikiem? Królewna w żółtej 
spódniczce i pantoflach na obcasiku to wyraz niezgody na zło czy pokrzepienie? Śnieżka 
szuka lepszego domu, może sama stała się domem? Biała jak śnieg, a wszystko w obozie 
hańbiące. Czy łaskawość dla ocalałych przyszła zbyt późno, by Dina sobie wybaczyła? Kim 
dla niej byli Cyganie, których imion nie zapamiętała? (FW, 237) 

Głębokie implikacje nazistowskiego systemu represji wobec ofiar i ocalonych 
uwidaczniają się w poszczególnych przypadkach, ale także na poziomie całych 
grup – w kolektywnym portrecie postaci, ludzi przedstawianych poprzez technikę 
strumienia świadomości lub opis prostych zachowań, w hipostazie ich fizjolo-
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gicznej deformacji lub w specyfice przejawów, od ich najbardziej świadomej lub 
wrażliwej strony. 

Sposób, w jaki Romowie odnoszą się do przeszłości w ogóle, a do tej trauma-
tycznej w szczególności, mówi nam coś istotnego o nich jako o wspólnocie, o ich 
wizji historii, jak również o planach na przyszłość (zakładających z a p a m i ę -
t y w a n i e  lub z a p o m i n a n i e ): „Nie ma cmentarzy, żeby upamiętniać. Ko-
czownik opłakuje zmarłych i rusza w drogę. Przeszłość odchodzi. Oświęcim 
opisali Żydzi, Polacy, Rosjanie. Nie ma cygańskich zapisów o Auśficu” (FW, 
139). W takich sytuacjach pojawiają się pytania dotyczące świadomości zbioro-
wej, pamięci historycznej oraz roli historii. W przypadku wspólnoty bytującej 
w trybie koczowniczym, takiej jak Romowie, opowieść o bolesnych doświadcze-
niach okazuje się pechowa, rani ich etnopsychologiczną duszę, rozbraja teraźniej-
szość, którą chcą widzieć w jaskrawych barwach – jako przeżywaną w sposób 
bohaterski i szlachetny. Zapominanie jest zatem według nich lepsze, nabywa 
walorów terapeutycznych – zarówno dla jednostki, jak i dla rodziny, dla swoich 
potomków i społeczności, w której się żyje. 

Pamięć o przeszłości to nie tylko proces retrospektywny, ale także gest o cha-
rakterze projekcyjnym, zachodzący zawsze w teraźniejszości. Jan Assmann pisze, 
że poprzez wspomnienia społeczności „projektują swój wizerunek i utrwalają 
własną tożsamość przez pokolenia na zupełnie różne sposoby”10. Traumatyczna 
przeszłość (w odniesieniu do wojny, ludobójstwa, okrucieństwa) zawsze jest 
konfliktogenna. Dotyczy to zwłaszcza toposu obozowego, którego reprezentacja 
– dokonana z perspektywy wielu form odnoszenia się do masowych zbrodni – 
stanowi, naszym zdaniem, konstantę indywidualizującą reportaż Lidii Ostałowskiej. 

Ograniczona przestrzeń (Auschwitz i okolice) i wydłużony czas (od 1937 do 
2006 roku) opisanych w nim zdarzeń zarysowują dramatyczny los na tle zbioro-
wej tragedii. Jednak akcja nie postępuje w sposób liniowy – pokrywa wiele tra-
gicznych wątków, coraz ściślej jednoczonych aż do utworzenia przez nie całości. 
W tym reportażu gęstość doświadczeń i intensywność życia bohaterów łączy się 
ze stałym rytmem narracyjnym, który utrzymuje podobne napięcie. Lidia Osta-
łowska buduje swoją opowieść scena po scenie, aby historia rozwijała się płyn-
nie, przechodząc bezpośrednio z jednego epizodu do drugiego, a więc bez ucie-
kania się do „narracji historycznej”. Szerokie wykorzystanie dialogu – np. między 
Diną i jej krewnymi, byłymi więźniami i doktorem Mengele, między świadkami 
i prokuratorami podczas rozprawy sądowej w Norymberdze – daje czytelnikowi 
silne „poczucie prawdziwości”.    

10 Oryg.: „societățile își proiectează imaginea despre sine și își perpetuează identitatea peste gene-
rații în moduri complet diferite”. J. Assmann, Memoria culturală. Scriere, amintire și identitate 
politică în marile culturi antice, przeł. O. Nicolae, Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 
2013, s. 18. 
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Farby wodne Lidii Ostałowskiej pokazują, że w dyskursie reportażowym 
o świecie obozowym pojęcia przestrzeni i miejsca stają się równie ważne jak 
pamięci kulturowej i miejsca pamięci oraz że nie każda przestrzeń faktycznie 
zamieszkana nosi w sobie istotę pojęcia z a m i e s z k a l n o ś c i . W obrazie Holo-
caustu przedstawionym przez polską reporterkę topos obozu wyróżnia się jako 
konglomerat m i e j s c  „ n i e - z a m i e s z k a l n o ś c i ” , w których głęboko 
zakorzenił się absurd – od sfery fizjologicznej aż po rzeczywistość duchową. 
W Dzienniku szczęścia, utrwalającym doświadczenia 13 lat ciężkiej pracy autora 
odbywającego kary w więzieniach komunistycznych, rumuński pisarz Nicolae 
Steinhardt – zainspirowany słowami patriarchy Atenagorasa – pisał: „Czego 
człowiek jest spragniony dzisiaj? Miłości i sensu”11. Będąc na swój sposób lite-
rackimi pomnikami, utwory oparte na prawdziwych wydarzeniach pojawiają się, 
abyśmy nieustannie uświadamiali to sobie. W rzeczywistości teksty te są wytwo-
rem naszej walki przeciwko irracjonalizmowi braku człowieczeństwa. Rodzą się 
i żyją za sprawą naszego strachu przed a b s u r d e m  i  z a p o m n i e n i e m . 

 
P L A C E S  O F  “ N O N - H A B I T A T I O N ”   

I N  T H E  W O R L D  O F  C O N C E N T R A T I O N  C A M P S   
( B A S E D  O N  T H E  R E P O R T A G E  W A T E R C O L O U R S  B Y  L I D I A  O S T A Ł O W S K A )  

The article analyses and describes a topology of “non-habitation”, dehumanization, and spiritual 
alienation which can be identified in many Nazi concentration camps during World War II. The 
analysis brings to the foreground typical places of horror and agony – such as the ghetto, the camp, the 
ramp, the barracks, the laboratory, the gas chamber, the crematorium – which formed the route fol-
lowed by prisoners on the shortest path to their death. Each of these spaces comes with its own exis-
tential absurdity and its own semantics of suffering, as Lidia Ostałowska convincingly describes in her 
volume of reportages titled Farby wodne [Watercolours] (2011). By displaying literary, historical, 
documentary and commemorative traits, the Ostałowska’s inter-genre writing offers the premises for 
an interdisciplinary interpretative perspective constructed by employing spatial and experiential 
structures that aim to objectively reconstruct the life on both sides of the “death march”. 

Keywords: reportage, multimodal discourse, “non-habitation”, concentration camps, collective 
memory 
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11 Oryg.: „De ce îi este omului de astăzi foame? De iubire şi de sens”. N. Steinhardt, Jurnalul feri-
cirii, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1991, s. 94. 
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PAMIĘĆ, JAK PISAŁ PIERRE NORA, „POJAWIŁA SIĘ JAKO ODWET UPOKORZONYCH  
i obrażonych, nieszczęśliwych, jako historia tych, co nie mieli prawa do Histo-
rii”1. By przetrwać, każdorazowo domaga się ona stałego aktualizowania, przeka-
zywania z pokolenia na pokolenie, utrwalenia na materialnym nośniku. Taką 
funkcję spełnia dzisiaj tekst reportażowy, który przekazy o charakterze świadec-
twa traktuje jako jedno z najważniejszych dziennikarskich źródeł informacji. 
Toczone współcześnie na obszarach wielu krajów liczne spory wokół pamięci 
i zapominania w sposób szczególny angażują uwagę reporterów, dla których 
wspomnienia pierwszej czy drugiej generacji świadków stają się podstawą kon-
struowanego tekstu, punktem wyjścia do publicystycznych analiz bądź też ważną 
alternatywą dla oficjalnej narracji historycznej. 

Reportaż funkcjonuje dziś często jako narzędzie artykulacji pamięci i utrwala-
nia doświadczeń. Praca dziennikarza, zwłaszcza przyjmującego w swych tekstach 
optykę „rekonstruktora zdarzeń”2, przypomina swoistą „podróż po śladach”, 
układanie z rozproszonych elementów spójnej dziennikarskiej narracji. Andrzej 
Zawadzki w jednej ze swych prac wspominał o „hojności śladu”, pisząc, iż „mi-
mo kruchej formy, w której go zostawiono, okazuje się jednak bardziej realny od 
obecności”3. Dziennikarska wyprawa na tereny sporne, uwikłane w konflikt, 
   

1 P. Nora, Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 41. 
2 Por. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dzienni-

karskich, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004, s. 50–62.  
3 A. Zawadzki, „Hojność śladu”. O »Śniegu« Leśmiana, „Przestrzenie Teorii” 2008, nr 8, s. 41. 
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naznaczone traumą staje się często poszukiwaniem tropów, które pozwolą dotrzeć 
do ocalonych, utrwalić na materialnym nośniku pracę ich pamięci. Jednocze-
śnie jest jednak także – co warto podkreślić – podejmowaną przez reportera 
próbą wydeptywania własnej „tropy” (by posłużyć się określeniem stosowanym 
często przez Mariusza Wilka4), kontemplowaniem drogi, a nie tylko poszukiwa-
niem jej celu. 

Na polskim rynku wydawniczym ukazało się dotychczas wiele ważnych repor-
taży literackich, koncentrujących się wokół zagadnienia zbiorowej oraz indywi-
dualnej pamięci. Dziennikarzy interesują zazwyczaj przestrzenie konfliktów, 
miejsca zderzenia kultur, obszary granic i pograniczy, gdzie praca pamięci jest 
z reguły szczególnie wytężona. Wśród opublikowanych dotychczas tekstów re-
portażowych, zarówno pod względem liczebności, jak też różnorodności wyko-
rzystywanych technik obrazowania, na uwagę zasługują publikacje poświęcone 
toczącej się w latach 90. wojnie w byłej Jugosławii. Temat ten z racji swej wagi 
i aktualności wzbudzał wówczas bardzo silne zainteresowanie mediów maso-
wych, by przypomnieć tylko przygotowywane na żywo wstrząsające relacje tele-
wizyjne korespondentki wojennej Christiane Amanpour czy polskiego reportera 
Waldemara Milewicza. W drukowanych tekstach reportażowych temat ów po-
wrócił natomiast ze szczególną siłą w wieku XXI, a zatem – co ciekawe – już po 
kilkunastu latach od zakończenia działań zbrojnych. W niniejszym artykule pra-
gnę skupić się na czterech tekstach5, których autorzy z odmiennych perspektyw 
spoglądają na to wydarzenie. Różni ich nie tylko geograficzne usytuowanie, ale 
także dystans czasowy, uwarunkowania kulturowe, a nawet stopień zaangażowa-
nia w opisywane zdarzenia. Przedmiotem mojego zainteresowania czynię tomy 
Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana, W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na 
sarajewskiej ulicy autorstwa amerykańskiej dziennikarki Barbary Demick, książ-
kę Sarajewo. Rany są nadal zbyt głębokie francuskiego reportera Hervégo 
Ghesquière’a oraz Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki Bry-
tyjczyka Eda Vulliamy’ego6. 
   

4 Jak pisał Wilk: „Rosyjska tropa pochodzi od starej formy tropat’ – deptać. Zatem tropa to ścieżka 
wydeptana przez człeka lub zwierzę. Używając tropy, zamiast »drogi«, podkreślam czynność deptania 
samopas, niekorzystania z gotowego szlaku”. M. Wilk, Wołoka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
2011, s. 142. 

5 Dla porządku tylko warto wspomnieć także o innych tekstach dziennikarskich traktujących o woj-
nie na Bałkanach, takich jak Bałkańskie upiory. Podróż przez historię Roberta D. Kaplana, Oni nie 
skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed Trybunałem w Hadze Slavenki Drakulić, 
a nawet o reportażu komiksowym pt. Strefa bezpieczeństwa Goražde, którego autorem jest Joe Sacco. 

6 W. Tochman, Jakbyś kamień jadła, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018; B. Demick, W oblę-
żeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy, przeł. H. Pustuła-Lewicka, Wołowiec: Czarne, 2014; 
H. Ghesquière, Sarajewo. Rany są nadal zbyt głębokie, przeł. J. Nowakowska, Kraków: Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017; E. Vulliamy, Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie 
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Zanotowane przez przywołanych reporterów na marginesie dziennikarskich 
narracji autotematyczne refleksje ogniskują się najczęściej wokół takich zagad-
nień, jak niewyrażalność ludzkiego języka w zetknięciu ze śmiercią, proces kon-
struowania ram społecznej pamięci czy przeświadczenie o konieczności ocalenia 
wspomnień bezpośrednich świadków wydarzeń. Dziennikarze, kierując się mo-
ralnym zobowiązaniem dotyczącym stawienia oporu procesowi anihilacji wspo-
mnień i poszukując przyczyn najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego w Euro-
pie od zakończenia drugiej wojny światowej, chętnie sięgają do pokładów zbio-
rowej oraz indywidualnej pamięci. Książki reportażowe Ghesquière’a, 
Vulliamy’ego i Tochmana łączy to, iż wszystkie napisane zostały niejako post 
factum. Nie są zatem klasycznymi zbiorami korespondencji wojennych, pisanych 
z perspektywy reportera jako świadka bądź uczestnika zdarzeń (casus reportażu 
Demick). Ich autorzy przyjeżdżają bowiem do Bośni kilka lub kilkanaście lat po 
zakończeniu wojny, pytając o to, w jaki sposób w ostatnich dekadach kształtowały 
się na tym obszarze memorialne narracje; które elementy Serbowie, Chorwaci i Bo-
śniacy uwzględnili w procesie tworzenia wojennej historii, które z kolei (i z ja-
kich powodów) zostały włączone w obręb społecznej niepamięci. 

D Z I E N N I K A R Z E  W O B E C  W O J N Y   
W  B YŁE J  J U G O SŁAW I I  

Analizując sposoby konstruowania historycznej narracji, Dominick LaCapra 
zwrócił uwagę na konieczność odróżnienia wydarzenia historycznego traumy od 
traumatycznego doświadczenia: 

Wydarzenie historyczne traumy jest punktowe i pozwala się datować. Należy do przeszło-
ści. Doświadczenie nie jest punktowe i ma nieuchwytny wymiar, jak długo odnosi się do 
przeszłości, która nie minęła – przeszłości, która nachalnie nawiedza teraźniejszość i może 
blokować lub udaremniać przyszłe możliwości7. 

Przenosząc przytoczone stwierdzenie na grunt dociekań literaturo- i medio-
znawczych, zauważyć należy, iż wydarzenie historyczne traumy zwraca uwagę 
piszących w zdecydowanie innym wymiarze niż będące jego częścią traumatycz-
ne doświadczenie. To pierwsze pozostaje zazwyczaj tłem dla współczesnych 
   
rozrachunki, przeł. J. Ochab, Wołowiec: Czarne, 2016. W dalszej części artykułu cytaty z tych ksią-
żek oznaczam odpowiednio skrótami: JKJ, WO, S, WU, podanymi w nawiasach wraz z numerem 
cytowanej strony. 

7 D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. 
K. Bojarska, Kraków: Universitas, 2009, s. 76. 
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reportażowych czy literackich dociekań, częściej punktem wyjścia aniżeli samo-
istnym tematem. W obszarze zainteresowań mediów, a zwłaszcza zaś reportażu 
skupiającego się wokół tego, co aktualne, ludzkie doświadczenia związane 
z utratą i pracą pamięci pozostają problemem zdecydowanie bardziej atrakcyjnym 
i uniwersalnym. Świadczą o tym doskonale prace mistrzów gatunku, chociażby 
Hanny Krall (liczne teksty o Zagładzie), Lidii Ostałowskiej (Farby wodne) 
i Włodzimierza Nowaka (Obwód głowy), koncentrujące się na takich kwestiach, 
jak aktywowanie pamięci czy stawianie oporu postępującej niepamięci. 

Tocząca się w latach 90. XX wieku wojna w byłej Jugosławii przyciągnęła 
uwagę wielu zachodnich mediów oraz opinii publicznej, zaszokowanej skalą 
i brutalnością tego konfliktu. Jego ofiarą padło ok. 200 tysięcy osób8. Zniszczeniu 
uległo wiele miast, zwłaszcza Sarajewo, które na kartach licznych reportaży uro-
sło do rangi miasta-symbolu. Walkom o niepodległość poszczególnych narodów 
towarzyszyły czystki etniczne dokonywane w obozach koncentracyjnych, wśród 
których szczególnie złą sławą okryła się Omarska. Jednym z najbardziej brutal-
nych aktów przemocy, a zarazem niechlubnym symbolem wojny, stała się tzw. 
masakra w Srebrenicy z 1995 roku. Ciał wielu zamordowanych wówczas osób 
poszukiwano jeszcze kilka lat po zakończeniu konfliktu, stawiając już wtedy 
pytania nie tylko o wewnętrzną politykę prowadzoną na terenie byłej Jugosławii, 
ale także o stosunek do wydarzeń wojennych społeczności Zachodu, która – 
wbrew deklaracjom, jakie padły po zakończeniu drugiej wojny światowej – 50 lat 
później nie zdołała zapobiec kolejnej zbrodni ludobójstwa. 

Jednym z głównych problemów związanych z medialnym relacjonowaniem 
wojny na Bałkanach w latach 90. była niespójność komunikatów oraz ich silna 
stronniczość. Chorwackie, serbskie i albańskie środki masowego przekazu 
w zgoła odmienny sposób informowały o zaistniałych wydarzeniach. Zajmujący 
się tematyką rozpadu byłej Jugosławii dziennikarz Jan Piekło pisał, że  

[z]arówno prasa, jak [i] radio i telewizja relacjonowały wydarzenia z perspektywy po-
szczególnych republik. Zabrakło obiektywnego czynnika, choćby prób szerszego zestawienia 
faktów. W rezultacie zaistniały „prawdy”: serbska, chorwacka, muzułmańska, albańska i każda 
z nich wykluczała pozostałe9. 

Stan, który kilkanaście lat po wojnie zastają przybywający do byłej Jugosławii 
dziennikarze, określić można mianem procesu konstruowania społecznej niepa-
mięci. Pojęcie to Roma Sendyka wiąże ze sposobem „odnoszenia się do przeszłości, 
   

8 Por. J. Wilczak, Koniec rozpatrywania wojny w byłej Jugosławii. Trybunał zakończył swoją dzia-
łalność, „Polityka” 22.12.2017, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1732662,1,koniec-roz 
patrywania-zbrodni-w-bylej-jugoslawii-trybunal-zakonczyl-swoja-dzialalnosc.read [dostęp: 01.05.2018]. 

9 J. Piekło, Syndrom bałkański. Nacjonalizmy i media, http://www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/1/pie 
klo.html.po [dostęp: 01.05.2018]. 
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takim, w którym współegzystuje to, co pamiętane, to, co wypierane i to, co jesz-
cze nie przyswojone”10. Tworzenie zarówno wspólnotowej pamięci, jak i niepa-
mięci ma charakter procesualny, a jednym z elementów trwale w nim uczestni-
czących są media masowe. Zjawisko mediatyzacji pamięci11 – by posłużyć się 
określeniem Bartosza Korzeniewskiego – pokazuje, jak silny wpływ na formo-
wanie tylko pozornie akceptowanej przez wszystkie strony konfliktu opowieści 
o minionych wydarzeniach wywierają przekazy dziennikarskie, w tym teksty 
utrwalone w formie reportażowej. 

B A R B A R A  D E M I C K :   
PA M IĘĆ  M I E J S C A  I  M I E J S C A  PA M IĘC I  

Amerykańska dziennikarka Barbara Demick polskiemu czytelnikowi znana jest 
przede wszystkim jako autorka dwóch reportaży literackich: nominowanego 
w 2012 roku do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego tomu Światu nie mamy 
czego zazdrościć o życiu w Korei Północnej oraz książki W oblężeniu. Życie pod 
ostrzałem na sarajewskiej ulicy, opublikowanej po raz pierwszy w 1996 roku, 
a przygotowanej do ponownego wydania w roku 2011. Dziennikarka przyjechała 
do Berlina w 1993 roku, wysłana przez gazetę „The Philadelphia Inquirer”, dla 
której przygotowywać miała korespondencje z Europy Wschodniej. Demick 
bardzo szybko zrozumiała jednak, że kwestie gospodarcze, którymi zaintereso-
wana była redakcja, w obliczu działań zbrojnych na Bałkanach zejść muszą na 
drugi plan. W styczniu 1994 roku po raz pierwszy wraz z fotografem Johnem 
Castello przyjechała do Sarajewa, które od tego momentu stało się głównym 
tematem przygotowywanych przez Amerykankę korespondencji (por. WO, 9). 

Idea, by o wojnie w Bośni pisać przez pryzmat wyłącznie jednej ulicy – Logav-
inej – zrodziła się nie u Demick, lecz z inspiracji jej wydawców. We wprowadze-
niu do tomu reporterka wyjaśnia, że amerykański czytelnik bardzo szybko znu-
dziłby się medialnymi komunikatami na temat rozgrywających się w geograficz-
nym oddaleniu działań wojennych. Należało zatem znaleźć nowy, atrakcyjny 
sposób dotarcia do niego z tym przekazem: 

Kiedy tam jechałam, opinia publiczna była już znużona wojną w Bośni – nastąpiła reakcja, 
którą pracownicy organizacji humanitarnych nazywają „zmęczeniem współczuciem”. Czy-
telnicy stali się niewrażliwi na cierpienia ludzi o niewymawialnych nazwiskach, mieszkań-

   
10 R. Sendyka, Niepamięć albo o sytuowaniu wiedzy o formach pamiętania, „Teksty Drugie” 2016, 

nr 6, s. 256. 
11 Por. B. Korzeniewski, Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształ-

towaniu pamięci przeszłości, „Kultura Współczesna” 2007, nr 3. 
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ców kraju, w którym oni sami nigdy nie byli. Chcąc uświadomić im realia wojny, moi wy-
dawcy wpadli na pomysł, żebym (…) wybrała jedną ulicę w Sarajewie i relacjonowała życie 
jej mieszkańców w czasie walk (WO, 10). 

Opowieść o wojnie na Bałkanach, oglądanej z perspektywy mieszkańców Lo-
gavinej, pozwala dziennikarce zrekonstruować szeroką panoramę wojennych 
tematów. Na ulicy tej – niczym w soczewce – ogniskują się bowiem problemy 
i emocje, które dotknęły wielu obywateli Bośni. Autorka, nie unikając nadmier-
nych nieraz generalizacji, konfrontuje ze sobą dwie rzeczywistości: tę sprzed 
1992 roku, gdy mieszkańcy z dumą podziwiali piękno miejskiej architektury, 
spędzali czas w kawiarniach i angażowali się w organizację Igrzysk Olimpijskich 
w 1984 roku, z rzeczywistością wojenną i powojenną, gdy całkowitemu rozpa-
dowi uległ znany im dotychczas porządek. 

Narracja w książce prowadzona jest zgodnie z przyjętym na wstępie kluczem. 
Autorka rozpoczyna swój wywód od encyklopedycznego przedstawienia miesz-
kańców Logavinej, wynotowując z należytą szczegółowością ich nazwiska oraz 
profesje. Logavina staje się dla Demick swoistym symbolem, miejscem pamięci 
w znaczeniu, jakie temu pojęciu przyznawał Nora12. Każda odwiedzana przez 
korespondentkę kamienica urasta do rangi pomnika, jest śladem tragicznych 
losów konkretnej rodziny. Demick spogląda na wojnę i jej ofiary z kobiecą wraż-
liwością: informuje czytelnika, że domy wzdłuż ulicy miały przed wojną musz-
tardowożółty kolor, przedrukowuje przepisy na potrawy, które bośniackie kobiety 
przygotowywały swym rodzinom, zachwyca się praktykowanymi przez Bo-
śniaczki w trakcie wojny wyszukanymi sposobami pielęgnowania urody. 

Autorka konfrontuje indywidualną pamięć opisywanych bohaterów z pamięcią 
wspólnotową, która wciąż podlega rozmaitym negocjacjom. Adresując swój 
przekaz prymarnie do amerykańskiego czytelnika, wielokrotnie czyni nawiązania 
do roli Stanów Zjednoczonych, z perspektywy czasu odmiennie postrzeganej 
przez poszczególnych mieszkańców Logavinej. Wypowiedzi jednych oscylowały 
wokół nadziei związanej z kierunkiem polityki zagranicznej prowadzonej przez 
Billa Clintona: „Tyle razy widziałam go w telewizji – mówiła jedna z bohaterek 
reportażu – Jest taki przystojny. Mnóstwo obiecywał, a ja mu wierzyłam (…). 
Byłam pewna, że Amerykanie zbombardują Serbów i zakończą wojnę” (WO, 
159). Inni wspominali z kolei swoje rozczarowanie, twierdząc, iż „Clinton kła-
mie. Zachowuje się jak aktor” (WO, 159). Demick zdaje się podzielać to drugie 
stanowisko. Podkreśla bierność Stanów Zjednoczonych oraz ich całkowite nie-
zrozumienie sytuacji na Bałkanach, czego dowodem jest chociażby przysyłana 
Bośniakom żywność, pamiętająca jeszcze czasy wojny w Wietnamie. 
   

12 Szeroko zagadnienie to omawia Andrzej Szpociński – por. A. Szpociński, Miejsca pamięci 
(»lieux de mémoire«), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, s. 11–20. 
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H E R V É  G H E S Q U I È R E :   
W O J N A  PA M IĘC I ,  W O J N A  O  PA M IĘĆ  

Zgoła odmienną perspektywę spojrzenia na rozpad byłej Jugosławii prezentuje re-
porter France 2 Hervé Ghesquière, który w 1992 roku pracował jako korespondent 
wojenny na tym terenie. 20 lat później, przygotowując reportaż, którego francuski 
tytuł brzmi La blessure. Sarajevo, la vie après la guerre, zdecydował się powrócić na 
Bałkany, by sprawdzić, w jaki sposób nowe państwa w ostatnich dwóch dekadach 
kształtowały wzajemne relacje oraz jak ich przedstawiciele odnoszą się do tematyki 
wojennych wspomnień. Dziennikarz już we wstępie stwierdza, że należy do grupy 
nielicznych reporterów, których uwagę wciąż absorbuje sytuacja na tym obszarze: 

Wojna trafiła na pierwsze strony gazet, do czołówek programów informacyjnych. Działo 
się to w sercu Starego Kontynentu, dwie godziny lotu od Paryża. (…) Dzisiejsze media są 
szybkie, jedna informacja goni drugą. Od tego czasu doszło do konfliktów w Czeczenii, Ko-
sowie, Afganistanie, Iraku, Libii, Mali, Syrii… Bośnia przestała zaprzątać myśli polityków, 
dziennikarzy i zwykłych ludzi (S, 13). 

W swym tekście reporter wielokrotnie czyni nawiązania do Francji (Sarajewo, 
jak wskazuje powyższa cytacja, znajduje się „dwie godziny lotu od Paryża”). 
Natura w Bośni przypomina swym pięknem – jak pisze dziennikarz – krajobraz 
francuskiego departamentu Cantal (por. S, 27). To jednak nie przyroda ani archi-
tektura – w przeciwieństwie do reportażu Demick – najbardziej angażuje uwagę 
reportera. Jego narracja w znacznej mierze koncentruje się bowiem wokół wiel-
kiej polityki. Dlatego już na wstępie tomu Ghesquière relacjonuje swą rozmowę 
z Radovanem Karadžiciem, przekazującym mediom zgoła inną wersję wojennych 
zmagań niż ta, którą kreśli reporter. 

Jeden z rozdziałów książki dziennikarz tytułuje Wymazywanie pamięci, stawia-
jąc tezę, iż głównym celem obecnych władz Serbii jest próba kształtowania wła-
snej wizji wydarzeń z lat 90. Słowo-klucz w reportażu Ghesquière’a to nacjona-
lizm (nawiązuje do niego także otwierające tom motto: „Patriotyzm to umiłowa-
nie swoich. Nacjonalizm to nienawiść do obcych” – S, 7), traktowany przez 
reportera jak najniebezpieczniejsza choroba mieszkańców tych obszarów, ale nie 
tylko. Dziennikarz z niepokojem spogląda bowiem również na inne kraje euro-
pejskie. Pokazuje, jak miejsca pamięci, takie jak muzea czy pomniki, stają się 
narzędziami silnej indoktrynacji. Co ważne, problem ten dotyczy nie tylko osób, 
które przeżyły wojnę, ale także drugiej generacji, u której postpamięć kształtowa-
na jest na podstawie nadal nierozliczonego bilansu win i oskarżeń: 

Dziś w Bośni każda strona obstaje przy swoim i uważa się za ofiarę. To ucieczka od intro-
spekcji i analizy odpowiedzialności. Tymczasem pojednanie nie będzie możliwe bez zasta-
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nowienia się nad samym sobą, nad swoimi błędami, i bez współczucia dla drugiego człowie-
ka (S, 133). 

W książce Sarajewo… dziennikarz opisuje swoistą „wojnę o pamięć”, która 
rozpoczęła się po oficjalnym zakończeniu działań zbrojnych. Zderzenie tak od-
miennych wizji, zarówno co do historii, jak i przyszłości, stać się może – zdaniem 
reportera – zarzewiem nowego konfliktu. Do rangi miejsc pamięci urastają na 
Bałkanach nie tylko miejsca zbiorowych mordów, poszczególne miasta (jak Sara-
jewo czy Mostar), ale także drobne elementy niepozornie wtopione w krajobraz. 
„Miejsca, w których stykamy się z historią, są czasem zaskakujące. W tym przy-
padku to czerwony dystrybutor benzyny przy wjeździe do Pale” (S, 135) – pisze 
Ghesquière, zastanawiając się nad tym, czy i ewentualnie w jaki sposób możliwe 
będzie życie w tak nasączonym pamięcią krajobrazie. Za sprawą toczonych po-
lemik i sporów wiele takich przestrzeni zostaje pozbawionych swego symbolicz-
nego wymiaru. Następuje proces powojennego wymazywania wspomnień. Jak 
pokazuje reporter, wciąż żywa pozostaje myśl, by to, co nawiązuje do dawnych 
czasów, „zabić, sprofanować, zniszczyć. Także w Podvitez ślady muzułmańskiej 
kultury musiały na zawsze zniknąć z Republiki Serbskiej” (S, 72). W efekcie tych 
działań miejsca pamięci przekształcane zostają w nie-miejsca pamięci, które 
istnieją – jak pisze Sendyka – „przez przeczenie, odwracanie się, zamykanie oczu 
(…)”13. Celem reportera jest zatem dotarcie do przestrzeni stanowiących współ-
cześnie rodzaj kulturowego tabu i opisanie ich w możliwie najbardziej adekwatny 
sposób. 

W O J C I E C H  T O C H M A N :   
K O N S T R U O WA N I E  R A M  PA M IĘC I  

Zbliżoną do Ghesquière’a perspektywę oglądu wydarzeń w Bośni przyjmuje 
Tochman, który – podobnie jak francuski reporter – przyjeżdża na Bałkany kilka 
lat po zakończeniu konfliktu, by zadać pytanie o sposoby konstruowania ram 
wspólnotowej pamięci. W trakcie swej podróży towarzyszy zajmującej się identy-
fikowaniem kości antropolog Ewie Klonowski. Dziennikarza interesują jednak 
nie tylko losy uczestników konfliktu, lecz przede wszystkim to, co stało się po 
jego oficjalnym zakończeniu. Żywa pamięć zostaje zatem skonfrontowana 
z pamięcią zapośredniczoną. Szczególnie ważnymi bohaterkami Jakbyś kamień 
jadła pozostają kobiety. To one: matki, córki, żony, siostry, poszukując śladów 
swych bliskich, powierzają reporterowi własne wojenne wspomnienia. Jego za-
   

13 R. Sendyka, Pryzma – zrozumieć nie-miejsca pamięci (»non-lieux de mémoire«), „Teksty Dru-
gie” 2013, nr 1–2, s. 325. 
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daniem staje się utrwalenie ich w formie adekwatnej z punktu widzenia współ-
czesnego odbiorcy mediów i przywrócenie im swoistej „aktualności”. W tym celu 
refleksja piszącego często koncentruje się wokół postawy społeczności międzyna-
rodowej oraz przedstawicieli zachodnich mediów, którzy wraz z ustaniem działań 
zbrojnych całkowicie stracili zainteresowanie sytuacją na Bałkanach. Tymczasem 
to, co dzieje się tam już po oficjalnym zakończeniu konfliktu, winno zwrócić 
uwagę środków masowego przekazu w nie mniejszym stopniu niż sama wojna: 

Na ulicach widzieliśmy również dziennikarzy: reporterów, fotoreporterów, operatorów 
kamer. Przyjeżdżali tu pisarze i filmowcy. Chodzili całymi grupami albo pojedynczo. Mówili 
wieloma językami. (…) 

Powstało tysiące depesz, reportaży, wystaw, książek, albumów, filmów dokumentalnych 
i fabularnych o wojnie w Bośni. Ale kiedy wojna się skończyła (albo, jak sądzą niektórzy, 
została na jakiś czas przerwana), reporterzy spakowali kamery i natychmiast pojechali na in-
ne wojny (JKJ, 6). 

Tochman wskazuje, że pamięć jest procesem stale podlegającym negocjacjom. 
Zwraca uwagę na wielość silnie rozbieżnych punktów widzenia, pod żadnym 
względem niepozwalających mieszkańcom powojennych terenów napisać wspól-
nej historii. Ramowanie wspomnień, polegające na tworzeniu na ich podstawie 
spójnej opowieści, jest wciąż na Bałkanach jednym z najważniejszych proble-
mów. Wyzwaniem dla wielu bohaterów Jakbyś kamień… staje się także odtwo-
rzenie pamięci indywidualnej, zapośredniczonej nierzadko w najistotniejszym 
dokumencie przypominającym o bliskich: fotografiach. Pełnią one współcześnie 
– jak pokazuje reporter – funkcję jedynego dowodu w sprawie; to one wyznaczają 
ramy pamięci, pozostają najważniejszym sposobem na przywołanie utraconego: 

Wielu dzisiejszych ośmio-, dziesięciolatków nie zna twarzy swych ojców i starszych braci. 
Są zbyt młodzi, by je pamiętać. Kiedy dorosną, z pewnością zacznie im tych twarzy brako-
wać. Nie wystarczy lilijka w Księdze zaginionych. Będą chcieli zobaczyć, jaki miał nos, jakie 
policzki, brodę, włosy i jakie spojrzenie. Będą chcieli ocenić, czy są choć trochę podobni. 
Przeszukają archiwa szkół, urzędów, armii i zakładów pracy. Będą pytać w gazetach, w ra-
diu, w telewizji. Będą mówić o swym wielkim pragnieniu: – Chciałbym/chciałabym wie-
dzieć, jak wyglądał mój ojciec. Może ktoś ma z ojcem jakieś wspólne zdjęcie: w szkole, 
w wojsku albo na wspólnym urlopie koło Dubrownika. Może ktoś zadzwoni… (JKJ, 119–120) 

W odróżnieniu od wcześniej wspominanych autorów twórca Jakbyś kamień…, 
pisząc o wojnie, używa wysoce naturalistycznego obrazowania, w ogromnej 
mierze swą uwagę poświęcając nie tylko wydarzeniom, lecz także sposobowi ich 
utrwalenia. Zakłada bowiem, że język, jakim posługuje się reporter, ma przede 
wszystkim poruszyć czytelnika, zaapelować do jego wrażliwości, a w efekcie 
nakłonić go do empatycznego spojrzenia na ukazywane fakty. Pisanie jest dla 
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Tochmana próbą rejestracji minionego, narzędziem wykorzystywanym do ocale-
nia tego, co ulotne, podróżą po śladach. Pamięć ocalonych – jak pokazuje dzien-
nikarz – w rozmaity sposób aktywizuje przeszłość na nowo. Wprawdzie nie 
przywraca w sensie literalnym tego, co utracone, lecz odkrywa ślady tego, co 
nieobecne. Ich zapisem staje się właśnie tekst reportażowy. 

E D  V U L L I A M Y:   
R E P O R T E R  WA L C Z Y  O  PA M IĘĆ  

Spojrzenie Vulliamy’ego, zaprezentowane w tomie Wojna umarła. Niech żyje 
wojna. Bośniackie rozrachunki, znacząco odróżnia się od omówionych wcześniej 
reportaży i zwraca uwagę silnym i jawnym zaangażowaniem piszącego w poru-
szaną problematykę. Brytyjski dziennikarz, krytykując politykę „równowagi” 
forsowaną przez Brytyjczyków, stawia tezę, iż „historia nierozliczona to (…) 
historia niebezpieczna” (WU, 68). Twierdzi, że do dzisiaj niemożliwe wydaje się 
napisanie przez bałkańskie narody wspólnej historii. Powodem tego jest – zda-
niem reportera – permanentne podważanie przez stronę serbską autentyczności 
zebranych w trakcie wojny materiałów dziennikarskich, do chwili obecnej okre-
ślanych jako sfingowane. Vulliamy podkreśla, że przychodzi mu pisać o wojnie 
toczącej się „trzy kroki od Wenecji” (WU, 39), wobec której europejska społecz-
ność w dużej mierze pozostała bierna. Reporter nie chce jednak być obojętny. 
Deklaruje wręcz bezpośrednie zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o tych 
wydarzeniach, których niezwykle krwawym symbolem stała się zbrodnia 
w Omarskiej – obozie, o którym społeczność międzynarodowa dowiedziała się 
właśnie dzięki dziennikarskiemu zaangażowaniu Vulliamy’ego. Powiada dzien-
nikarz: 

Doprowadzało mnie do szaleństwa, gdy w czasie wojny wracałem do Anglii lub Włoch 
i przekonywałem się, że większość ludzi zupełnie nie przejmuje się tymi potwornościami al-
bo nie wie, co właściwie ma o nich myśleć, więc woli się nimi nie interesować. Ta obojęt-
ność trwa do dziś (…), a ja często się zastanawiam, co jest tego powodem. Być może po pro-
stu ludzi nie obchodzą masowe zbrodnie, nawet jeśli dochodzi do nich tuż za miedzą, „trzy 
kroki od Wenecji” (…) (WU, 39). 

Skutki działań podejmowanych przez reportera okazały się dla niego rozczaro-
wujące. Starania o ocalenie pamięci i oddanie szacunku ocalonym sam określił 
jako bezowocne, irytując się przy tym brakiem możliwości rzeczywistego wpły-
wania przez media na rozgrywające się w świecie wydarzenia. Vulliamy – co 
istotne – nie myśli o wykonywanym zawodzie wyłącznie w kontekście informo-
wania międzynarodowej społeczności, ale pragnie, by jego teksty zainicjowały 
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konkretne zmiany. Na pytanie Agnieszki Wójcińskiej o to, czy wierzy, że pisa-
niem można cokolwiek zmienić, odpowiada: 

Bośnia nauczyła mnie, że nie można. Przecież odkryłem tam obozy koncentracyjne, któ-
rych nie tworzono gdzieś na końcu świata, ale w samym jego centrum. Wobec tego faktu zo-
stali postawieni wszyscy reporterzy tam i robiliśmy, co mogliśmy. (…) I co? Dzisiaj zajmu-
jemy się korporacjami, firmami wydobywczymi, ale obawiam się, że brutalna prawda brzmi: 
oni naprawdę mają gdzieś to, co mówimy14. 

W wypowiedziach Vulliamy’ego dostrzec można liczne próby samookreślenia: 
reporter zaznacza, że jest nie tylko kronikarzem wojny, ale także jej uczestni-
kiem. Eksplorując ślady pozostawione w rzeczywistości przez wojenne doświad-
czenia, wydeptuje własną „tropę” prowadzącą do miejsc, których próżno było 
szukać w medialnych narracjach. Reporter, pragnąc mieć autentyczny wkład 
w pomoc ofiarom wojny, zdecydował się nawet zeznawać w trakcie procesu 
w Hadze, gdy oskarżano zbrodniarzy wojennych (w tym Radovana Karadžicia). 
Przez swe jawne zaangażowanie Vulliamy stracił wtedy szacunek wielu reporte-
rów (w tym przede wszystkim dziennikarzy silnie atakującego go wówczas „New 
York Timesa”), traktujących jego zeznania w kategorii wyraźnego wykroczenia 
poza ramy etyki dziennikarskiej i zaniechania zasady neutralności. Tymczasem 
Vulliamy postrzega ów brak zaangażowania jako nie tyle poszanowanie obiekty-
wizmu, ile ciche przyzwolenie na dokonywanie zbrodni. Jedynym zarzutem, jaki 
sobie stawia, jest nieumiejętność wypracowania adekwatnego języka do opisu 
wydarzeń, które – z szacunku dla ofiar drugiej wojny światowej – określił jako 
„echo” Holocaustu (WU, 164): 

Postrzegałem wojnę również jako serię osobistych niepowodzeń: zawiodłem, bo nie umia-
łem znaleźć języka, który mógłby ją należycie opisać, i zawiodłem, bo nie zdołałem przycią-
gnąć uwagi czytelników w takim stopniu, by doprowadzić do zmiany polityki i zakończenia 
tej masakry – nie wspominając już o innych niepowodzeniach, jak choćby w sytuacji, gdy nie 
biegłem dość szybko, by donieść na czas siedmioletnią dziewczynkę, postrzeloną w głowę 
przez snajpera (…) (WU, 164). 

Swą książkę Vulliamy definiuje jako „opowieść o czymś więcej niż o wojnie 
i jej następstwach w pewnym kraju na południowym wschodzie Europy: to histo-
ria o traumie, pamięci i przetrwaniu, o rzeczach, które nie mają żadnego ostatecz-
nego rozwiązania (…)” (WU, 49). W jego myśleniu o funkcjach reportażu domi-
nuje refleksja nad sposobami wyrazu wojennego doświadczenia, która – podej-
mowana wciąż na nowo – nigdy nie znajduje zadowalającego reportera 
rozstrzygnięcia.    

14 E. Vulliamy, Sprawdzam!, rozm. przepr. A. Wójcińska, w: tejże, Perspektywa mrówki. Rozmowy 
z reporterami świata, Wołowiec: Czarne, 2015, s. 142–143. 
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P O D S U M O WA N I E  

Podsumowując, zauważyć można, że cel reportażu zogniskowanego wokół te-
matów takich jak Zagłada, wojna czy ludobójstwo współcześni dziennikarze 
dostrzegają głównie w aktywowaniu pamięci we wszelkich jej wymiarach oraz 
w dążeniu do wypracowania adekwatnego sposobu jej ekspresji. Istotną rolę 
w pracach wszystkich wspomnianych tu reporterów odgrywa kategoria śladu, 
pozostawionego przez tych, którzy zginęli. Traktowany jest on jako istotny detal, 
narzędzie poznania, element konstruujący pomost między przeszłością a teraź-
niejszością. Badania nad tekstami Demick, Ghesquière’a, Tochmana oraz Vul-
liamy’ego pokazują, że mnemotyczny potencjał uprawianego przez nich gatunku 
ogniskuje się dziś wokół pamięci indywidualnej, wspólnotowej oraz kulturowej, 
których rezerwuar traktowany jest jako ważne źródło dziennikarskich informacji. 
Zadaniem reporterów, spoglądających na byłą Jugosławię z perspektywy różnych 
krajów, jest przede wszystkim włączenie we współczesny pamięciowy dyskurs 
głosu Innego, którego relacja – zarówno w trakcie trwania wojny na Bałkanach, 
jak i kilkanaście lat po jej zakończeniu – z rozmaitych względów spychana zosta-
je w domenę niepamięci. 

 
T R A C E S  O F  M E M O R Y .   

R E P O R T A G E  S T O R I E S  A B O U T  T H E  Y U G O S L A V  W A R S   
F R O M  A  C O M P A R A T I V E  P E R S P E C T I V E  

The purpose of this article is to discuss the way memory functions in literary reportages devoted to the 
Yugoslav Wars. In my research I am concentrating on four books: Jakbyś kamień jadła [Like Eating a 
Stone] by Wojciech Tochman, W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy [Logavina 
Street. Life and Death in a Sarajevo Neighborhood] by Barbara Demick, Sarajewo. Rany są nadal 
zbyt głębokie [Sarajevo. The Wounds are Still too Deep] by Hervé Ghesquière and Wojna umarła, 
niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki [The War is Dead, Long Live the War. Bosnia: the Reckon-
ing] by Ed Vulliamy. The outlined comparative research shows that each of the authors looks at the 
analyzed issue from a different perspective, taking into account, among others, the context of the 
country from which he or she comes, as well as the degree of personal involvement in war. 
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RE P O R T E R  J A K O  T O W A R Z Y S Z  I  J A K O  ŚW I A D E K  

–  L I T E R A T U R A  N O N-F I C T I O N   
W O B E C  T A K  Z W A N E G O   

K R Y Z Y S U  U C H O DŹC Z E G O *  

 
Z LEKTURY REPORTAŻY LITERACKICH POŚWIĘCONYCH TZW. KRYZYSOWI UCHODŹ- 
czemu / migracyjnemu wyłania się szereg punktów wspólnych, węzłowych mo-
tywów, które pozwalają potraktować te teksty, pomimo różnych modeli partycy-
pacji w doświadczeniach migrantów1 i stosowania odmiennych strategii pisar-
skich, jako wariacje na temat jednej – jak to określił Zygmunt Bauman – „nie-
kończącej się sagi migracyjnej”2. 

Pierwszym z nich jest mitologizacja migracji, zasygnalizowana wprost w sa-
mych tytułach książek Afrykańska odyseja Klausa Brinkbäumera i Nowa Odyseja 
Patricka Kingsleya3. Oczywiście słowo „odyseja”, pisane małą literą, funkcjonuje    

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 2016/23/D/HS2/03442 pt. „Konstruowanie 
wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym”, finansowanego przez Narodowe Centrum 
Nauki. 

1 W niniejszym tekście będę celowo, politycznie czy performatywnie, używał naprzemiennie pojęć 
„uchodźca” i „migrant” w ramach: (a) dyskursywnego protestu przeciwko jakże częstym praktykom 
rozgrywania tego rozróżnienia w celu oddzielenia tych, których chcemy i którzy zasługują na naszą 
pomoc („prawdziwych uchodźców”), od tych, którzy nie są tu mile widziani i stanowią źródło rozmai-
tych zagrożeń („tylko / po prostu / zwykłych migrantów”); (b) zasygnalizowania, że jedyne znane mi 
klarowne kryteria owego rozróżnienia mają charakter formalno-prawny i nijak nie przekładają się na 
skomplikowane realia ludzkiej egzystencji, a to ta ostatnia interesuje zarówno mnie, jak i autorów, 
o których piszę.  

2 Z. Bauman, Obcy u naszych drzwi, przeł. W. Mincer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2016, s. 90. 

3 Kingsley ponadto opatruje swoją książkę mottem z Odysei: „A jeśli na morzu ciemnym jak wino 
znów mnie któryś z bogów rozbije, wytrzymam, bo w piersiach mam serce na ból hartowane. Już tyle 
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też jako określenie „długiej wędrówki pełnej przygód i dramatycznych wyda-
rzeń”4, której archetyp w kulturze zachodniej stanowi właśnie tułaczka Odyseu-
sza, jednak konotacjom z postacią antycznego herosa sprzyja tu coś więcej niż 
jedynie wspólne „miejsce akcji” – morza Egejskie i Śródziemne. 

Kingsley, dziennikarz brytyjskiego magazynu „The Guardian”, choć wyraźnie 
wzbrania się przed patosem i wprowadzaniem efektownych, uwodzących analo-
gii, przedstawia doświadczenia uchodźców jako źródło nowego mitu fundacyjne-
go Europy. Uzasadniając tytuł, który nadał swojej książce, pisze, iż 

uchodźcy nadal przemierzali morze w rekordowych liczbach – i nadal w rekordowych licz-
bach umierali. Tylko po to, żeby w ogóle dostać się na łódź, większość z nich odbyła podróż, 
która sama w sobie zasługuje na miano współczesnej odysei. W czasach, gdy podróżowanie 
dla wielu jest łatwe i bezpieczne, ich wyprawy przez Saharę, Bałkany czy przez Morze Śród-
ziemne – pieszo, w drewnianych łodziach rybackich albo na pakach jeepów – są prawie tak 
spektakularne jak podróże klasycznych bohaterów, podobnych Eneaszowi i Odyseuszowi5. 

Reporter wymienia następnie szereg paralel między starożytnymi a współcze-
snymi dramatis personae: wodzący na pokuszenie i ku zgubie śpiew syren przy-
biera dziś postać pustych obietnic przemytników, biznesmenów ludzkiego nie-
szczęścia i desperacji, którym nie można zaufać i którym trzeba zaufać, skoro nie 
istnieje żadna alternatywna droga przedostania się na – jak to określa Artur Do-
mosławski – „lepszą stronę życia”6 czy też – jak to czasami jeszcze wyobrażają 
sobie sami uchodźcy – do raju7. Nieobliczalni, bezwzględni pogranicznicy, dzia-
   
wycierpiałem, tyle się natrudziłem wśród fal i na wojnie, że niech to i jeszcze się stanie” (przeł. 
J. Parandowski). Również jeden z rozdziałów reportażu Wolfganga Bauera Przez morze, o którym 
piszę w dalszej części tekstu, nosi tytuł Odyseja. Dołóżmy do tego jeszcze opowiedzianą przez Ewę 
Wanat historię, zawartą w zbiorze reportaży Deutsche nasz. Akcja toczy się w Willkommensklasse – 
klasie przygotowawczej dla dzieci obcokrajowców: „Dziś nie będzie normalnych lekcji. Będą malo-
wać drogę, którą trafili do Niemiec. Punktem odniesienia jest Odyseja. Nauczycielka streszcza ją, 
licząc, że w historii Odysa dzieci odnajdą jakąś część własnej. Mówi, że bogowie poplątali drogi tak, 
by Odys nie mógł odnaleźć powrotnej drogi do domu. Podkreśla kilka razy, że Grecy mieli wielu 
bogów, nie jednego” (E. Wanat, Deutsche nasz. Reportaże berlińskie, Warszawa: Świat Książki, 
2018, s. 71–72). 

4 Odyseja [hasło], https://sjp.pwn.pl/sjp/odyseja;2494107.html [dostęp: 15.10.2018]. 
5 P. Kingsley, Nowa Odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, przeł. A. Paszkowska, 

Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017, s. 17. Dalsze cytaty z tej książki oznaczam 
w nawiasach skrótem NO, po którym podaję numer strony. 

6 Zob. A. Domosławski, Wykluczeni, Warszawa: Wielka Litera, 2016. 
7 Klaus Brinkbäumer tak zapowiada swoją reporterską wyprawę: „Będziemy podróżować tropem 

tych, którzy rzucają wszystko, byle dotrzeć do Europy. I wierzą, że gdy tylko opuszczą ojczyznę, 
w której doświadczają piekła, biedy i wojen, znajdą raj, bezpieczeństwo i dobrobyt”. O głównym 
bohaterze tekstu, Johnie Ampanie, z którym wyruszy w podróż szlakiem migrantów, pisze natomiast 
następująco: „W samolocie do Afryki siedzi mężczyzna. Wraca do domu. Droga zajęła mu cztery lata. 



160     Literatura polska w świecie. Tom VII 

łający w świetle prawa chroniącego „nas” przed „nimi”, to z kolei współcześni 
odpowiednicy cyklopów – nomen omen tych, których jednym z zadań, jak głoszą 
przekazy mitologiczne, było stawianie murów. „Trzy tysiąclecia po tym, jak nasi 
antyczni przodkowie tworzyli mity fundacyjne Europy – konkluduje Kingsley – 
dzisiejsi podróżnicy piszą nową opowieść, która w nadchodzących latach odci-
śnie pozytywne lub negatywne piętno na naszym kontynencie” (NO, 17). 

Swoistej mitologizacji migrantów dokonuje też Jarosław Mikołajewski w swej, 
poetyckiej momentami, książce reporterskiej Wielki przypływ. Mikołajewski udał 
się na włoską wyspę Lampedusę w roku 2013, kiedy jeszcze określenie „kryzys 
uchodźczy” nie zaistniało w centrum debaty publicznej i można było żywić – 
naiwną, jak się koniec końców okaże – nadzieję, że gdy Europa usłyszy o roz-
grywającej się każdego dnia u jej „bram” tragedii uchodźców, zareaguje odru-
chem etycznej odpowiedzialności i solidarnej pomocy. Pełne obojętności, a nawet 
wrogości, reakcje na los migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu prowadzą 
reportera do postawienia tezy o nieodczytanym czy wręcz zdradzonym dziedzic-
twie kultury śródziemnomorskiej – w epoce, „kiedy Jazonowie i Odyseusze prze-
siedli się na pontony”8. 

Odwołania do mitologicznych wędrowców, poza funkcją poetycką odsłaniającą 
skryte paralele, mają nade wszystko charakter konfrontacyjny – zderzają postawę 
dzisiejszej Europy z fundamentalnymi dla niej wartościami. Każda ze znanych mi 
opowieści o tzw. kryzysie uchodźczym jest bowiem również zdecydowanym 
j’accuse! kierowanym w stronę europejskiej polityki imigracyjnej: uszczelniania 
zewnętrznych granic, umywania rąk i cedowania odpowiedzialności na inne pań-
stwa; frymarczenia życiem ludzkim jako kartą przetargową polityki zagranicznej; 
wreszcie cichego przyzwolenia na rozrost ksenofobicznych, drapieżczych – jak to 
określił Arjun Appadurai9 – polityk tożsamościowych, które nie tylko sankcjonu-
ją strategie izolacjonizmu i sekurytyzacji, ale wręcz pozwalają dostrzegać w nich 
świadectwo dalekosiężnego rozsądku. 

By odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, by tak przedstawiać i tak trakto-
wać uchodźców, a jednocześnie uparcie wierzyć w swe moralne nieskalanie 
i wyższość, Zygmunt Bauman posłużył się pojęciem adiaforyzacji, czyli „wyłą-
czenia migrantów i tego, co się z nimi dzieje, z moralnej oceny. Gdy opinia pu-
   
Cztery lata spędzone w podróży do Europy, na kontynent, który tak jak wszyscy znani mu Afrykanie 
uważał za raj. Europa miała być kontynentem ludzi uśmiechniętych i sytych, ludzi z marzeniami, 
pracujących i kochających, ludzi mądrych i szczęśliwych” (K. Brinkbäumer, Afrykańska odyseja, 
przeł. J. Czudec, Wołowiec: Czarne, 2009, s. 12–13). Dalsze cytaty z tej książki oznaczam w nawia-
sach skrótem AO, po którym podaję numer strony. 

8 J. Mikołajewski, Wielki przypływ, Warszawa: Dowody na Istnienie, 2015, s. 11. 
9 Zob. A. Appadurai, Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, przeł. M. Bucholc, 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. 
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bliczna już raz ich zakwalifikuje jako potencjalnych terrorystów, migranci trafiają 
poza granice i zasięg moralnej odpowiedzialności – oraz, przede wszystkim, poza 
przestrzeń współczucia”10. Adiaforyzacja możliwa jest dzięki 

przypisywaniu kategoriom ludzi wyłączonym spod naszej (poza tym bezwarunkowej) moral-
nej odpowiedzialności cech, które ich zniesławiają, prezentują jako niegodnych uwagi i sza-
cunku. Tym samym pogarda i brak troski zostają usprawiedliwione, stanowią bowiem zasłu-
żoną karę za nieuleczalne skazy lub złe intencje tych, których poniżyliśmy, zignorowaliśmy, 
potraktowaliśmy surowo czy w sposób rażący zaniedbaliśmy11. 

Na tym tle pojawia się kolejny kluczowy element misji reporterów podejmują-
cych tematykę uchodźców – nadać im imię, twarz i biografię, zsubstancjalizować 
ich i upodmiotowić, nie pozwolić na to, by byli „pustym znaczącym”, służącym 
władzy do nadpisywania swych legitymizujących opowieści o zagrożeniu, na 
które ona jedna jest w stanie dostarczyć remedium. Dlatego też podstawowymi 
figurami pozycji, jaką przyjmują reporterzy, wchodząc w relacje z migrantami, 
chciałbym uczynić t o w a r z y s z a  i  św i a d k a . 

Towarzysz – by ponownie odnieść się do antycznego dziedzictwa Europy – od-
powiadałby daimonowi z wierzeń starożytnych Greków; postaci, o której tak 
pisała Hannah Arendt: „daimon (…) towarzyszy każdemu człowiekowi przez 
całe życie, zaglądając mu od tyłu przez ramię, widoczny tylko dla tych, których 
człowiek spotyka”12. Obecność daimona była tedy dowodem i gwarantem niepo-
wtarzalnej, jednostkowej tożsamości; to dzięki niemu życie człowieka i jego 
czyny nie ulegają rozproszeniu i zapomnieniu, on spaja je w jeden obraz i zapew-
nia im przetrwanie. W omawianym wypadku reporter13 jako towarzysz-daimon 
byłby odpowiednikiem nie tylko pamięci jednostkowej, ale i zbiorowej – jego 
zadaniem jest dążenie do tego, by zdarzenia, o których musimy się dowiedzieć, 
które mamy obowiązek pamiętać, dotarły do nas, dręczyły nas, skłaniały ku dzia-
łaniu i nie uległy zapomnieniu. Byśmy nie mogli potem utrzymywać, że nie wie-
dzieliśmy, nie słyszeliśmy. 

Figura świadka określa tu natomiast nie tylko formę naocznej, choć nie bezpo-
średniej reprezentacji (jak w rejestrze jurydycznym), ale przede wszystkim źródło 
niezgody. „W łacińskim rdzeniu słowa protest – pisał Paul Ricœur – jest przecież 
   

10 Z. Bauman, Obcy u naszych drzwi…, s. 43. 
11 Tamże, s. 94–95. 
12 H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa: Aletheia, 2000, s. 194. 
13 W rejestrze dosłownym formy towarzyszenia przybierają przeważnie postać triady: reporter – 

fotograf – migrant (Nowa Odyseja: Patrick Kingsley – Sima Diab – Haszem al-Souki; Afrykańska 
odyseja: Klaus Brinkbäumer – Markus Matzel – John Ampan; Przez morze: Wolfgang Bauer – Stanis-
lav Krupar – Anas Abdul Dayem). 
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wyraz testis, świadek – najpierw się pro-testuje, żeby móc zaświadczyć”14. Figura 
świadka jest zatem też formą sprzeciwu – nie będąc zdolnym do interwencji 
w bieg zdarzeń i układy rządzące tym światem, świadek przeciwstawia im swoją 
opowieść, wierząc, że rozbudzi wrażliwość, wznieci niezgodę, pozwoli tym, 
którzy nie doczekali się sprawiedliwości, przetrwać chociażby w opowieści. 

*  *  *  

Antycznych wędrowców, współczesnych migrantów, a także wrażliwych na ich 
los reporterów łączy kondycja homo viator – ludzi drogi. „Droga jest źródłem, jest 
skarbnicą, jest bogactwem – pisał Ryszard Kapuściński w swych autobiograficz-
nych Podróżach z Herodotem. – Dopiero w drodze reporter czuje się sobą, czuje się 
w domu”15. Uchodźcy to jednak ci, którzy zmuszeni byli zostawić swój dom (lub 
miejsce, w którym kiedyś był ich dom, bądź takie, którego nie mogli już dłużej 
nazywać domem), by wyruszyć w drogę – ich wymarzony dom (raj) ulokowany 
jest natomiast w tym samym punkcie, który opuścił reporter, by udać się w po-
dróż16. Ta topograficzna różnica ma nade wszystko znaczenie egzystencjalne czy 
kondycyjne – oddziela ona „pełnoprawnych obywateli” od „ludzi-odpad-
ków” (zgodnie z określeniami Zygmunta Baumana17). Możliwość dobr wolnego 
wyruszenia w drogę, łatwość powrotu, poetyckie wyobrażenie traktowania drogi 
jako domu – wszystko to jest pewnym komfortem, dowodem uprzywilejowanej 
pozycji reportera względem tych, których spotyka on na trasach swych wędrówek. 
Artur Domosławski pisał o tym, można by rzec, bez znieczulenia: 

Jeździmy [my, reporterzy – przyp. P.J.] w dalekie rejony świata, by opisywać cierpienia 
ludzi. Tłumaczymy to pasją, potrzebą informowania, wzbudzaniem empatii, czasem nawet 

   
14 P. Ricœur, Wydobywanie dobra, rozm. przepr. Brat Emil z Taizé, przeł. M. Prussak, „Więź” 

2001, nr 12, s. 14. 
15 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków: Znak, 2004, s. 244. 
16 Świadomość ta problematyzuje ponadto stosowane dość synkretycznie i bez dbałości o detale 

nawiązania do mitologicznych bohaterów – to nie Odyseusz, który powracał do Itaki, ale Eneasz, 
który wyruszył w nieznane, mógłby być antycznym patronem dzisiejszych uchodźców. 

17 „Być »zbędnym« znaczy być nadliczbowym, niepotrzebnym, bezużytecznym – niezależnie od 
tego, jaki rodzaj potrzeb i pożytków określa standard użyteczności i nieodzowności. Inni cię nie 
potrzebują; poradzą sobie równie dobrze – a nawet lepiej – bez ciebie. Nie istnieje żaden oczywisty 
powód twojej obecności i nie ma podstaw, byś mógł domagać się prawa do pozostania. Uznać kogoś 
za »zbędnego« znaczy wyrzucić go dlatego, że przeznaczony jest do wyrzucenia jak pusta i bezzwrot-
na plastikowa butelka albo zużyta jednorazowa strzykawka, nieatrakcyjny towar, na który nie ma 
nabywców, albo bezużyteczny, wybrakowany lub uszkodzony produkt zdjęty z taśmy przez kontrole-
rów jakości. »Zbędność« dzieli swe pole znaczeniowe z takimi słowami jak »odrzuty«, »wyrzutki«, 
»śmieci« – krótko mówiąc, odpady”. Z. Bauman, Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków: Wy-
dawnictwo Literackie, 2004, s. 25. 
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walką o sprawiedliwość, o prawa uciśnionych. Zderzamy się z nieszczęściem, podchodzimy 
do niego blisko, ale… mamy bilet powrotny. Zarabiamy w ten sposób, żyjemy z opisywania 
dramatów bliźnich18. 

Różnica topograficzno-kondycyjna między reporterem a uchodźcami – którą na 
poziomie wizualnym ujawniają częstokroć odmienne wyznaczniki etniczne – 
przekłada się na zasadniczy problem, znany doskonale z dziejów antropologii 
kulturowej czy, szerzej, nauk społecznych, a mianowicie wpływu obserwatora na 
to, co obserwowane. Jest to kwestia tym istotniejsza, jeśli wziąć pod uwagę fakt, 
że prawdziwościowy wymiar opowieści reportera oparty jest na figurze, którą 
James Clifford określił mianem autorytetu etnograficznego: „Jesteście tam…, bo 
ja tam byłem”19. Klaus Brinkbäumer stawia sprawę wprost: wszelkie filmy i re-
portaże o migrantach, 

niezależnie od tego, jak dobre intencje towarzyszą ich powstawaniu i jak solidnie je zreali-
zowano, muszą być już z definicji przekłamane. Od chwili, gdy biali dziennikarze dołączają 
do migrantów, żeby sfilmować lub opisać ich historię, przestaje to być tylko historia migran-
tów. Dziennikarze ją zmieniają. Ich obecność wpływa na sposób traktowania migrantów 
przez szmuglerów i policję. Inne są ceny i nie sposób temu zapobiec. Czarny uchodźca w to-
warzystwie dziennikarzy staje się uchodźcą w wydaniu luksusowym (AO, 25)20. 

Podróż Brinkbäumera przez Afrykę jest jednocześnie podróżą w czasie – wraz 
z Ghańczykiem Johnem Ampanem przemierza trasę, którą ten ostatni pokonał 
ponad dekadę wcześniej (zajęło mu to cztery lata), nim dotarł do Hiszpanii, gdzie 
udało mu się osiąść (okazała się ona co prawda daleka od wyobrażeń raju, które 
pchnęły go w podróż, ale i tak lepsza od miejsca, z którego uciekł). Druga wę-
drówka, odbywająca się już w zupełnie innych warunkach – z oficjalnymi doku-   

18 A. Domosławski, Wykluczeni…, s. 106. 
19 J. Clifford, O autorytecie etnograficznym, przeł. J. Iracka, S. Sikora, „Konteksty. Polska Sztuka 

Ludowa” 1995, t. 49, nr 3–4, s. 19. 
20 W tym aspekcie interesująca jest też „metodologiczna” refleksja Patricka Kingsleya, który – aby 

osiągnąć możliwie najwyższy stopień zgodności tego, co miał naocznie ujrzeć, a następnie zrelacjo-
nować, z tym, co „naprawdę” się wydarza – zdecydował się nie ingerować w meandry wędrówki 
Haszema al-Soukiego: „Często jestem pytany, jak zachowałem równowagę pomiędzy obserwowa-
niem a uczestniczeniem w podróży z Europy do Szwecji. Jako człowiekowi trudno było mi się w to 
nie mieszać. Ale jako reporter wiedziałem, że musiałem pozwolić Haszemowi iść własnym torem. 
Dobry przykład tego moralnego dylematu nadarzył się w Kopenhadze, gdzie Haszem nie miał karty 
kredytowej ani duńskich koron, żeby zapłacić za ostatni etap podróży. Miałem interweniować o 2.00, 
w końcu to już środek nocy, ale cieszę się, że tego nie zrobiłem. Po wszystkim zastanawiałem się, czy 
sama moja obecność na granicach nie ułatwiała mu podróży. Patrząc wstecz, myślę, że nie. (…) 
Niektórym nie spodoba się ani moja nieobecność na niektórych etapach drogi, ani to, że na innych 
byłem. Mam jednak nadzieję, że moi czytelnicy przyznają, że jak najbardziej starałem się, by przed-
stawić podróż uchodźcy tak wiernie, jak tylko mogłem” (NO, 307–308). 
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mentami, w towarzystwie dwóch białych obywateli Unii Europejskiej, finanso-
wana przez niemiecki „Der Spiegel” – ma poniekąd charakter wizji lokalnej. 
Kolejne etapy podróży – Togo, Benin, Nigeria, Niger, Algieria – wywołują pracę 
pamięci, są także okazją do tego, by naświetlić problemy, z którymi borykają się 
kraje afrykańskie21. Od spotkanych po drodze wędrowców Brinkbäumer, dosłow-
nie, kupuje opowieści – nie obawia się wykorzystywać tej przewagi, jaką ma nad 
nimi, a którą zdradza chociażby kolor jego skóry. Obowiązuje reguła win-win: on 
ma materiał do książki, oni – fundusze na pokrycie kosztów kolejnego etapu 
tułaczki. Zestawiając na zasadzie kontrapunktu wspomnienia Johna Ampana 
i opowieści napotykanych uchodźców, Brinkbäumer może dopełnić przestrzenną 
strukturę swojego reportażu – którego poszczególne podrozdziały oznaczone są 
nazwą miejsca oraz długością pokonanej drogi – perspektywą czasową, a także 
stopniowo przekształcić historie konkretnych ludzi, o określonym imieniu i na-
zwisku, wieku i narodowości, w historię uchodźców jako takich, w tytułową 
„afrykańską odyseję”. 

Tego typu podwójna perspektywa jest strategicznie istotnym trybem reporter-
skich opowieści o migracji. W autotematycznym prologu do swojej książki 
Kingsley, tłumacząc jej strukturę i zastosowane środki pisarskie, stwierdza, że 
Nowa Odyseja jest „przede wszystkim historią (…) Syryjczyka Haszema al-
-Soukiego. (…) Jego bardzo osobista narracja została skontrastowana z szerszą 
narracją o kryzysie, co pozwala na przechodzenie od relacjonowania podróży 
jednostki do opowiadania o podróży przez kontynent, przez który ta jednostka 
przechodzi” (NO, 18). W ten sposób uruchomiona zostaje twórcza dialektyka 
koła hermeneutycznego, która stanowi próbę rozwiązania naczelnego paradoksu 
opowiadania o tzw. kryzysie uchodźczym – skupiając się na perspektywie ogól-
nej, na liczbach, statystykach, traci się z oczu konkretnego człowieka; z kolei 
opisując historię konkretnej jednostki, umyka skala zjawiska, rozmiar cierpień 
i niesprawiedliwości. Haszem al-Souki – pisze Kingsley – „[n]ie jest bojowni-
kiem o wolność ani superbohaterem. Jest tylko zwykłym Syryjczykiem” (NO, 
18). Jego historia to „historia everymana”. Deklaracja ta nie odbiera jednak opo-
wieści o przeżyciach Haszema wyjątkowości. Wręcz przeciwnie, właśnie poprzez 
zasygnalizowanie, że tego typu doświadczenia są codziennością dla setek tysięcy 
ludzi, że żyjemy w świecie, w którym wyjątkowość stała się typowa, że – jak 
stwierdza sam Kingsley – „najbardziej niezwyczajnym” aspektem wielu tragicz-
nych doświadczeń uchodźczych jest to, że „należą do dosyć zwyczajnych” (NO, 
12), można dodatkowo zwiększyć wagę świadectwa-protestu. 
   

21 Tym samym „mimochodem” reporter dostarcza też licznych kontrargumentów przeciw tym, któ-
rzy kwestionują zasadność decyzji o ucieczce i przypisują migrantom przyziemne czy wrogie wręcz 
motywacje. 
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Kingsley towarzyszył Haszemowi najpierw w Egipcie podczas przygotowań do 
podróży, a następnie już po przybyciu do Włoch, skąd razem z nim przemierzył 
kontynent europejski w drodze do Szwecji. Najtrudniejszy etap „uchodźczej 
odysei”, czyli ponowną przeprawę przez Morze Śródziemne (pierwszą z nich 
prawie przypłacił życiem), Syryjczyk musiał odbyć samodzielnie, wyposażony 
w „notes, żeby mógł dokładnie zapisywać wydarzenia na pokładzie, oraz aparat 
fotograficzny, by uzupełniał notatki zdjęciami” (NO, 23). W ten sposób uchodźca 
sam stał się reporterem (i fotoreporterem) zbierającym materiały do opowieści 
o swej własnej wędrówce. Miał jednocześnie być częścią pewnej sytuacji – sytu-
acji, dodajmy, ekstremalnie niebezpiecznej – i dystansować się od niej, spoglądać 
na nią „z góry”, by poddać ją refleksyjnemu opracowaniu i zapośredniczyć 
w znakach. 

Zgoła odwrotnie postąpił niemiecki reporter Wolfgang Bauer. On i towarzyszą-
cy mu fotograf zastosowali strategię mimikry (resp. reportażu wcieleniowego22): 
zapuścili brody, przybrali zmienioną tożsamość – nauczycieli języka angielskiego 
z jednej z republik kaukaskich – i dołączyli do uchodźców, którzy próbowali 
przedostać się z Egiptu na terytorium Włoch. W ten sposób dziennikarze chcieli 
nie tyle b y ć  z  n i m i , ile b y ć  n i m i , a przynajmniej – skoro w pełni nigdy 
nie będzie to możliwe – poczuć, co to znaczy. Przebywając under cover wśród 
uchodźców, doświadczyli niepewności, upokorzeń, lęku, nieustannie rozbudza-
nych nadziei wiodących każdorazowo do rozczarowania, znoju niekończącego się 
oczekiwania w przepełnionych pomieszczeniach, który przeradzał się we frustra-
cję i w stany depresyjne. Wreszcie, kiedy po kilku tygodniach udało im się 
w końcu dostać na statek przemytników, do przeżyć tych dołączyły porwanie, 
zdrada oraz dojmujące uczucie klęski, gdy – pozostawionych na małej wysepce – 
przechwyciła ich egipska straż przybrzeżna. 

Dla większości uchodźców oznaczało to koniec nadziei, świadomość, że cały 
wysiłek i czas, wszystkie pieniądze, które poświęcili na ucieczkę, doprowadziły 
ich nie do upragnionego europejskiego raju, do tej lepszej przyszłości, lepszego 
życia – nawet jeśli czysto teoretycznego – lecz do więziennej celi, gdzie będą 
narażeni na dalszą przemoc, zdani na łaskę i niełaskę strażników oraz wszelkiej 
maści oficjeli. Dla reporterów z kolei był to co najwyżej koniec przygody zwią-
zanej z „niejawną obserwacją uczestniczącą”. Wypuszczeni zaraz po ujawnieniu 
ich tożsamości, zostali deportowani do Turcji, skąd z łatwością mogli powrócić 
do swoich domów. W tym momencie dobitnie ujawniła się różnica topograficz-
no-kondycyjna, którą próbowali przezwyciężyć za pomocą uchodźczego kamu-
flażu: 
   

22 Zob. I. Adamczewska, Reportaż wcieleniowy, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, z. 4, 
s. 177–183. 
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Dokumenty dostaliśmy przy stanowisku odlotu. W sekundę przemieniły nas w innych lu-
dzi. Z więźniów, którymi byliśmy jeszcze przed chwilą, staliśmy się pasażerami uprzywile-
jowanymi (…). Mieszkańcami elizjum o nazwie Europa. Jeszcze przed chwilą wolno nam 
było poruszać się tylko na kilku metrach kwadratowych, teraz świat znów stanął przed nami 
otworem23. 

Przemiana nie dotyczyła wyłącznie sytuacji jednostki, ale objęła także otacza-
jący ją świat i obowiązujące w nim zasady, co dowodzi zasygnalizowanego tu 
sprzężenia aspektu topograficznego i kondycyjnego: 

Wszystkie struktury, które dotychczas uniemożliwiały nam przekroczenie granicy, teraz 
nas wspierają, zachęcają do tego za pomocą plakatów reklamowych i okazyjnych cen. 
Wszystko, co nas zatrzymywało, teraz służy wyłącznie dowiezieniu nas do celu, i to możli-
wie szybko. (…) Pokonywanie Morza Śródziemnego – które dla tylu jest nie do pokonania, 
dla tylu oznacza śmierć – bez najmniejszego wysiłku, w stanie przyjemnej drzemki wydaje 
mi się (…) głęboko obsceniczne” (PM, 74). 

Ta zgoła magiczna metamorfoza, której rażąca niesprawiedliwość tak oburzyła 
Bauera, opiera się tak naprawdę na dwóch w pełni arbitralnych podstawach: do-
kumentach i granicy24, sankcjonujących i podtrzymujących wspomniany już 
podział na „pełnoprawnych obywateli” i „ludzi-odpadków”. Te same instancje 
odpowiedzialne są za sytuację opisaną przez Kingsleya, który dzięki swoim do-
kumentom obywatela Unii Europejskiej i legitymacji prasowej w ciągu tygodnia 
   

23 W. Bauer, Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, przeł. E. Kalinowska, Wołowiec: Czarne, 
2016, s. 73. Dalsze cytaty z tej książki oznaczam w nawiasach skrótem PM, po którym podaję numer 
strony. 

24 „Granica państwowa to zmyślne urządzenie – pisze Seyla Benhabib w książce Prawa Innych. – 
Jeśli znajdziesz się po niewłaściwej stronie, możesz w mig zmienić się z obywatela w kogoś obcego 
i pozbawionego praw. Tak jakby po przekroczeniu jej coś zmieniało cię w wybrakowany towar, 
niezasługujący na dobre traktowanie” (S. Benhabib, Prawa Innych. Przybysze, rezydenci i obywatele, 
przeł. M. Filipczuk, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015 – opis z tylnej strony okład-
ki). Tym pilniejsze staje się zatem wezwanie Giorgio Agambena – a wcześniej też Hannah Arendt 
(My, uchodźcy, przeł. H. Bortnowska, „Przegląd Polityczny” 2002, nr 55) – o ponowne przemyślenie 
globalnych regulacji prawnych, które w dzisiejszym kształcie uzależniają prawa człowieka od praw 
obywatela i redukują do nich, przyjmując za punkt odniesienia rozparcelowanie świata na terytoria 
państw narodowych i zakładając quasi-naturalną relację między terytorium urodzenia a narodowością. 
„Jeśli uchodźcy – pisze Agamben – (…) reprezentują w ustroju nowoczesnego państwa narodowego 
element niepokojący, to dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zrywając ciągłość między czło-
wiekiem a obywatelem, między narodzeniem a narodowością, wpędzają w kryzys fikcję leżącą 
u początków nowoczesnej suwerenności” (G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie 
życie, przeł. M. Salwa, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008, s. 180). Jako ci, którzy poprzez samo 
swoje położenie kwestionują „świętą trójcę”: państwo – naród – terytorium, ci, którzy ośmielają się 
przedstawiać jako po prostu ludzie, uchodźcy stają się homines sacri, istotami „poświęconymi”, 
„skazanymi na śmierć”. 
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mógł przekroczyć „dziewięć granic, podczas gdy do 1,3 tys. ludzi zginęło, próbu-
jąc przekroczyć zaledwie jedną z nich” (NO, 18). 

Właśnie w tych momentach świadectwa-protesty docierają do kolejnego „wę-
złowego motywu” reporterskich opowieści o kryzysie migracyjnym – do tego, co 
Ryszard Kapuściński określił jako „wielkie odkrycie Herodota”, czyli przekonania, 
że „inne światy, inne kultury to są zwierciadła, w których przeglądamy się my 
i nasza kultura”25. Nie jest to w tym wypadku jednak przyjemny obraz. W języku 
psychoanalizy Jungowskiej można określić go jako konfrontację z własnym cie-
niem, z tą wypartą treścią, która stanowiła podstawę naszego komfortu i dobrego 
moralnego samopoczucia. W tym kontekście można też odczytać słowa Zygmun-
ta Baumana dotyczące źródeł społecznej niechęci wobec uchodźców: „Ludzkim – 
aż nadto ludzkim – zwyczajem jest obwinianie i karanie posłańców za treść wia-
domości, które przynoszą”26. 

Ta dręcząca, mroczna samowiedza, to nieznośne odbicie w lustrze podtykanym 
nam przez Innego, może jednak prowadzić także do swoistej konwersji („węzło-
wy motyw” numer trzy), poprzez którą świadectwo tekstu dopełnione zostanie 
świadectwem życia. Taki jest, jak się zdaje, przypadek Annah Björk – współau-
torki wstrząsającego reportażu Łódź 370. Śmierć na Morzu Śródziemnym. Ta 
prominentna szwedzka dziennikarka muzyczna i celebrytka, bywalczyni salonów 
i wystawnych imprez, po naocznym zderzeniu z tragedią uchodźców zaczyna 
dostrzegać miałkość i fasadowość swej dotychczasowej egzystencji. „Trudno mi 
pogodzić się z faktem, że życie wokół mnie toczy się zwykłym trybem, podczas 
gdy ja mam wrażenie, że stałam się inną osobą”27 – pisze. Oczy utopionych dzieci 
nawiedzają ją po nocach, doświadczenia uchodźców stanowią jedyne tematy, 
które uznaje za warte dyskusji, a jej potrzeba działania i pomocy sięga wręcz 
granic obsesji: „Zaczynam wariować na myśl, że tyle ludzkich istnień przepada 
bez śladu i nikt o tym nie wie” (Ł, 180); „Muszę jechać z powrotem nad Morze 
Śródziemne. Pracować na statku ratowniczym. Nie zaznam spokoju, dopóki nie 
będę własnymi rękami wyciągać dzieci z wody. Muszę ratować dzieci, wyciągać 
je żywe, przywrócić im życie” (Ł, 215). 

Póki co jednak ma inną misję – dotyczy ona tytułowej łodzi, której organizacje 
zajmujące się udzielaniem pomocy uchodźcom nadały numer porządkowy 370. 
Łódź ta utonęła w nocy z 4 na 5 stycznia 2016 roku z ponad 30 osobami na po-
kładzie, z których udało się przeżyć raptem trójce mężczyzn. Tragedia ta nie 
wybudziła Europy z beztroskiego snu, nie poruszyła sumień i nie wznieciła nie-
   

25 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem…, s. 243. 
26 Z. Bauman, Obcy u naszych drzwi…, s. 23. 
27 A. Björk, M. Beijmo, Łódź 370. Śmierć na Morzu Śródziemnym, przeł. I. Kowadło-Przedmojska, 

Warszawa: Agora, 2017, s. 180. Dalsze cytaty z tej książki oznaczam w nawiasach skrótem Ł, po 
którym podaję numer strony. 
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zgody. Przemiana Annah Björk miała dwa źródła, dwa uderzenia szoku. Najpierw, 
gdy dowiedziała się, że obok tonącej łodzi przepłynął statek towarowy, a kapitan 
nie zareagował na wołania o pomoc – zamiast tego cisnął w stronę uchodźców 
niedopałek papierosa, po czym statek odpłynął dalej. I drugi raz, kiedy zoriento-
wała się, że nie istnieje żadna instytucja ani urząd, które zajmowałyby się identy-
fikacją ofiar oraz informowaniem rodzin o śmierci ich bliskich, a także zapew-
nianiem im możliwości godnego pochówku – jest to, pisze Björk, „najgorszy 
i najbardziej jaskrawy przykład stosunku Unii do ludzi z innych obszarów kultu-
rowych” (Ł, 170). Poruszona tą świadomością dziennikarka postanowiła podjąć 
się tego zadania sama wraz ze swoim partnerem Mattiasem Beijmo. 

Poruszenie oznacza nie tylko paraliżujący szok, niedowierzanie, niemy krzyk 
sprzeciwu – poruszenie to przede wszystkim po-ruszenie, działanie, zaangażowa-
nie, potrzeba porzucenia wygodnej pozycji tego, którego to nie dotyczy. „Ta 
sprawa to mój obowiązek – pisze Björk. – Potraktuję tę łódź tak, jak szwedzkie 
władze potraktowałyby statek wycieczkowy, który zatonął na Bałtyku. Nie jak 
kolejną przepełnioną łódź z uchodźcami” (Ł, 180)28. Nie jest to jedyna sytuacja, 
kiedy jednostki biorą na siebie ciężar wyręczania państw i organizacji międzyna-
rodowych i próbują własnymi siłami nadrobić rażące niedostatki rozwiązań sys-
temowych – przez reporterskie opowieści o uchodźcach przetaczają się cisi, sa-
motni bohaterowie, którzy nie pozostali obojętni wobec tragedii rozgrywającej się 
na południowych flankach europejskiego raju i z dala od blasku fleszy niosą 
pomoc potrzebującym. To oni dają budujące świadectwa 

umacniających się oddolnych praktyk solidarności, sieci pomocnych rąk, samoorganizacji, 
współczucia i troski, życiowej energii zwyczajnych ludzi, inwencji i witalności organizacji 
pozarządowych, determinacji, woli przetrwania, (…) świadectwa humanizacji i przywracania 
godności – procesów rozgrywających się wbrew wielkiej polityce Unii Europejskiej i niejako 
„pod” oficjalnymi jej strukturami29. 

Reasumując, wszystkie z przytoczonych tu tekstów oparte są na strukturalnej 
triadzie: partycypacja (bycie tam, bycie z nimi, towarzyszenie), reprezentacja 
   

28 Wolfgang Bauer pisze z kolei: „Granice Europy znów stają się strefami śmierci. Pod murem ber-
lińskim przez pięćdziesiąt lat zabito stu dwudziestu pięciu uciekinierów, a wolny świat widział w nim 
symbol okrucieństwa. Przy murach, którymi Europa otoczyła się po zakończeniu zimnej wojny, do 
wiosny 2014 roku zmarło blisko dwadzieścia tysięcy uchodźców. Większość utonęła w Morzu Śród-
ziemnym. Żadna morska granica świata nie pochłonęła tylu istnień. Morze Śródziemne – kolebka 
Europy – jest dziś miejscem, gdzie Europa najbardziej zawiodła” (PM, 13). Zob. też: P. Mościcki, 
Twierdza Europa, „Dwutygodnik” 2017, nr 225, www.dwutygodnik.com/artykul/7512-twierdza-euro 
pa.html [dostęp: 13.10.2018]. 

29 L. Kopciewicz, Życie, śmierć, godność i nadzieja w 140 znakach. Kryzys uchodźczy w obrazach 
i narracjach w społecznościowej przestrzeni Twittera, w: Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodź-
cy, muzułmanie, red. T. Nowicki, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017, s. 122. 
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(świadectwo dawane w imieniu / z upoważnienia tych, którzy sami nie są zdolni 
się reprezentować), interwencja (świadectwo-protest, sprzeciw wobec polityki 
migracyjnej Europy, niezgoda na wrogie postawy wobec przybyszów, uwrażli-
wienie na los uchodźców, prowadzące czasem do swoistej konwersji i podjęcia 
realnych działań pomocowych – Bauer staje się przemytnikiem, przewozi swoim 
autem dwójkę uchodźców z Włoch do Niemiec; Björk i Beijmo z dnia na dzień 
coraz bardziej traktują los uchodźców jako własną odpowiedzialność…). Kiedy 
kończy swą (współ)wędrówkę i zaczyna pisać tekst, towarzysz staje się świadkiem 
– nadaje formę językową i narracyjną wydarzeniom, które obserwował i o których 
słyszał. Dostarcza im szerszych struktur odniesienia, by ostatecznie rozpoznać się 
zwrotnie jako część tychże struktur – to ten moment, kiedy świadectwo staje się 
protestem – oraz uświadomić sobie swoją pozycję (jako „białego” człowieka, jako 
Europejczyka, jako przedstawiciela „lepszej strony życia”) i dotkliwie poczuć nie-
sprawiedliwą, oburzającą asymetryczność relacji30, jakie zawiązał (a które to relacje 
można rozszerzyć na stosunek nas, Europejczyków, do nich, migrantów). W na-
stępnym kroku towarzysz-świadek, w imię niezgody na tę niesprawiedliwość, prze-
chodzi od pisania jako relacjonowania do pisania jako działania. Poprzez swą repor-
terską praktykę zaczyna dążyć do tego, by – jak stwierdził Haszem al-Sauki w liście 
do Patricka Kingsleya – „zmienić świat na lepsze” (NO, 304). Nie wzbrania się 
napisać wprost: „Nie zmuszajcie kobiet, mężczyzn i dzieci do wsiadania na łodzie. 
Otwórzcie granice, teraz. Miejcie litość” (PM, 143). 

*  *  *  

Na koniec powróćmy raz jeszcze do Podróży z Herodotem. Na ostatnich stro-
nach swej sentymentalnej pisarskiej wędrówki przez życie reportera Kapuściński 
odwiedza Muzeum Archeologii Podwodnej w Halikarnasie (mieście, w którym 
przyszedł na świat twórca Dziejów), dzisiejszym Bodrum, nieopodal którego 2 wrze-
śnia 2015 roku znaleziono na plaży martwe ciało Alana Kurdiego31. Autor Heba-
   

30 Relacji jakże bliskich przyjaźni, o czym świadczyć mogą podziękowania zamieszczane na końcu 
książek: „Przede wszystkim dziękuję Haszemowi za zaproszenie mnie do swojego życia. Nauczyłem 
się od niego tak wiele – o miłości, wytrwałości, poświęceniu, rodzicielstwie i godności. Będę zawsze 
wdzięczny za szansę spisania jego historii i lekcje, które dali mi on, Hayam [żona Haszema – przyp. 
P.J.] i ich dzieci” (NO, 311); „Nie byłoby tej książki bez Johna Ampana i jego gotowości do podej-
mowania wyzwań, ciekawości i mądrości” (AO, 259); „Dziękuję Anasowi Abdulowi Dayemowi 
i jego wspaniałej rodzinie. Im przede wszystkim. Życzę im, żeby wkrótce mogli się w końcu uści-
snąć” (PM, 144). 

31 Zob. P. Jakubowski, Nieznośna lekkość pocieszenia, nieznośna miałkość protestu. Internetowe zmar-
twychwstania Alana Kurdiego, „Załącznik Kulturoznawczy” 2016, nr 3, s. 300–340; E. Krasucki, „My, 
uchodźcy” Hannah Arendt a zdjęcie wykonane na tureckiej plaży 2 września 2015 roku, w: Adlojada: Prawo 
i kultura, red. J. Brejdak i in., Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2016, s. 47–59. 
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nu daje niezwykle malowniczy opis bogactw zatopionego dawnego świata, świata 
Herodota i ojców założycieli naszego kontynentu: 

Dno Morza Egejskiego jest usiane skorupami amfor, ale jest tam też pełno amfor całych, 
może nadal wypełnionych oliwą i miodem, zalegających półki podmorskich skał albo za-
grzebanych w piasku, na podobieństwo przyczajonych, znieruchomiałych stworów. 

(…) Są tam zatopione wyspy, a na nich zatopione miasta i wioski, porty i przystanie. 
Świątynie i sanktuaria, ołtarze i posągi. Są zatopione okręty i mnóstwo łodzi rybackich. Ża-
glowce kupców i czyhające na nich statki piratów. Na dnie leżą galery Fenicjan, a pod Sala-
miną – wielka flota Persów – duma Kserksesa. Nieprzeliczone tabuny koni, stada kóz 
i owiec. Lasy i pola uprawne. Winnice i gaje oliwne32. 

Dziś nie da się już wyobrażać sobie dna Morza Egejskiego takim, jak w poet-
yckich słowach reportera napisanych w 2004 roku. Dziś pod taflą wody prawie 
nie widać śladów wspaniałości dawnego świata – utraciliśmy go bezpowrotnie. 
Nad opisanymi przez Kapuścińskiego wspaniałościami piętrzą się tysiące ciał – 
poobgryzanych przez wodne stworzenia ciał kobiet, mężczyzn i dzieci, przytulo-
nych, trzymających się za ręce, wszystkich z niebieskimi oczami33 zwróconymi 
ku blednącemu niebu; jaskrawopomarańczowe stosy trefnych kamizelek ratunko-
wych34; hałdy bibelotów, ubrań, butów, telefonów komórkowych, portfeli i do-   

32 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem…, s. 258. 
33 „Wszyscy martwi ludzie [ofiary statku, który zatonął – przyp. P.J.] na zdjęciach w komputerze 

policji mają niebieskie oczy (…). 
– Niebieskie oczy? – dziwię się.  
To już ósma osoba i ósmy raz powtarzam te słowa. Spoglądam na żandarma, który stoi po drugiej 

stronie biurka. Nie chce już oglądać zdjęć. Ale zrozumiał moje pytanie.  
– Po utonięciu oczy zmieniają kolor. Wszyscy mają niebieskie. 
Skreślam więc na kartce [z danymi ofiar – przyp. P.J.] tę część rysopisu. Dźwięk jest dziwnie ostry, 

jakby końcówkę ołówka i kartkę podłączono do mikrofonu. Wszyscy, którzy zatonęli w Morzu Egej-
skim, mają niebieskie, lalczyne oczy, notuję w głębi duszy” (Ł, 117). 

34 „Mężczyzna podnosi z piachu kapok. 
– Look, patrzcie! 
Przykłada nóż do materiału. Słychać chrzęst. Mattias cofa się o krok. Kobieta wskazuje na dziurę, 

którą mąż zrobił w przypominającym plastik tworzywie. Kręci głową, głos ma poważny. Mężczyzna 
potakuje. 

– They down, down… 
Wyciąga w dół wyprostowane ramię. Potem potrząsa lekko kapokiem. 
– Bad, bad… oni już nieżywi. 
Z otworu w kamizelce wystają miękkie, porowate kawałki plastiku. Logo przypomina logo Yama-

hy, ale jest nadruk Yamaxa. Podchodzę bliżej i Mattias pokazuje mi kapok. 
– To podróbka! One nie spełniają swojej funkcji. Nasiąkają wodą i ciągną ich w dół. 
Podróbki kapoków, iluzoryczna gwarancja przeżycia. Niedawno o tym czytałam. Dzień po tym, jak 

na brzegu znaleziono ciała, policja zrobiła nalot na fabrykę produkującą takie śmiertelne pułapki. 
Zarekwirowano tysiąc dwieście sześćdziesiąt trzy kamizelki ratunkowe. W fabryce pracowały cztery 
osoby, wśród nich dwie niepełnoletnie Syryjki” (Ł, 49–50). 
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kumentów szczelnie owiniętych w nieprzemakalną folię; ksiąg modlitewnych, 
dziecięcych zabawek, zdjęć i kluczy, przedmiotów codziennego użytku, walizek 
i plecaków wyrzuconych za burtę przeciążonych statków, nieśpiesznie opadają-
cych na dno wraz ze swymi niegdysiejszymi właścicielami; strzępy kutrów ry-
backich, łódek i pontonów, strzępy wiary i nadziei, ciche echa ostatnich modlitw 
i słów pożegnania. Tak blisko, a jednocześnie – i na zawsze – tak daleko od raju, 
którego imię nigdy jeszcze nie brzmiało tak dosłownie: Utopia. 

 
R E P O R T E R  A S  A  C O M P A N I O N  A N D  A S  A  W I T N E S S   

–  N O N - F I C T I O N  L I T E R A T U R E  O N  T H E  S O - C A L L E D  R E F U G E E  C R I S I S  

The aim of this article is a comparative reading of several reportages devoted to the so-called mi-
grant/refugee crisis. By choosing the two figures, that is a companion and a witness, as two different 
types of the relationship between the journalist and his/her protagonists, the author tries to show how 
the participation in and the further representation of the refugees’ flight are strictly connected with the 
intervention – an urge to raise awareness of the migrant’s plight and to fight against growing hostile 
attitudes toward all kinds of Others – as well as how this engagement could lead to some kind of 
internal conversion on the reporter’s part. 

Keywords: refugee/migrant crisis, literary reportage, ethics of writing 

Dr Piotr Jakubowski – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwent Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2014 roku adiunkt w Instytucie Filologii Klasycz-
nej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Jest autorem książki Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą 
(2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych, redaktorem prac zbiorowych i numerów tematycznych 
czasopism, publicystą i tłumaczem. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół semiotyki 
kultury, problemów międzykulturowości, teorii kultury wizualnej i nowych mediów. 



A N N A  P O M I A N K O W S K A - G A B A R A  
 

 

U n i w e r s y t e t  W a r m i ń s k o - M a z u r s k i  w  O l s z t y n i e  
P o l s k a  

  

DA L E K I E  I  B L I S K I E:   
P O L S C Y  R E P O R T E R Z Y   

O  P R O B L E M A C H  W S P ÓŁC Z E S N E G O  ŚW I A T A  

 
WIĘKSZOŚĆ TRUDNOŚCI, Z JAKIMI ZMAGA SIĘ SPOŁECZEŃSTWO, TO PROBLEMY  
zakorzenione w przeszłości. Pewne zjawiska powtarzają się, odradzają, zmieniają się 
natomiast okoliczności oraz zainteresowanie reporterów poszczególnymi zagadnie-
niami. Zazwyczaj decydują się oni na przybliżanie odbiorcom określonych spraw 
z dwóch powodów: pierwszym jest niska świadomość społeczeństwa w danej kwestii, 
drugim – unikanie przez nie tematów trudnych, wstydliwych, niechcianych, takich, od 
których najchętniej odwróciłoby się wzrok. Misją reportera może stać się demitologi-
zacja wyobrażeń, rozprawienie się ze stereotypami, a niekiedy pozbawienie czytelni-
ków złudzeń. Moje rozważania mają na celu utworzenie swoistej „mapy” przeszkód, 
na które napotykają ludzie na całym świecie. Analiza i interpretacja polskich reporta-
ży z lat 2010–2018, osadzonych w kontekście problemów społecznych, kulturowych, 
ekonomicznych czy gospodarczych występujących w różnych krajach, pozwoli na 
wykrystalizowanie zarówno trudności o charakterze globalnym, jak i tych charaktery-
stycznych dla pewnych obszarów geograficznych. 

Tematy podejmowane przez polskich reporterów można przyporządkować do 
trzech grup. Pierwsza z nich obejmuje problematykę skoncentrowaną wokół 
kwestii Inności oraz relacji na gruncie swój – obcy, nie dziwi więc fakt, że jedno 
z kluczowych zagadnień w tym obszarze tematycznym stanowi masowa migracja. 
Zygmunt Bauman wyróżnia dwa zjawiska z nią związane: panikę moralną, czyli 
„rozprzestrzeniającą się w dużej grupie ludzi obawę, że dobro społeczeństwa jest 
zagrożone”, oraz „zmęczenie tragedią uchodźczą”, będące wynikiem beztroskiej 
obojętności i moralnej ślepoty1. Jak stwierdza Bauman: „Niestety – natura szoku 
   

1 Z. Bauman, Obcy u naszych drzwi, przeł. W. Mincer, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2016, s. 7–8. 
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polega na tym, że z czasem przemienia się on w nudną rutynę normalności, 
a moralna panika ulega wyczerpaniu, znika z pola widzenia i z sumienia, pochła-
niana przez zapomnienie”2. Reportaże poświęcone problematyce masowej migra-
cji są aktem przeciwdziałania ludzkiej obojętności oraz próbą ukazania odbiorcy, 
że Inni nie różnią się od nich tak bardzo, jakby mogło się wydawać. To ludzie, 
którzy pragną mieć poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz liczą, że ktoś wy-
ciągnie do nich pomocną dłoń i doda otuchy w trudnych chwilach. 

Autorem rozprawiającym się z uprzedzeniami dotyczącymi masowej migracji 
jest Jarosław Mikołajewski. Jego książka Wielki przypływ to opowieść o włoskiej 
wyspie Lampedusie, na którą przybywają poszukający schronienia uchodźcy 
z Afryki, oraz o bezinteresownej pomocy doktora Pietro Bartolo, stwarzającej 
uciekinierom szansę na przetrwanie3. Lekarz wyjaśnia reporterowi, że osoby 
decydujące się na ucieczkę wcale nie postrzegają Lampedusy jako „raju” – jest 
ona dla nich jedynie przystankiem, namiastką lepszego życia. Wielu ludzi ginie 
w drodze ku wolności, a na miejscowym cmentarzu brakuje już miejsc, by po-
chować kolejne ciała. Lekarz chce, by jego wołanie o pomoc dla uchodźców 
dotarło do społeczeństwa – Mikołajewski staje się pośrednikiem. W swojej relacji 
zwraca uwagę na to, że ci ludzie nie są bezkształtną „masą”, każdemu z nich 
należy przywrócić twarz, gdyż do cierpienia konkretnej jednostki społeczeństwu 
trudniej odnieść się z obojętnością4. 

Bartolo czuje się odpowiedzialny za los drugiego człowieka, pomoc innym sta-
je się jego życiową misją. O postawie „rzecznika” wyraża się z aprobatą również 
Ryszard Kapuściński. Reporter konstatuje: 

Tacy ludzie nigdy się nie zbuntują. Dlatego potrzebują kogoś, kto będzie mówił w ich 
imieniu. Musimy więc przypominać o tej pokrzywdzonej części rodziny człowieczej. To nasz 
moralny obowiązek. Bo oni wszyscy to nasi bracia i siostry. Niemi i ubodzy bracia i siostry5. 

Milczenie i obojętność świata wobec kwestii migracyjnych nie sprawią, że pro-
blemy znikną, wręcz przeciwnie – trudności będą narastały. Jednostronność rela-
cji medialnych wzmaga natomiast niepokój i lęk przed Innym. Reportaż pozwala 
   

2 Tamże, s. 8. 
3 J. Mikołajewski, Wielki przypływ, Warszawa: Dowody na Istnienie, 2015. 
4 Społeczeństwo bardzo często zapomina o tym, że uchodźcy posiadają tożsamość i określone ce-

chy osobowościowe, przez co sprowadza ich jedynie do danych statystycznych. Kwestią, która scho-
dzi na dalszy plan, jest również sfera emocjonalna – ludzie nie zdają sobie sprawy, że trauma odcisnę-
ła piętno na psychice uciekinierów i potrzebują oni nie tylko opieki profesjonalistów, ale też wsparcia 
otoczenia. Por. P. Bartolo, L. Tilotta, Lekarz z Lampedusy. Opowieść o cierpieniu i nadziei, przeł. 
K. Stopa, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2017, s. 23. 

5 R. Kapuściński, To nie jest zawód dla cyników, przeł. M. Szymków, A. Flisek, Warszawa: Dom 
Wydawniczy PWN, 2013, s. 153. 
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czytelnikowi na przyjrzenie się pewnym zjawiskom „od środka” – reporter opro-
wadza odbiorcę po świecie, który nie jest czarno-biały, a napotkani ludzie nie 
dzielą się na dobrych i złych. Objaśnianie rzeczywistości otaczającej jednostkę 
wydaje się kluczowe dla pogłębiania wiedzy o drugim człowieku i wyzbywania 
się uprzedzeń. Mikołajewski otwarcie mówi o tym, że poświęcił wydarzeniom 
rozgrywającym się na Lampedusie trzy reportaże, lecz nie wywarły one wrażenia 
na tych, których działania mogłyby doprowadzić do poprawy istniejącej sytuacji6. 
Zarówno reporter, jak i lekarz nie potrafią przyglądać się bezczynnie ludzkiemu 
cierpieniu – ich działania to akt przeciwstawiania się złu7. Obaj mają jednak 
świadomość, że są bezsilni wobec obojętności władz i społeczeństwa, a ich po-
moc jest jedynie kroplą w morzu potrzeb. Zażegnanie kryzysu uchodźczego by-
łoby możliwe, gdyby zachodziły zmiany o zasięgu globalnym, jednakże społe-
czeństwo odwraca wzrok od kwestii, które nie dotyczą go osobiście. W myśl 
koncepcji przeszłości praktycznej Haydena White’a to, co było, nie jest w stanie 
wpłynąć na przewidywania odnośnie tego, jak my zachowalibyśmy się w tych 
samych okolicznościach – może jednak stanowić drogowskaz, który ułatwi jed-
nostkom i wspólnotom rozwiązywanie praktycznych problemów8. Przeszłość 
praktyczna jest więc listą za i przeciw wprowadzeniu pewnych rozwiązań do 
życia codziennego. 

Uchodźstwo stało się również tematem reportażu Dionisiosa Sturisa Nowe ży-
cie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji. Książka stanowi przypomnienie 
tego, w jaki sposób Polacy udzielili wsparcia uchodźcom z Grecji pod koniec lat 
40. XX wieku, gdy wraz z zakończeniem wojny domowej nastały tam rządy 
prawicy, a wraz z nimi prześladowania komunistów, byłych partyzantów oraz 
ludzi kojarzonych z opozycją9. Wiele osób zdecydowało się na ucieczkę z kraju – 
13 tysięcy uchodźców trafiło do Polski i osiedliło się głównie w Zgorzelcu, Bie-
lawie, Chojnowie, Legnicy, Świdnicy, Wrocławiu i Krościenku. Wśród nich 
znaleźli się także przodkowie autora książki. 

Reportaż staje się dla Sturisa nie tylko próbą przywrócenia do zbiorowej świa-
domości wydarzeń z przeszłości i ocalenia ich od zapomnienia, ale również na-
rzędziem, za pomocą którego ma szansę poznać dzieje swojej rodziny. Autor    

6 Por. J. Mikołajewski, Wielki…, s. 11. 
7 José Ortega y Gasset określa taką postawę mianem „szlachectwa”. Człowiek szlachetny jest go-

tów podjąć wszelkie trudy i wyrzeczenia po to, by zmieniać świat na lepsze nawet wtedy, gdy nikt od 
niego tego nie wymaga. Odczuwa on wewnętrzną konieczność wyjścia poza schemat, a zatem jest 
przeciwieństwem człowieka masowego, który ceni spokój i wygodę. Por. J. Ortega y Gasset, Bunt 
mas i inne pisma socjologiczne, przeł. P. Niklewicz, H. Woźniakowski, wstęp J. Szacki, Warszawa: 
PWN, 1982, s. 58. 

8 H. White, Przeszłość praktyczna, w: tegoż, Przeszłość praktyczna, przeł. J. Burzyński i in., red. 
E. Domańska, Kraków: Universitas, 2014, s. 53. 

9 D. Sturis, Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji, Warszawa: W.A.B., 2017. 
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zauważa, że młode pokolenie, tak jak niegdyś on sam, nie posiada wiedzy doty-
czącej „chojnowskich Greków”, a edukacja historyczna nie prowadzi do nadro-
bienia tych braków. Poświęcenie uwagi na opowieści o dawnych uchodźcach 
stanowiłoby cenną lekcję tolerancji, gdyż uświadomiłoby młodzieży, że choć 
Polacy po wojnie byli ubodzy, a ich kraj doszczętnie zrujnowany, potrafili otwo-
rzyć się na krzywdę drugiego człowieka i przyjąć kilkanaście tysięcy uciekinie-
rów bez panicznego lęku przed Innością. Sturis wypowiada słowa mogące stać się 
manifestem Polaków, którzy niegdyś przyjęli przybyszów: 

Witamy w Polsce pierwszych uchodźców z walczącej Grecji! 
Witamy was chlebem i dobrym słowem. Jak trzeba, po ludzku. Ofiarujemy wam dach nad 

głową, wygodne łóżko, mydło, czyste ubranie, lekarstwa. Dzielimy się tym, co mamy, choć 
sami mamy niewiele. 

Wiemy, co to wojna, pamiętamy aż za dobrze…10 

Jeśli ludzie potrafili wznieść się ponad podziałami w tak niesprzyjających wa-
runkach, wydaje się to możliwe również w obliczu problemów XXI wieku – 
należałoby jednak zwiększyć nacisk na edukację międzykulturową. Polakom 
o wiele łatwiej było przyjąć Greków, którzy są Europejczykami, niż uchodźców 
spoza Europy – traktowanych jako ci inni, nieznani, niebezpieczni. Jest to ściśle 
związane z upowszechnianiem stereotypów. 

Kolejną kwestią, która podlega krytycznej rewizji reporterów, są formułowane 
przez społeczeństwo krzywdzące uproszczenia wynikające z nieznajomości in-
nych kultur bądź poczucia wyższości nad Innym. Reportaż Dariusza Rosiaka Żar. 
Oddech Afryki rozprawia się z mitami dotyczącymi Czarnego Lądu, czyli wsze-
chobecną wizją safari, obrazu nędzy i ubóstwa, zacofania, dzikości i smutnych 
dzieci11. Zdecydowana większość Afrykanów nie głoduje, a zamieszkiwany przez 
nich kontynent wcale nie rozwija się jedynie dzięki pomocy Zachodu, ale i dzięki 
wzrostowi cen eksportowanych surowców i poprawie edukacji młodzieży. Autor 
nie neguje, że takie zjawiska w ogóle występują, lecz uzmysławia czytelnikowi, 
że nie w takim natężeniu, o jakim mowa. Dużym nadużyciem jest również zali-
czanie wszystkich narodów afrykańskich do tej samej kategorii12 oraz uleganie 
europocentryzmowi. Europejczycy utożsamiają Afrykę z hasłami: „przygoda”, 
   

10 Tamże, s. 9. 
11 D. Rosiak, Żar. Oddech Afryki, Wołowiec: Czarne, 2016. Korzystam z drugiego wydania książki 

(pierwsze ukazało się w 2010 roku nakładem Wydawnictwa Otwarte). 
12 Afryka to zbyt duży kontynent, by można było odnieść konkretne zjawiska zachodzące w obrębie 

poszczególnych państw do niej jako całości. Kapuściński stwierdza, że jest ona niczym „ocean, osob-
na planeta, różnorodny przebogaty kosmos”. Uproszczone schematy myślowe stają się więc krzyw-
dzące dla tych, którzy nie mieli styczności z danym problemem, ale zostali włączeni w poczet 
„wszystkich Afrykanów”. Por. R. Kapuściński, Heban, Warszawa: Czytelnik, 1999, s. 186. 



176     Literatura polska w świecie. Tom VII 

„egzotyka” i „dzikość”. Wyjazd na ten kontynent traktują jako spotkanie z kulturą 
„dzikich”, w wyniku którego owi „dzicy” dostają „zaproszenie” do cywilizacji13. 

W jednym z fragmentów książki Rosiak próbuje uzyskać od Kenijczyka odpo-
wiedź na pytanie o to, dlaczego ludzie „u nich” mordują się w tak okropny spo-
sób – mężczyzna tłumaczy, że gdy w grę wchodzi polityka, zaczynają się mor-
dować jednostki na całym świecie. Reporter nie zgadza się z nim i stwierdza, że 
mieszkańcy Europy tak nie robią14. Kenijczyk nie daje za wygraną i stwierdza: 

– Czy aby na pewno? (…) A w Irlandii Północnej kto się mordował nawzajem? Załamujesz ręce 
nad tym, że teraz w Kenii gwałci się kobiety, bestialsko morduje dzieci, pali się ludzi w koście-
le? A co robili biali w Jugosławii? Przecież to nie czarni wymordowali Żydów, tylko najbardziej 
kulturalny naród w Europie. Chcesz powiedzieć, że wy nie macie w swojej naturze skłonności do 
bestialstwa? A może pozbyliście się go przez ostatnie 15 lat od czasu rzezi w Jugosławii?15 

Europejczycy podczas rozrachunku z przeszłością uwypuklają swoje zasługi 
oraz wkład w rozwój cywilizacyjny, zapominają jednak o kwestiach wstydli-
wych, niechlubnych. Niedopuszczanie do siebie prawdy staje się strategią obron-
ną – zło czynią jedynie „inni”, „obcy”, a „swoi” to ci dobrzy, bez skazy. Takie 
podejście uniemożliwia jednostce dostrzeżenie w innych osobach nie „ich”, lecz 
„nas”, pozbawiając tym samym wrażliwości na poszczególne przypadki cierpie-
nia i upokorzenia obcych ludzi – będącej podstawą do wytworzenia poczucia 
solidarności16. Istotą poznawania Innego nie jest uwypuklanie różnic zachodzą-
cych pomiędzy jednostkami i umieszczanie ich w ramach „gorszego” bądź „lep-
szego” sortu, lecz dostrzeganie podobieństw. Rosiak kieruje uwagę czytelnika na 
niezwykle ważną kwestię: to, co z perspektywy Europejczyka wydaje się waż-
nym osiągnięciem, nie musi nim być dla Afrykanina17. Porównywanie akcentuje 
jedynie nierówności i przypomina „licytację”.    

13 W komiksie Jean-Phillippe’a Stassena Deogratias. Opowieść o Rwandzie ukazano scenę, gdy do 
Rwandy przyjeżdżają rodzice Europejczyka, ojca Filipa, a po okolicy oprowadza ich czarnoskóra 
Apolinaria. Matka księdza zastanawia się nad tym, co byłoby najodpowiedniejszą formą zapłaty. 
Zadaje pytanie: „Jak myślisz, co powinnam jej dać? Mam ze sobą aspirynę, leki przeciwko malarii, 
ołówki i długopisy. Może tester z perfumami?”. Syn odpowiada: „Najbardziej ucieszy się z perfum, 
mamo” (J.P. Stassen, Deogratias. Opowieść o Rwandzie, przeł. K. Uliszewski, Warszawa: Egmont, 
2009, s. 46–47). Przytoczona sytuacja pokazuje, że Europejczycy nie do końca rozprawili się ze 
stereotypowym myśleniem o Afryce. Nadal jest ona dla nich symbolem zacofania. 

14 D. Rosiak, Żar…, s. 214. 
15 Tamże. 
16 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa: Spacja, 1996, 

s. 267. Samuel P. Huntington podkreśla, że zakończeniu konfliktów towarzyszy nadzieja na zjedno-
czony świat – myślenie w kategorii dwóch światów, tj. rozróżnienie na „my” i „oni”, jest jednak 
nierozerwalnie związane z ludzką egzystencją. Por. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy 
kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa: Muza, 2003, s. 29. 

17 Dominique Moïsi zauważa, że Europa przeżywa kryzys: społeczeństwo straciło wiarę w swoje 
możliwości oraz zdolność do przezwyciężania przeszłości, co ma niebagatelny wpływ na trudności 



ANNA POMIANKOWSKA-GABARA: Dalekie i bliskie…     177 

Istotną dla reporterów kwestią jest także sygnalizowanie szkodliwości rozprze-
strzeniania się uprzedzeń na tle rasowym. Upowszechnianie stereotypów może 
bowiem przerodzić się w rasizm, który – zdaniem Hannah Arendt – z polityczne-
go punktu widzenia nie powinien być postrzegany jako początek ludzkości, lecz 
jako jej koniec, nie należy go traktować jako źródła narodzin ludów, lecz jako ich 
kres, nie ma on związku z naturalnymi narodzinami człowieka, lecz z jego niena-
turalną śmiercią18. Mogłoby się wydawać, że zaciekła walka o poszanowanie 
ludzkiej godności oraz równości zakończyła się sukcesem. Współczesność obja-
wia jednak, iż ta walka permanentnie trwa i nic nie wskazuje, by nietolerancja 
i rasizm miały kiedykolwiek zniknąć z życia publicznego. Katarzyna Surmiak-
-Domańska dostarcza na to dowodów czytelnikowi, pisząc w swym reportażu, że 
powstały w 1866 roku Ku Klux Klan nadal istnieje: 

Przygasa i rozkwita, tkwiąc w tkance społeczeństwa jak wirus potrafiący doskonale asymi-
lować się i adaptować do otoczenia. Wyczuwa, kiedy można rozpętać epidemię, a kiedy na-
leży się przyczaić, przycupnąć. Nieustannie jednak pełni podstawowe funkcje życiowe wiru-
sa, czyli powiela swój materiał genetyczny i zakaża19. 

Negatywne wzorce przekazywane z pokolenia na pokolenie zaczynają być trakto-
wane przez potomków członków Klanu jako swoiste „dziedzictwo”, o które należy 
dbać i które trzeba chronić przed „intruzami”, a przynależność do organizacji rasi-
stowskiej staje się powodem do dumy20. Zauważalne jest, że etyka jednostki związa-
nej jedynie z tymi, którzy znajdują się w jej pobliżu, są jej bliscy, staje się „prowin-
cjonalna, komunitarystyczna i wykluczająca”, co prowadzi do rezygnacji z podejmo-
wania prób kulturowego przekładu pomiędzy „swoją” sytuacją a sytuacją Innego21. 

Ku Klux Klan zapewnia poczucie przynależności tym, którzy je utracili: białym 
po rozpadzie małżeństwa czy weteranom wojennym niepotrafiącym odnaleźć się 
   
Europejczyków z odnalezieniem się w obliczu narastających problemów. Zdaniem autora „niepew-
ność co do przyszłości i perspektyw gospodarczych sprawiła, że wielkiego znaczenia nabrały znów 
historia i pytania o istotę »europejskości« – co to znaczy być Europejczykiem, gdzie zaczyna się 
i kończy Europa?”. Poczucie niepewności może być zarówno wynikiem niewiedzy, jak i natłoku 
informacji, gdyż odbiorca nie wie, w którą wersję wydarzeń uwierzyć. Por. D. Moïsi, Geopolityka 
emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat, przeł. R. Włoch, Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 160. 

18 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, przeł. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa: Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 230. 

19 K. Surmiak-Domańska, Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość, Wołowiec: Czarne, 2015, s. 25. 
20 Autorka była zaskoczona, że członkowie Ku Klux Klanu wiodą tak uporządkowane życie ro-

dzinne i społeczne, a głoszone przez siebie poglądy uzasadniają odpowiednimi fragmentami Pisma 
Świętego. 

21 J. Butler, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przeł. J. Bednarek, Warszawa: Wydaw-
nictwo Krytyki Politycznej, 2016, s. 93. 
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w nowej rzeczywistości. Nadal towarzyszy im nienawiść do wroga, są agresyw-
ni22. Organizacja ta bardzo często wykorzystuje ludzkie słabości po to, by osią-
gnąć zamierzony efekt – potrzebuje bowiem „żołnierzy” gotowych poświęcić się 
„słusznej sprawie”, czyli walce o przetrwanie białej rasy i wykluczenie „zbęd-
nych elementów”, takich jak m.in. Afroamerykanie, Żydzi i imigranci. Jako że 
Ku Klux Klan istnieje legalnie, szerzenie idei nienawiści do Innych jest o wiele 
łatwiejsze. Rasiści starają się nie łamać prawa, starannie dobierają słowa – wie-
dzą, że każdy nieprzemyślany ruch pozbawia ich siły, a potrzebują jej, by wygrać 
„wojnę ras”23. 

Niekiedy reporterzy podejmują tematy, które są nie tylko niewygodne dla spo-
łeczeństwa i władz, ale też w pewnym sensie „burzą” bieg historii, wprowadzają 
zamęt, wywołują niedowierzanie i dzielą opinię publiczną. To właśnie one sta-
nowią fundament kolejnej grupy zagadnień, ukierunkowanej na przybliżanie 
czytelnikowi przeszłości, podtrzymywanie pamięci o tym, co było, oraz nakło-
nienie odbiorcy do konfrontacji z bolesną prawdą. Takiego zadania podejmuje się 
Marek Łuszczyna. Autor nie próbuje „wybielać” przeszłości – już sam tytuł jego 
reportażu Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne wzbudza kontrowersje24. 
Na początku odbiorca może odnieść wrażenie, że zaszła pomyłka, autor niefor-
tunnie dobrał słowa, jednakże po przeczytaniu pierwszych stron nie ma wątpli-
wości co do intencji reportera. Między 1945 a 1950 rokiem w Polsce działały 
obozy pracy przymusowej i obozy koncentracyjne, w których przetrzymywano 
Niemców, Ukraińców, Łemków i Polaków25. Łuszczyna pozbawia czytelników 
złudzeń – miejsca te nie były wynikiem spontanicznych aktów zemsty, lecz efek-
tem doskonale przemyślanego planu. W archiwach można odnaleźć informacje 
dotyczące owych miejsc, żyją ci, którzy krzywdzili, oraz ci, którym zadawano 
cierpienie. Hubert Orłowski twierdzi, że krytyczna rewizja wspomnień jest nie-
zbędna do tego, by przyswoić wiedzę kontekstową – jeśli jednostka doświadczyła 
krzywdy i nie potrafi poradzić sobie z traumą, będzie to miało decydujący wpływ 
   

22 Szczególnym uznaniem społeczności cieszą się ludzie, którzy potrafią obchodzić się z bronią, 
mają doświadczenie militarne, gdyż będą oni najbardziej przydatni w obliczu nadchodzącej „wojny 
ras”. Por. K. Surmiak-Domańska, Ku Klux Klan…, s. 275. 

23 Członkowie Ku Klux Klanu podkreślają, że skłonność do popełniania przestępstw jest cechą cha-
rakterystyczną innych ras. 

24 M. Łuszczyna, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków: Znak, 2017. Zdaniem 
Bernadetty Darskiej tytuł książki ma zwrócić uwagę czytelnika na marginalizację tematu wśród 
Polaków. Autorka zaznacza, że w przestrzeni publicznej nie tylko dość szybko zrezygnowano 
z pamiętania o tych wydarzeniach, ale również ukierunkowano dyskurs na usprawiedliwianie zła 
związanego z prawem do zemsty. Por. B. Darska, Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników 
osiemdziesiątych, Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 
w Olsztynie, 2017, s. 97. 

25 Por. M. Łuszczyna, Mała zbrodnia…, s. 13. 
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na przyjmowane przez nią postawy oraz podejmowane wybory życiowe26. 
W takim przypadku ofiary mogą stać się katami, a miejsca kaźni mogą zostać 
zaadaptowane do nowej rzeczywistości, nie zmieniając swojej pierwotnej funkcji. 

Reportaż Mała zbrodnia… dostarcza dowodów na to, że zło nie odeszło – 
zmieniają się jedynie okoliczności, a niekiedy odwracają role i ci, którzy nie 
mogli uwierzyć, że człowiek jest zdolny do takich okrucieństw, sami odrzucają 
moralność. Żądza zemsty motywowała zbiorową przemoc od zarania dziejów 
i niewątpliwie wiąże się z uczuciem nienawiści, generującej swoiste połączenia 
między wrogimi grupami i wytwarzającej przemoc trwającą nawet przez pokole-
nia27. Dialog okazuje się możliwy jedynie wówczas, gdy obie strony za najwyż-
szą wartość przyjmują godność człowieka, a wszelkie przejawy jej niszczenia 
postrzegają jako naganne. Niezwykle istotne jest również uznanie krzywd drugie-
go człowieka – przyznanie się do winy i okazanie skruchy stają się filarami 
w budowaniu nowych relacji. 

W celu ich nawiązania reporter może wcielić się w rolę „badacza historii”. 
Martin Pollack opisuje ten proces następująco: 

Badanie historii – własnej, ale także cudzej, bez żadnych uprzedzeń, jest najważniejszym 
warunkiem zrozumienia samego siebie, znalezienia własnej tożsamości – i spotkania się 
z Innym na równym poziomie. Bez historii nie da się tego zrobić. Nigdy nie wolno nam ulec 
pokusie, by chcieć wyrzucić za burtę ówczesne narodowe narratywy, chcieć je wymazać 
z pamięci, ponieważ boimy się, że gdy się z nimi skonfrontujemy, mogą coś popsuć, stać się 
przeszkodą. Wszystko musi zostać powiedziane, spisane, nawet jeśli jeszcze dziś może być 
bolesne. Wszystkie historie muszą zostać opowiedziane, nie wolno przemilczeć żadnej trage-
dii. Musimy jednak stale przy tym pamiętać, żeby nie stracić z oczu naszego celu, którym jest 
zrozumienie Innego, zaakceptowanie go takiego, jaki jest, z całym ciężarem jego historii28. 

Wypieranie „błędów przeszłości” staje się formą zrzucenia zbędnego balastu. 
Jednostka zapomina, że wyzbywając się tego ciężaru, pozbawia się cząstki wła-
snej tożsamości. Niekiedy mechanizm wyparcia jest tak silny, że człowiek traci 
poczucie rzeczywistości, czuje się zagubiony, wyalienowany. 

Skomplikowane relacje z przeszłości stały się również tematem książki Pawła 
Smoleńskiego. W reportażu Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła” opisane 
zostały napięte stosunki polsko-ukraińskie. Brutalne przesiedlenia ludności ukra-
ińskiej (lub uznanej za ukraińską), do których doszło w 1947 roku, zaczęły funk-
cjonować w świadomości Polaków jako „akty sprawiedliwości” za wyrządzone 
   

26 H. Orłowski, R. Traba, Historia jako przestrzeń dialogu, rozm. przepr. Ł. Musiał, w: Historie 
wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, Berlin–Warszawa: Oficyna Naukowa, 2014, s. 468. 

27 Por. L.M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warsza-
wa: Scholar, 2013, s. 14. 

28 M. Pollack, Topografia pamięci, przeł. K. Niedenthal, Wołowiec: Czarne, 2017, s. 239. 
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wcześniej krzywdy. Jeden z bohaterów reportażu wyjaśnia, że mnogość wspo-
mnień przesiedlonych i wygnanych ma niebagatelny wpływ na relacje budowane 
między „sąsiadami” w kolejnych pokoleniach29. Mężczyzna konstatuje: „Nagle 
zaczynasz patrzeć na świat jak na łamigłówkę, w której ciągle ktoś podrzuca 
jakieś klocki. I na dodatek we łbie wszystko ci się zgadza, bardzo pięknie się 
rymuje. Tylko boli jak cholera”30. Młodzi ludzie odczuwają ambiwalencję – 
z jednej strony chcą odciąć się od tego, co było, z drugiej zaś solidaryzują się 
z doświadczeniami przodków. Niekiedy opowieści przekazywane przez bliskich 
różnią się od „podręcznikowej”, czarno-białej wersji historii, w której brakuje 
miejsca na odcienie szarości31. Ci, którzy przeżyli piekło, czują się ignorowani, 
pomijani. Mają poczucie niesprawiedliwości, gdyż nikt nie poniósł kary za ich 
cierpienia. Osoby, które w obliczu tragedii pomagały przetrwać innym, nie od-
czuwają wdzięczności ze strony społeczeństwa – ich bohaterstwo zostaje prze-
milczane, a nawet zdarza się, że zarzuca się im kłamstwo32. 

Do ostatniej grupy można zaliczyć tematy zorientowane na przywrócenie jed-
nostce tożsamości oraz uwrażliwienie odbiorcy na ludzką krzywdę. W twórczości 
polskich reporterów pojawia się problematyka nadania człowiekowi bądź grupie 
   

29 W ujęciu Aleidy Assmann pamięć społeczeństwa jest określana przez wymianę pokoleń. Wraz ze 
zmianami generacyjnymi przesunięciom ulega także horyzont wspomnień danej zbiorowości. Jed-
nostki są kształtowane przez doświadczenia historyczne, dlatego nieuniknione jest dzielenie z rówie-
śnikami określonych poglądów, postaw, wyobrażeń o otaczającej rzeczywistości czy systemów warto-
ści i kulturowych modeli interpretacji. Pamięć pokoleniowa stanowi więc dla pamięci indywidualnej 
szerszą perspektywę – zarówno pod względem rozpiętości czasowej, jak i form przepracowywania 
doświadczeń (por. A. Assmann, Cztery formy pamięci, przeł. K. Sidowska, w: tejże, Między historią 
a pamięcią. Antologia, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego, 2013, s. 45–46). Można zaobserwować wzrost niechęci do Ukraińców podejmujących pracę 
w Polsce. Badania przeprowadzone przez Agencję SentiOne w 2017 roku wykazały, że spośród 
niemalże 1,3 milionów wypowiedzi w języku polskim, poświęconych Ukrainie i Ukraińcom, aż 173 
tysiące miało zabarwienie negatywne. Szczególne przejawy nieprzychylności uwidoczniły się na 
profilu „Ukrainiec NIE jest moim bratem” na portalu Facebook. Por. K. Nowakowska, Narasta nie-
chęć Polaków do Ukraińców. „Instytucje życia publicznego stygmatyzują Ukraińców”, „Gazeta 
Prawna” 07.04.2018, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1115981,narasta-niechec-polakow-do-ukra 
incow-instytucje-zycia-publicznego-stygmatyzuja-ukraincow.html [dostęp: 10.09.2018]. 

30 P. Smoleński, Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła”, Wołowiec: Czarne, 2017, s. 9. 
31 Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska i Marcin Owsiński jako część polityki państwa 

wskazują zapomnienie preskryptywne, opierające się na wielostronnej akceptacji stanowiska, że 
wybaczenie i zapomnienie tego, co było, są czynnikami niezbędnymi do budowania przyszłości. Por. 
M. Fabiszak, A.W. Brzezińska, M. Owsiński, Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania 
w Polsce, w: Znaki (nie)pamięci. Teoria i praktyka upamiętniania w Polsce, red. ciż, Kraków: Univer-
sitas, 2016, s. 7. 

32 Losy Ukraińców, którzy ryzykowali życie, pomagając Polakom, gdy latem 1943 roku ukraińscy 
nacjonaliści rozpoczęli masakrę ludności polskiej, opisuje Witold Szabłowski w reportażu Sprawie-
dliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia (Kraków: Znak, 2016). 
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statusu „niewidzialnego”. Bycie „niewidzialnym” nie jest tożsame z byciem „wy-
kluczonym” – wykluczenie zakłada bowiem pozbawienie kogoś poprzedniego 
statusu. Ból „niewidzialnego” potęguje fakt, że chociaż cały czas istnieje, jego 
obecność nigdy nie była dla nikogo ważna, zaś „wykluczony” został zauważony 
i uznany za wroga33. Dla australijskiego społeczeństwa „niewidzialnymi” stali się 
Aborygeni. Nikt ich nie rozumie, ale też nikt nie próbuje zrozumieć. Nie pasują 
do reszty społeczeństwa, więc o wiele łatwiejsze wydaje się „wymazanie” takich 
jednostek ze świadomości społecznej. Mateusz Marczewski w reportażu Niewi-
dzialni zwraca uwagę na to, że strach przed Innością jest tak wielki, że ludzie są 
gotowi płacić za to, by Aborygeni pozostali niewidoczni. Świadczą o tym słowa: 

Można nimi sterować jak nakręcanymi zabawkami. Kluczyk do nich to obietnice, karty 
bankomatowe, z których mogą co tydzień pobierać pieniądze, odosobnienie w buszu, wsie 
ukryte przed spojrzeniem. Tylko żeby się nie pojawiali – brzmi zbiorowa modlitwa białego 
społeczeństwa. Tylko żeby siedzieli tam, gdzie siedzą, w swoich dzielnicach, w swoich 
wsiach, na odludziu i w milczeniu. W swoich dramatach, rozróbach, biedzie pomimo pienię-
dzy z zapomogi socjalnej34. 

Społeczeństwo chce, by Aborygeni odrzucili swoje tradycje, lecz oni pragną 
niezależności. Australijczycy dążą do podporządkowania „niewidzialnych” wła-
snym standardom, a to oznacza, że w czasach „kultury instant”35 nie powinni być 
oni tak powolni – brak pośpiechu jest utożsamiany z bezczynnością. Rezygnację 
z jakichkolwiek prób „naprawienia świata”, poddawanie się losowi z pokorą 
interpretuje się jako przejawy dzikości, niedopuszczania do siebie cywilizacji, 
odrzucania możliwości rozwoju. Spuszczony wzrok również nie przybliża Abo-
rygenów do reszty społeczeństwa – uchodzi za oznakę poddaństwa oraz braku 
pewności siebie. Jeszcze bardziej utwierdza to Australijczyków w przekonaniu, 
że Aborygeni są tymi przegranymi, których trzeba odgrodzić wysokim murem od 
pozostałych mieszkańców kraju36. Społeczeństwu o wiele łatwiej przychodzi 
   

33 Artur Domosławski utożsamia „wykluczonych” z przegranymi, poniewieranymi, wydziedziczo-
nymi i zauważa, że niekoniecznie ma to związek z dobrami materialnymi. Wykluczenie pozbawia 
ludzi głosu, możliwości reprezentowania ważnych dla nich spraw. „Wykluczeni” niezwykle rzadko 
przyciągają uwagę mediów – z jednej strony ich życie jest zbyt przeciętne, by zainteresować odbiorcę, 
wzbudzić sensację, z drugiej zaś ich problemy zmuszają do wyjścia poza własną strefę komfortu, 
skłaniają do refleksji, a współczesne społeczeństwo pragnie tego uniknąć. Por. A. Domosławski, 
Wykluczeni, Warszawa: Wielka Litera, 2016, s. 7. 

34 M. Marczewski, Niewidzialni, Wołowiec: Czarne, 2008, s. 10. 
35 Zbyszko Melosik definiuje „kulturę typu instant” jako nawyk i konieczność życia w stanie „natychmia-

stowości”, obejmującej również sferę komunikowania. Kontakty międzyludzkie stają się powierz-
chowne, chaotyczne, brak w nich zaangażowania. Por. Z. Melosik, Edukacja, młodzież i kultura 
współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, „Chowanna” 2003, t. 1, s. 21, 26–27. 

36 Por. M. Marczewski, Niewidzialni…, s. 24. 
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kreowanie hermetycznego świata, zdominowanego przez jedną kulturę, trudniej 
natomiast stworzyć taki, w którym współegzystują różne kultury, czerpiąc od 
siebie pozytywne wzorce i uznając swoją równość. Zapomina się o tym, że po-
działy na „lepszych” i „gorszych” są efektem ludzkiej krótkowzroczności i nie-
możności wyjścia poza siebie samego. 

Niekiedy jednostki stają się „niewidzialne” nie dlatego, że ktoś chciał, aby po-
zostały w cieniu, lecz dlatego, iż zostają one naznaczone piętnem traumatycznych 
doświadczeń. Dla Japończyków życie w permanentnym zagrożeniu katastrofą jest 
elementem codzienności. Można powiedzieć, że tkwią w stanie „zawieszenia” 
pomiędzy przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Świat nie zauważa pro-
blemów mieszkańców Japonii, a oni po cichu przygotowują się na nadejście koń-
ca. Tsunami, trzęsienia ziemi oraz katastrofa elektrowni atomowej w Fukushimie 
nigdy nie odeszły z pamięci Japończyków, trudno jednak o prawdziwy rozrachu-
nek z przeszłością, gdy sporo osób do dziś nie odnalazło ciał swoich bliskich i nie 
może ich godnie pożegnać37. Skutki promieniowania wielu ludziom nie pozwala-
ją zapomnieć o przeżytym nieszczęściu – czują się odepchnięci, niechciani, zbęd-
ni. Katarzyna Boni w reportażu Ganbare! Warsztaty umierania pokazuje, że czas 
wcale nie leczy ran, a „niewidzialność” staje się przekleństwem. „Niewidzialny” 
musi się bowiem nauczyć żyć tak, by radzić sobie z przeszłością i emocjami 
towarzyszącymi bolesnym wspomnieniom, ale ma za zadanie również przygoto-
wać się na przyszłość: na nadejście katastrofy, na nieprzewidywalność śmierci. 
Ta „instrukcja obsługi” życia codziennego zapewnia mu poczucie, iż panuje nad 
swoim losem i ma na niego jakiś wpływ38. 

Najpoważniejszymi problemami, z jakimi zmaga się społeczeństwo, są destruk-
tywne zjawiska zmierzające do zniszczenia ludzkiej godności i tożsamości – 
zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbiorowym. To, co zdarzyło się choć 
raz, może powtórzyć się w najmniej spodziewanym momencie, dlatego tak ważne 
jest uwrażliwianie jednostki na krzywdę drugiego człowieka. Reportaże nie na-
rzucają odbiorcy sposobu postrzegania świata, skłaniają do refleksji i podjęcia 
intelektualnego wysiłku. Nie odpowiadają na pytania i nie proponują prostych 
rozwiązań. W odpowiednim momencie alarmują: „czytelniku, mamy problem”. 
Pomagają odbiorcy w stworzeniu własnego wyobrażenia na temat opisywanych 
   

37 Por. K. Boni, Ganbare! Warsztaty umierania, Warszawa: Agora, 2016, s. 89. 
38 Katarzyna Boni wspomina, że w rozpracowywaniu traumy Japończyków pomocne są dwa rodza-

je warsztatów: pierwszy to warsztaty narzekania, na których jednostka ma szansę wyzbyć się nega-
tywnych emocji oraz opowiedzieć o tym, co ją trapi, drugi stanowią natomiast warsztaty umierania, 
opierające się na odgrywaniu ról. Uczestnik wyobraża sobie siebie jako głównego bohatera historii 
związanej ze śmiercią i krok po kroku przechodzi przez kolejne jej etapy. Por. K. Boni, Pięć lat po 
tsunami mieszkańcy północnej Japonii żyją w blaszanych kontenerach. I wciąż widzą duchy, rozm. 
przepr. K. Stańczyk, http://wokolfaktu.pl/katarzyna-boni-piec-lat-po-tsunami-mieszkancy-polnocnej-
japonii-zyja-w-blaszanych-kontenerach-i-wciaz-widza-duchy-wywiad/ [dostęp: 20.09.2018]. 
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wydarzeń. Pozwalają na to, by mógł on rozpocząć samodzielne śledztwo i badać 
rzeczywistość w taki sposób, jaki sprawia mu przyjemność. Reportaż jest narzę-
dziem, za pomocą którego autor rozprawia się ze światem zewnętrznym, potrząsa 
człowiekiem, stara się obudzić go z letargu, wyprowadzić choć na chwilę ze stre-
fy komfortu, skłonić do refleksji. Wydaje się to szczególnie istotne w obliczu 
narastających niepokojów społecznych. Reportaż uczy, że zarówno zło, jak 
i dobro są permanentnie obecne w życiu człowieka i to jedynie od niego zależy, 
czy będzie się biernie przyglądał ludzkiemu cierpieniu, czy też okaże sprzeciw. 
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międzykulturowego to problematyka ważna i często podejmowana we wszystkich 
dziedzinach humanistyki ostatniego stulecia. Nie bez powodu poświęcają jej 
uwagę filozofowie, badacze literatury, antropologowie kultury, przedstawiciele 
krytyki etycznej, postkolonialnej czy genderowej. Tak się jednak składa, że nie-
zwykle rzadko badacze odwołują się do literatury reporterskiej, chociaż kategoria 
Inności jest dla tego gatunku kluczowa. 

Interesujące odstępstwo od reguły stanowi książka literaturoznawcza Przemy-
sława Czaplińskiego i to od wskazania na tę lekturę rozpocznę swoje rozważania. 
Powodów jest kilka. Po pierwsze Poruszona mapa – bo ową książkę mam na 
myśli – traktuje o różnorodnych narracjach o Innych, po drugie badacz do zilu-
strowania swoich tez wykorzystuje w większości reportaże. Wyjściowa teza Cza-
plińskiego brzmi: „Warunkiem samopoznania – jest konfrontowanie siebie z tym, 
co inne”1. I co do tego wątpliwości nie ma, ale w zasadzie na tym zdaniu nasza 
zgodność co do tematu się kończy. Muszę tu dodać, że rozprawy Profesora Cza-
plińskiego cieszyły się i cieszą nadal wielkim zainteresowaniem, jego syntezy 
literatury należą, moim zdaniem, do tych bardziej inspirujących, ale ostatnia 
książka jest, w moim odczuciu, zupełnie nieprawdziwa. 

Lwią część publikacji Czaplińskiego zajmuje opowieść o narracjach dotyczą-
cych Rosji (to pierwsza tak obszerna recepcja tej literatury). Przywołując autorów 
opowiadających o naszym wschodnim sąsiedzie, Czapliński tworzy trzy modele 
pisania o tym kraju. Pierwszy to poetyka „wizytacji” i tu egzemplifikacją jest 
   

1 P. Czapliński, Poruszona mapa. Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu 
XX i XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016, s. 9. 
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twórczość Ryszarda Kapuścińskiego i Krystyny Kurczab-Redlich, drugi to poety-
ka „zbieractwa uczestniczącego”, której przykładem są książki Jacka Hugo-
-Badera, i wreszcie poetyka „fingowania” – tu bohaterem jest Mariusz Wilk. 
Rychło zdradzam, że sympatia autora Poruszonej mapy wzrasta wraz z omawia-
niem kolejnej poetyki. 

Wadą książki Czaplińskiego jest przede wszystkim to, że badacz nie stara się 
zrozumieć, na czym polega istota reportażu. Nie chodzi tylko o to, że nie przywo-
łuje definicji czy wyznaczników gatunkowych, ale i nie bierze pod uwagę ani 
specyfiki samego gatunku, ani też różnic w jego obrębie. Mam świadomość, że 
pisanie o literaturze poprzez kategorię gatunku jest dzisiaj co najmniej staro-
świeckie, a w perspektywie nowych i najnowszych teorii wydaje się wręcz naiw-
nym „zawracaniem rzeki kijem”. Myślę jednak, że i dziś funkcjonuje to, co kie-
dyś Stefania Skwarczyńska nazwała „szeroką społeczną świadomością genolo-
giczną”2. Jestem przekonana, że dla publiczności literackiej kryterium gatunkowe 
pełni istotną rolę – nie tylko pozwala identyfikować zawartość książki, ale też jest 
w pewnym sensie gwarantem treści. 

O specyfice gatunku, jakim jest reportaż literacki, i o różnicach pomiędzy tą 
jego odmianą a wariantem publicystycznym pisałam już dość obszernie w innym 
miejscu3. Tu chciałabym jedynie przypomnieć, że w mojej opinii każdy reportaż 
ma za zadanie pogłębiać naszą wiedzę o świecie. Poznawanie oraz indywidualny 
sposób postrzegania rzeczywistości, ale także jej rozumienie i wyjaśnienie – to 
zasadnicze cechy tej literatury. W powszechnej świadomości reporter pełni za-
zwyczaj rolę przewodnika, nauczyciela, osoby, która dzięki zdobytej wiedzy 
i doświadczeniu wie lepiej, rozumie trafniej. Ponadto kategoria Inności – jak już 
wspominałam – jest dla tego gatunku kluczowa. Reportaż zawsze traktuje o ja-
kimś Innym. I bez względu na to, czy mamy do czynienia z odrębnością etniczną 
czy z kwestią wykluczenia, wyobcowania, odmienności, dyskryminacji związanej 
z przemocą, władzą, ale też z cierpieniem, chorobą, to pisanie o Inności w kate-
goriach różnicy jest podstawową strategią każdego autora reportaży. Przybliża-
jąc i oswajając Innego, reporterzy nie tylko uwrażliwiają czytelnika, lecz rów-
nież uczą nas akceptować i szanować odmienne sposoby i modele życia. To 
dowartościowanie różnorodności jest ważnym elementem edukacyjnego cha-
rakteru reportaży. 

Wróćmy do Poruszonej mapy i tej partii książki Czaplińskiego, która traktuje 
o naszym polskim pisaniu o Rosji. Trudno się dziwić, że sporo miejsca badacz 
poświęca Imperium Kapuścińskiego – to w końcu jedna z ważniejszych dwudzie-   

2 Zob. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 
1965, s. 325. 

3 Zob. M. Wiszniowska, Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim 
imperium, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. 
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stowiecznych pozycji dotyczących byłego ZSRR. Ze smutkiem więc konstatuję, 
że lektura tego utworu jest w książce Czaplińskiego niezwykle powierzchowna, 
a przecież autor Poruszonej mapy pisał o twórcy Cesarza w pośmiertnie wyda-
nym opracowaniu zbiorowym i ton opowieści był tam zupełnie inny. Czapliński 
czyta Imperium instrumentalnie. Przykrawa tekst Kapuścińskiego do z góry zało-
żonej tezy – co sam autorowi zarzuca. 

Myślę, że dziś już należy do tzw. powszechnej wiedzy – przynajmniej tych, 
którzy się reportażem interesują – że to właśnie Kapuściński poświęcił wiele 
czasu, by uwrażliwić nas na wszelkie przejawy odmienności. Wielokrotnie zwra-
cał uwagę, że ciekawość Innego jest tym, co motywuje twórczość reporterską 
i sprawia, że autorzy ustawiają tę kategorię w centrum świata, o którym opowia-
dają. Dodatkowo podkreślał, że spotkanie z Innym to nieodłączny element pracy 
reportera, który musi pamiętać, że Inność zawsze jest wzajemna, a on sam także 
pozostaje Innym dla spotykanych na swej drodze ludzi. Kapuściński nie chce 
zacierać granicy między „ja” a „ty”, nie widzi możliwości ani potrzeby utożsa-
miania się. Wręcz przeciwnie. Mówi o „fundamentalnym znaczeniu różnicy” – 
o tym, że „akceptujemy Innego, choć jest różny, i że właśnie różność, inność jest 
bogactwem i wartością, jest dobrem”4. Stwierdzenie więc, jakoby Kapuściński 
„tercjalizował Rosję”, jest nie tylko nieprawdziwe, ale też, w moim osądzie, 
krzywdzące. To tylko jeden przykład. 

Ja nie chciałabym tu tworzyć katalogu stwierdzeń, które zawarte są w Poruszo-
nej mapie, a z którymi zupełnie się nie zgadzam. Interesujące wydaje się jednak 
to, że w wywodzie Czaplińskiego dotyczącym twórczości o Rosji możemy odna-
leźć trzy istotne cechy pisania o Innym, które dla badacza są wartościowane ne-
gatywnie, dla mnie zaś są podstawowe i – co ważniejsze – świadczą o wartości 
reporterskiego rzemiosła. Te trzy elementy to: wiedza, dystans i wartości. 

W I E D Z A  

Pisze Czapliński: „wizytator” Ryszard Kapuściński (taką funkcję autor mu 
przypisuje) przywozi swoją wiedzę z zewnątrz, z europejskiego „skądinąd”, na-
tomiast „zbieracz” (Jacek Hugo-Bader) czerpie ją „stąd”5. To jest – mówiąc zwy-
czajnie – nieprawda. Po pierwsze biografia autora Cesarza wskazuje na to, iż jego 
wiedza nie jest proweniencji europejskiej – raczej światowej, po drugie Jacek 
Hugo-Bader nie czerpie informacji o Rosji „stamtąd”, tylko jedzie świetnie przy-
gotowany. To właśnie autor Dzienników kołymskich podkreślał, że „[n]ie da się 
   

4 R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków: Znak, 2006, s. 28. 
5 P. Czapliński, Poruszona mapa…, s. 83. 
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wziąć pierwszego z brzegu dziennikarza, bo jest dobry, i powiedzieć mu: »Pan 
pojedzie do Laosu i napisze fantastyczny tekst«”6. 

Twierdzę, że reportaż to gatunek, który powstaje z powodu wiedzy, jaką ma au-
tor i ze względu na wiedzę, jaką chce przekazać czytelnikowi. Zadaniem reporte-
ra jest porządkowanie zdobytej wiedzy tak, by przedstawić odbiorcy obraz nie 
tylko ciekawy, ale przede wszystkim zrozumiały i spójny. Każdy twórca reporta-
ży, żeby pisać o Innym, musi mieć wiedzę. Współcześni reporterzy doskonale 
zdają sobie sprawę, że aby jakiś problem zgłębić, o jakimś fragmencie innej rze-
czywistości opowiedzieć, trzeba przynajmniej starać się go przez wiele lat po-
znawać, „być specjalistą” w zakresie, o którym się pisze. Wojciech Jagielski, 
który przecież także opisywał kraje jeszcze w latach 80. XX wieku należące do 
radzieckiego imperium7, w wielu wywiadach podkreślał niemożność uprawiania 
tego rodzaju twórczości bez kompetencji, jakie zdobywa się w bardzo tradycyjny 
sposób: czytając i ucząc się. Tak o tym mówił: 

Czuję się jak przedstawiciel ginącego gatunku. I to jest smutne, bo nie mam nawet pięć-
dziesiątki. (…) Uczono mnie na dziennikarstwie, że znawstwo, czyli wiedza na temat, jaki 
się pisało, była oczywista. Nie można było zajmować się Afryką, sportem czy baletem, nic 
nie wiedząc o tych dziedzinach. Dzisiaj tego już nie ma. Dzisiaj nie trzeba już wiedzieć wiele 
o Afryce, żeby o Afryce pisać. (…) po co utrzymywać kogoś takiego, kto zna się tylko na 
Afryce, bo na ilu rzeczach można znać się dobrze? Na jednej? Dwóch? (…) Ja tu naprawdę 
pełnię rolę mamuta z innej epoki8. 

Reportaż to opowieść zawsze oparta na zdobywaniu i przekazywaniu wiedzy, 
więc – jakby powiedzieli twórcy ponowoczesnych teorii – stawiająca znak rów-
ności między wiedzą a władzą, pozbawiona „niewinności”, wartościująca. Taki 
punkt odniesienia przyjmuje Czapliński. Ja natomiast uważam, że narzędzia pro-
ponowane przez postmodernizm nie są skuteczne albo nawet przeciwskuteczne 
dla opisu reportażu. Gdyby bowiem chcieć napisać tekst możliwy do zaaprobo-
wania przez badaczy wspomnianej teorii, to – wziąwszy pod uwagę choćby tę 
jedną istotną cechę każdego utworu reportażowego o Innych, czyli wiedzę wła-
śnie – trzeba by go chyba… nie napisać9.    

6 J. Hugo-Bader, Samotność reportera, rozm. przepr. A. Wójcińska, w: tejże, Reporterzy bez fikcji. 
Rozmowy z polskimi reporterami, Wołowiec: Czarne, 2011, s. 234. 

7 Zob.: W. Jagielski, Dobre miejsce do umierania, Poznań: Wydawnictwo Historia i Sztuka, 1994 
(zapis reporterskich wypraw na Kaukaz i Zakaukazie); Wieże z kamienia, Warszawa: W.A.B., 2004 
(opowieść o wojnie w Czeczenii); Wszystkie wojny Lary, Kraków: Znak, 2015 (książka na kanwie 
biografii matki i jej synów – gruzińskich Czeczenów).  

8 W. Jagielski, [wywiad], rozm. przepr. P. Średziński, http://afryka.org/afryka/wywiad--wojciech-
-jagielski,news/ [dostęp: 27.02.2015]. 

9 Taka konkluzja nasuwa się także po lekturze przywoływanej przez Annę Horolets pracy Debbie 
Lisle. Zob. A. Horolets, Dyskursywne konstruowanie podmiotu wiedzącego w wybranych relacjach 
z podróży, „Teksty Drugie” 2012, nr 3. 
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D Y S TA N S  

Według autora Poruszonej mapy najlepszy sposób pisania o Rosji odnalazł Ma-
riusz Wilk, który się w niej zadomowił. Dystans, zdaniem Czaplińskiego, to 
„utrzymywanie pozycji zewnętrznej” – jak nietrudno się domyślić, waloryzowane 
przez badacza negatywnie, gdyż służące podkreśleniu, że jest to pisanie o Rosji 
z perspektywy Europejczyka. Do kwestii wartości, jakie przyświecają autorom 
reportaży, przejdziemy za chwilę, tu zatrzymajmy się przy pojęciu dystansu. 

Mariusz Wilk bez wątpienia próbuje dystans skrócić. Mieszka z daleka od cy-
wilizacji, obywając się bez wygód. Czerpie wodę z jeziora, do którego nieraz 
trzeba wędrować przez głębokie zaspy, łowi ryby w przeręblach, hoduje „kar-
toszkę” w myśl ukutej przez siebie zasady, że zadomowienie się jest warunkiem 
sine qua non zrozumienia i opisu Rosji współczesnej. „Rosji należało samemu 
doświadczyć” – deklaruje już na początku swojej pierwszej rosyjskiej książki. 
Ale nie jest w tym konsekwentny, o czym pisze Dorota Kozicka: 

raz traktuje swoją inność/cudzoziemskość jako niezbędny dystans pozwalający mu na obser-
wowanie rzeczywistości, innym razem za wszelką cenę próbuje się pozbyć tego „dystansu”, 
najczęściej jednak zdaje się w ogóle zapominać o tym, że jego spojrzenie na rzeczywistość 
Sołowek uwikłane jest w odmienne konteksty kulturowe10. 

Twierdzę, że autor, który jest danym krajem zafascynowany (a Wilk jest zafa-
scynowany niewątpliwie) i który na dodatek próbuje żyć jak miejscowi, podług 
tamtejszych zwyczajów, traci momentami chłodny ogląd. Być może nie szkodzi 
to literackości tekstu Wilka, ale nie służy opisaniu współczesnej Rosji. Jako 
przykład możemy przywołać dość kuriozalną dyskusję, jaką autor prowadził 
z Herlingiem-Grudzińskim na temat tego, czym były, a czym nie sowieckie łagry. 
Opowiadając o historii budowy Kanału Białomorsko-Bałtyckiego, Wilk próbuje 
dowieść, wbrew autorowi Dziennika pisanego nocą, że – nie umniejszając kosz-
maru tamtych lat – „śmierć rabów była skutkiem ubocznym, wynikiem niezwy-
kłych warunków pracy i zwykłego sowieckiego bałaganiarstwa”11. 

Na przytoczonym przykładzie widać, że to skracanie dystansu, to zadomowie-
nie się Wilka w Rosji powoduje zmianę perspektywy i jest nieudaną, moim zda-
niem, próbą wyjścia poza stereotypy. W Wołoce autor wygłasza taką kwestię: 

A na Wyspach Sołowieckich wciąż świętują rewolucję październikową. (…) to jeszcze je-
den znak zapytania dla tych, co równają komunizm z faszyzmem, kacety z łagrami. Czy mo-   

10 D. Kozicka, „Nie ma nic na końcu książki”? – o literaturze niefikcjonalnej ostatnich lat, w: Nar-
racje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, 
Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007, s. 89. 

11 M. Wilk, Wołoka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008, s. 55. 
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żecie sobie wyobrazić, by w obecnych Niemczech każdą rocznicę dojścia Hitlera do władzy 
obchodzono dniem wolnym od pracy? I dzień ten nazywano Dniem Zgody i Przymierza?12 

Obchodzenie rocznic wydarzeń z przeszłości nie ma przecież nic wspólnego 
z różnicą dzielącą terror sowiecki od hitlerowskiego, a raczej łączy się z interpreto-
waniem własnej historii i jej przepracowaniem – tak odmiennym w Rosji i w Niem-
czech. Jak samokrytycznie, lecz niezwykle trafnie ujął tę kwestię Jędrzej Mora-
wiecki (to kolejny autor interesujących reportaży o Rosji) w Łuskaniu światła: 
„A głupota wyłazi z nas po kilku latach poznawania Rosji, wraz z uczuciem pew-
ności i oswojenia”13. 

Dystans wynikający z obserwacji, bycie jakby „na zewnątrz”, daje możliwość 
znalezienia punktów odniesienia, porównań14. Czy można opowiedzieć, czym 
jest wielki mróz, komuś, kto nigdy go nie doświadczył, jeżeli jest to coś oswo-
jonego, codziennego, zwyczajnego? Hugo-Bader deklaruje: „Jak jesteś za bar-
dzo u siebie, to tracisz ostrość widzenia”15. To właśnie „[o]ko przybysza często 
potrafi wychwycić to, co dla tubylca jest niewidoczne bądź nie stanowi proble-
mu”16. Rezygnacja z badawczego dystansu na rzecz postawy bliskości budzić 
może obawy nie tylko o uleganie pokusie przenoszenia swoich emocji, fascyna-
cji na obiekt poznania, lecz także o stawianie wyżej w hierarchii własnych 
relacji ze światem, własnego „ja” ponad światem samym w sobie. Czytając 
bowiem książki autora Wołoki, możemy odnieść wrażenie, że to nie reporter 
jest potrzebny, by opowiedzieć coś interesującego o Rosji, ale raczej, że to 
Rosja, jej doświadczenie czy doświadczanie jest potrzebne jemu17. Dlatego 
bliska jest mi krytyczna wypowiedź Jerzego Pilcha, który o Wilczym notesie 
   

12 Tamże, s. 154. 
13 J. Morawiecki, Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2010, s. 59.  
14 Więcej na temat różnych modeli postrzegania fenomenu rosyjskości przez reportażystów, m.in. 

o skutkach zwiększania i zmniejszania dystansu do opisywanej rzeczywistości, pisałam w: Zobaczyć – 
opisać – zrozumieć… 

15 J. Hugo-Bader, Portret Badera, rozm. przepr. P. Brysacz, w: Patrząc na Wschód. Przestrzeń, 
człowiek, mistycyzm, red. P. Brysacz, Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2013, s. 76. 

16 B. Żyłko, Posłowie, w: J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku 
XIX, przeł. B. Żyłko, Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1999, s. 453. 

17 Krańcowe opinie na temat twórczości Mariusza Wilka (m.in. Andrzeja Stasiuka, Jerzego Pilcha, 
Adama Pomorskiego i Andrzeja de Lazariego) przytacza w swoim inspirującym artykule Ewa Pogo-
nowska. Zob. E. Pogonowska, Rozpoznanie Rosji? Rozpoznanie siebie? O prozie dokumentarnej 
Mariusza Wilka, w: Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. 
H. Gosk, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2010, s. 226. Warto jeszcze przywołać wypowiedź 
samego autora, który – zapytany o swoją twórczość – deklaruje, że „własny rytm trzeba wysłuchać 
w tętnie własnej krwi, potem wybić go nogami na życiowej ścieżce i na koniec próbować zakląć go 
w słowa, aby czytelnik mamrocząc na głos frazę, usłyszał mnie”. M. Wilk, Wilcza tropa, rozm. 
przepr. P. Brysacz, w: Patrząc na Wschód…, s. 54. 
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pisał, że „Mariusz Wilk, pragnąc gorączkowo całą prawdę o Rosji powiedzieć, 
samym sobą Rosję zasłania”18. 

WA R T O ŚC I  

Autorzy reportaży opowiadają o swoich wędrówkach po krainach mniej lub 
bardziej oddalonych od naszych granic w sposób uwarunkowany kulturowym 
nawykiem, światopoglądem, przyzwyczajeniem i oczekiwaniami. To system 
wartości reportera decyduje, jak oceniamy Innego. Warto nadmienić, że Inność 
nie zawsze jest wartościowana pozytywnie. Dostrzegał ów fakt Ryszard Kapu-
ściński, pisząc, że „[t]o sytuacja, okoliczności, kontekst decydują, czy w danym 
momencie w tej samej osobie widzimy nieprzyjaciela czy partnera”19. Ten kon-
tekst obejmuje przede wszystkim system wartości, który podpowiada, w jaki 
sposób mówić o Innym. 

Podobnie widzi rzecz Czapliński, tyle że zakłada, iż wartości, jakie przyjmuje 
Kapuściński, to wartości europejskie, czyli – wedle autora Poruszonej mapy – 
nam obce. Hugo-Baderowi ma być wszystko jedno, czy Polska będzie należała do 
Europy, czy też nie, zaś projekt Wilka można uznać za nowoczesny, gdyż pisarz 
– jak twierdzi badacz – „uwzględnia ruskość w nas”20. 

Ten przytoczony opis kwalifikujący – przynajmniej jeśli chodzi o wymienio-
nych przeze mnie autorów – jest, moim zdaniem, nadinterpretacją. Czapliński 
pisze bowiem o cywilizacji europejskiej, o jej wartościach jak o czymś obcym. 
Tymczasem to one właśnie stanowią pomost porozumienia z czytelnikiem za-
równo dla Kapuścińskiego, jak i Hugo-Badera. Czy udaje się od nich uciec Wil-
kowi? Na poziome słownych deklaracji – tak. Wilk wiele miejsca poświęca kry-
tyce zarówno zachodnich, jak i polskich prób pisania o Rosji. Uważa, że ludzie 
Zachodu oglądają ten kraj z zewnątrz i „przykrawają to, co obejrzeli, na swój 
ład”21. „Przepis” na właściwe, według autora, opisanie Rosji jest jednak co naj-
mniej niekonsekwentny. Zdaniem Wilka należy bowiem spojrzeć na nią „oczami 
ruskiego człowieka i tylko potem to przełożyć na swój język, zachowując propor-
cje”22. Nie dochodząc, o jakież to proporcje autorowi chodzi, wedle tych zaleceń 
w zasadzie żaden Europejczyk, nie wyłączając Polaków, nie mogąc przecież 
wejść w cudzą skórę, o Rosji pisać nie może23. 
   

18 J. Pilch, Ucha pycha, „Tygodnik Powszechny” 1998, nr 48, s. 16. 
19 R. Kapuściński, Ten Inny…, s. 16. 
20 P. Czapliński, Poruszona mapa…, s. 178–179. 
21 M. Wilk, Wilczy notes, Warszawa: Noir sur Blanc, 2007, s. 47. 
22 Tamże. 
23 Więcej o obrazie Rosji w książkach Mariusza Wilka pisałam w: Zobaczyć – opisać – zrozumieć… 



194     Literatura polska w świecie. Tom VII 

Wilkowi, mimo usilnego starania, nie udaje się całkowicie od europejskich 
wartości uciec. Dlaczego? Przywołam w tym miejscu Michała Pawła Markow-
skiego, który rozwijając myśl Jacques’a Derridy, tak pisał: „absolutny Inny moż-
liwy jest do pomyślenia tylko przez To Samo (dzięki czemu traci swą absolut-
ność), tak jak absolutny idiom językowy zrozumiały jest tylko poprzez system 
tego języka (eliminujący jego absolutność) (…)”24. 

Innymi słowy, podstawowym zadaniem reportera – chciałabym powtórnie 
wskazać na tę ważną cechę pisania reporterskiego – jest opowiadać czytelnikowi 
o innym świecie, wyjaśniać go tak, by odbiorca zrozumiał zachodzące w nim 
procesy. Tłumaczyć cywilizację na cywilizację, kulturę na kulturę znaczy prze-
cież przekładać z nieznanego na znane. Zygmunt Bauman, nawiązując do swoich 
doświadczeń seminaryjnych, pisze, że uznaje za oczywiste, iż w takiej wspólno-
cie (a tworzą ją przecież także autor z czytelnikami) wszyscy muszą „posługiwać 
się wspólnym słownikiem”, uczestniczyć we „wspólnocie sensów”25. „[D]rogą do 
zrozumienia zespołu zdarzeń, które na pierwszy rzut oka wydają się osobliwe, 
enigmatyczne czy tajemnicze – pisze Hayden White – jest zakodowanie ich przy 
pomocy kategorii oferowanych przez [własną – przyp. M.W.] kulturę (…)”26. 
Jako że tłumaczenie świata zawsze skupia się na kulturze docelowej, autor 
z konieczności odwołuje się do kodu kulturowego czytelnika. Reporter musi 
projektować sobie współczesnego odbiorcę. Pamiętajmy, że nie jest to literatura 
pisana z myślą o późnym wnuku. Tym projektowanym czytelnikiem okazuje się 
Polak mający świadomość swoich korzeni kulturowych, któremu bliskie są de-
mokratyczne, europejskie wartości. 

Jeżeli więc Ryszard Kapuściński pisze: 

W połowie Kreszczatika jest plac (wczoraj – Rewolucji Październikowej, teraz – Niepod-
ległości) wznoszący się pod górę do miejsca, w którym dziś jeszcze (jest 31 sierpnia 1991) 
stoi pomnik Lenina. Dziś jeszcze, ponieważ właśnie od rana robotnicy montują dźwig – będą 
zdejmować pomnik. Operacji tej przygląda się gawiedź miejska oraz kilkanaście ekip telewi-
zji zachodniej, które nudzą się w Kijowie setnie, a oto nareszcie będą miały zajęcie. Pomnik 
trzeba zdjąć, ponieważ, poza wszystkim, na kamiennej postaci Wodza Rewolucji pojawiły się 
nieprzychylne mu napisy w rodzaju – KAT, SS czy – najłagodniej – LUCYFER27. 

– to nie tylko zakłada, że czytelnik rozpozna przywołane skróty czy nawiązanie 
do postaci Lucyfera, ale przede wszystkim odwołuje się do znajomości wartości, 
   

24 M.P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Kraków: Homini, 2003, s. 174. 
25 Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, przeł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, Warszawa: IFiS PAN, 

1998, s. 189. 
26 H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, przeł. M. Wilczyński, w: tegoż, Poetyka 

pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków: Universitas, 2000, s. 86. 
27 R. Kapuściński, Imperium, Warszawa: Czytelnik, 1993, s. 277. 
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jakie niesie za sobą opowieść o burzeniu pomników i współczesnej roli mediów. 
Podobnie gdy Jędrzej Morawiecki opowiada o obradach plenarnych na uniwersy-
teckiej konferencji w Moskwie i reasumuje: 

Wszystkie te rozmowy wydają się na poły realistyczne. Codzienny dyskurs jest tu przesy-
cony ironią, aluzjami, odwołuje się do mitologii Rosji zaczarowanej, osadza przybysza 
w magicznym realizmie, nie daje mu jednak kodu do oswojenia rzeczywistości, do ustalenia 
granicy między fikcją, grą, wyolbrzymieniem, a komunikatem czysto informacyjnym28. 

– to oczywistym dla czytelnika jest rozpoznanie ważnych w naszej kulturze kate-
gorii opisu świata, a także wartości (prawdy, faktu, realizmu) bliskich autorowi. 
I jeszcze fragment reportażu Jacka Hugo-Badera, który przecież, jeśli twierdzi, że 

[n]ieszczęściem tego kraju jest to, że tu wszystko jest umowne. Państwo umawia się 
z obywatelami, że nie wolno jeździć po pijaku, ale wszyscy jeżdżą. Że trzeba zapinać pasy 
bezpieczeństwa, ale wszyscy, z prezydentem i premierem kraju włącznie, wprost ostentacyj-
nie tego nie robią29. 

– to musi zakładać, że czytelnikowi bliskie są takie wartości, jak racjonalne 
i logiczne myślenie, sprawnie działające państwo, a także pogląd, że władza nie 
stoi ponad prawem. 

*  *  *  

To jedynie kilka przykładów, ale można je mnożyć bez końca. Owszem – obraz 
Rosji, który przywołują reporterzy, w znacznej mierze opiera się na przeciwsta-
wieniu lub porównaniu „nie naszej” (czytaj: rosyjskiej) kultury i cywilizacji 
z tym, co znane, oswojone, ugruntowane, bo wyznaczane przez europejskie nor-
my i wartości kulturowe. Jednak bez względu na to, czy uznajemy naszą pełną 
czy niepełną przynależność do Europy, czy – jak pisał Stefan Kisielewski – jest to 
miłość nieszczęśliwa30, nieodwzajemniona, czy też odwrotnie: naszą europej-
skość wzmacnia fakt, że jest „z wyboru”, to z perspektywy „reportera-tłumacza” 
podobne kwestie nie odgrywają większej roli, gdyż innego kodu kulturowego, na 
który autorzy mogą Inność „przekładać”, po prostu nie mamy. Trafnie ujmuje tę 
prawidłowość Andrzej Wierzbicki: 
   

28 J. Morawiecki, Łuskanie światła…, s. 188. 
29 J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wołowiec: Czarne, 2011, s. 37. 
30 Zob. S. Kisielewski, Głos z drugiej Europy (1979), w: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku, 

red. P.O. Loew, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. 
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Poczucie europejskości stanowiło jeden z najsilniejszych elementów konstytuujących pol-
ską świadomość narodową w jej historycznym dopełnianiu się i przekształcaniu w czasach 
nowożytnych i najnowszych31. 

Potwierdzają to sami reporterzy. Jędrzej Morawiecki i Bartosz Jastrzębski, au-
torzy znanych reportaży o Rosji, tak piszą w swojej książce: „Nie można uciec od 
własnego świata, nawet wówczas, gdy już dawno wyrośliśmy z ciepłego, pier-
wotnie naiwnego poczucia totalności własnej kultury”32. Z kolei Jacek Hugo-
-Bader wcale nie protestuje, kiedy Wład, chirurg ze szpitala w Magadanie, zwra-
ca mu uwagę, że patrzy na Rosję „ze swojego małego, kulawego, europejskiego 
taborecika”33. W pisaniu o Innym nie chodzi bowiem – jak tłumaczył Kapuściń-
ski – o to, byśmy różnic nie dostrzegali albo, co gorsze jeszcze, w spotkaniu 
z „nie naszą” kulturą tracili własną tożsamość. Chodzi jedynie o chęć zrozumie-
nia Innego, pokorę i szacunek34. 

W tym miejscu pora na krótką dygresję. Pisanie o Rosji jest „łatwym przykła-
dem”, mówiąc kolokwialnie: „chłopcem do bicia”, ponieważ była ona w naszej 
historii Innym dość szczególnym. Na przykładzie opowieści o tym kraju bardzo 
łatwo pokazać, że przedstawienie rosyjskiego imperium nie jako krainy „mlekiem 
i miodem płynącej” wystawia nas – i tak to chce widzieć Czapliński – na „pokusę 
sycenia kompleksu wyższości”35. A przecież te same europejskie wartości towa-
rzyszą Wojciechowi Jagielskiemu, kiedy pisze o Afryce, Katarzynie Surmiak-
-Domańskiej, gdy przygląda się współczesnej wersji Ku-Klux-Klanu, Wojcie-
chowi Tochmanowi, kiedy jedzie na Bałkany czy Filipiny, albo Pawłowi Smoleń-
skiemu, gdy opowiada o Izraelu. 

Tak na marginesie: na przykładzie tych właśnie niezwykle interesujących, literac-
kich reportaży autora Balaganu. Alfabetu izraelskiego widać, jak system wartości 
reportera determinuje sposób pisania. Oczy zasypane piaskiem36 to przecież obraz 
cierpień Palestyńczyków stworzony przez polskiego literata znanego z pogardy dla 
antysemityzmu i z sympatii dla Izraela. Ten sam system wartości – demokraty, zwo-
lennika pokoju i pojednania – nakazuje Smoleńskiemu nakładać proizraelskie okulary 
i przedstawiać mieszkańców Palestyny jako dyskryminowanych i bezsilnych. 

Co ważniejsze, ukazując człowieka na tle uwarunkowań społeczno-
-ekonomicznych oraz historycznych, reporterzy zawsze prezentowali postawę 
   

31 A. Wierzbicki, Europa w polskiej myśli historycznej i politycznej XIX i XX wieku, Warszawa: 
Trio, 2009, s. 7. 

32 B. Jastrzębski, J. Morawiecki, Krasnojarsk zero, Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2012, s. 285. 
33 J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie…, s. 45. 
34 Por. R. Kapuściński, Tłumacz cywilizacji – ostatni wywiad, rozm. przepr. M. Mikołajczuk, http://www. 

polskieradio.pl/7/129/Artykul/237658,Tlumacz-cywilizacji-ostatni-wywiad [dostęp: 31.08.2018]. 
35 P. Czapliński, Poruszona mapa…, s. 61. 
36 Zob. P. Smoleński, Oczy zasypane piaskiem, Wołowiec: Czarne, 2014. 
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humanistyczną – głosili i do dziś głoszą nadrzędność wartości osoby ludzkiej37. 
Jak pisał Ryszard Kapuściński: „Unikalność, jedyność, niepowtarzalność każ-
dego człowieka, jego losu, jego historii, to może najważniejszy fenomen świa-
ta”38. Słowa te mogłyby być mottem każdej wskazanej tu pozycji (bez względu 
na to, czy dotyczącej Rosji, czy też nie). Jeżeli jednakże przyjmiemy, że pisanie 
reporterskie determinuje przeciwstawienie sobie cywilizacji zachodniej, uzna-
jącej podmiotowość osoby ludzkiej za najważniejszą wartość, i cywilizacji 
wschodniej (także rosyjskiej), dla której człowiek jako jednostka nie dominuje 
w hierarchii ważności, to wyraźnie możemy zobaczyć, że wszystkie reportaże – 
łącznie z tekstami Wilka – reprezentują idee właściwe kulturze i cywilizacji 
Zachodu. 

*  *  *  

Na koniec warto podkreślić, że w reportażu literackim nie chodzi tylko o znale-
zienie właściwych środków wyrazu dla opisania innokulturowej rzeczywistości, 
ale przede wszystkim o tłumaczenie mechanizmów rządzących otaczającym nas 
światem. Ważne, by uświadamiać czytelnikom dylematy współczesności, ukazy-
wać wybrane jej fragmenty w całym ich skomplikowaniu i złożoności tak, byśmy 
mogli zrozumieć zawikłane sprawy dnia dzisiejszego. Wartość reportażu literac-
kiego polega więc w dużej mierze na takim opisie poszczególnych faktów czy 
zdarzeń, by ukazywać zjawiska o wymowie uniwersalnej, dotyczące tyleż charak-
teru poszczególnych miejsc na mapie globu, co interesujących spostrzeżeń natury 
historiozoficznej, ogólnokulturowej. Tym bardziej ważne jest podkreślenie 
wspomnianego już wyposażenia kulturowego, które determinuje przecież nie 
tylko sposób oglądu Rosji, ale też pozostałych krain. 

W innym przypadku lęk przed kształtem przyszłości, który wyziera z zakamar-
ków dzisiejszej rzeczywistości, a który możemy wyczytać z kart poszczególnych 
reportaży – szczególnie ten dotyczący rasizmu, nacjonalizmów, rodzących się 
religijnych fanatyzmów, lecz również obawy przez wyparciem jednych wartości 
przez inne – nie byłby zrozumiały. Jestem przekonana, że najważniejszą reflek-
sją, z jaką pozostajemy po lekturze dobrze napisanych reportaży literackich, nie 
jest „poruszenie naszej mapy”, ale raczej uświadomienie sobie, co w naszym 
systemie wartości godne jest zatrzymania i kultywowania. 
   

37 Grzegorz Grochowski, interpretując Imperium Kapuścińskiego, pisze o aksjologicznie zoriento-
wanym „modelu świata”. Zob. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy: literackość i jej pogranicza, Wro-
cław: Wydawnictwo Funna, 2000, s. 125. 

38 R. Kapuściński, Lapidarium IV, Warszawa: Czytelnik, 2000, s. 118. 
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Knowledge of Otherness, Somebody Different, the own–alien relation, and multicultural interface 
processes are important aspects often addressed by all domains of humanities of the last century. 
However, researchers exploring this field very seldom seem to refer to literary reportage, while the 
category of “Otherness” has a key meaning for this genre. The exception is Przemysław Czapliński’s 
book Poruszona mapa [Moved map], in which the author describes different narrations about Others 
and uses also literary journalism samples to prove his thesis. What I believe to be the flaw of this book 
and what inspired me to present my point of view is the wrong understanding of the essence of literary 
reportage. In Czapliński’s divagations, one can find three essential features of writing about Other-
ness, which he defines as negative while for me they are basic and express the value of literary jour-
nalism. These three elements are: knowledge, distance and value. They are the reporters’ aim and they 
determine the skill which makes it possible to show selected parts of the world in its complexity so we 
can understand the intricate aspects of today’s reality and the mechanisms ruling the world surround-
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KOMPARATYSTYCZNĄ PODSTAWĘ NINIEJSZEGO TEKSTU STANOWI PORÓWNANIE  
odmiennych strategii konstruowania tożsamości podmiotu w dwóch wybranych 
utworach reportażowych. 

Pierwsza z tych metod, którą określam jako „konstrukcyjną”, uwidacznia się 
w reportażach Kazimierza Nowaka z tomu Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, 
będących efektem afrykańskich podróży autora w roku 1927 oraz w latach 1931–
19361. Jest to strategia autoidentyfikacyjna, polegająca na tym, że podróżnik-
-reportażysta stara się wtopić w otoczenie i wcielić w rolę pustynnych koczowni-
ków: Beduinów i Tuaregów. Pragnie stać się jednym z nich, by poznać i opisać 
„prawdziwą” Afrykę – dotąd mocno skrytą pod osłoną kolonizacji. 

Relacje ze wspomnianych podróży Nowaka z jednej strony współtworzą tradycję 
polskiego reportażu z nurtu międzywojennej literatury podróżniczej, reprezentowaną 
przez takich twórców, jak: Ksawery Pruszyński (1907–1950), Arkady Fiedler (1894–
1985), Aleksander Janta-Połczyński (1908–1974) czy Roman Fajans (1903–1976)2.    

1 Reportaże te zostały zebrane i wydane w formie książkowej przez Łukasza Wierzbickiego, który 
w dzieciństwie słuchał opowieści swego dziadka o słynnym podróżniku. W niniejszym tekście cytu-
jemy wyd. 3. rozsz.: K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 
1931–1936, wyb., oprac. i wstęp Ł. Wierzbicki, Poznań: Sorus, 2008. Cytaty z tego utworu oznaczam 
dalej w nawiasach skrótem RiP, po którym umieszczam odpowiedni numer strony. 

2 Jako „cechę znamienną okresu międzywojennego” Mariusz Dzięglewski określa „bogat[ą] twór-
czość o tematyce zagranicznej, którą podejmują nie tylko dziennikarze, ale również podróżnicy, 
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Z drugiej strony, wpisują się w dyskurs postkolonialny i antropologiczny. Nowak 
jawi się też jako pionier tej formy poznania, którą obserwujemy przede wszyst-
kim w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego (1932–2007). Sam autor Hebanu 
wypowiedział się o roli i znaczeniu tomu Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, 
odsłaniając w 2006 roku na dworcu w Poznaniu tablicę poświęconą Nowakowi: 

Wyczyn Kazimierza Nowaka zasługuje na to, by jego nazwisko znalazło się w słownikach 
i encyklopediach, by było wymieniane obok takich nazwisk, jak Stanley i Livingstone. (…) 
Pokazał, że jeden biały człowiek, zupełnie bezbronny, nieposiadający żadnego uzbrojenia, 
a jedynie wiarę w drugiego człowieka, może przebyć samotnie wielki kontynent, i to w cza-
sach, gdy Europa zaczynała dopiero odkrywać Trzeci Świat. On uczył nas wtedy, w latach 
trzydziestych XX wieku, jak należy traktować Trzeci Świat i jego mieszkańców3. 

Druga strategia tożsamościowa, którą określam jako „dekonstrukcyjną” i przed-
stawiam w dialogu z pierwszą, jest obecna w książce współczesnego dziennikarza 
Dariusza Rosiaka Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha4. Autor bada w niej 
i skrupulatnie rekonstruuje biografię i pisarstwo polskiego Indianina Sat-Okha 
(dosł. Długie Pióro, właśc. Stanisław Supłatowicz, 1925–2003), dążąc do odkry-
cia i demistyfikacji prawdy o nim. Finalizuje tym samym spory o jego tożsamość, 
toczone od lat 90. XX wieku (gdy ukazały się artykuły Janusza Ryszkowskiego5) 
do pierwszych dekad wieku XXI (kiedy staje się bardzo popularna praca magi-
sterska Katarzyny Krępulec6). Jest to strategia obserwatora, który stara się zro-
zumieć swego bohatera z zewnątrz i od wewnątrz. Bada więc i analizuje nie tylko 
mitologizację postaci, ale także fenomen i mechanizm tego procesu, w którym 
uczestniczy wielu ludzi odgrywających różnorodne role. Nie można również 
pominąć pytania o autoidentyfikacyjną strategię autora książki, o czym będzie 
mowa dalej. Poddana analizie pozycja literacka zostanie ukazana na tle całościo-
wych poglądów i praktyk reporterskich Dariusza Rosiaka (ur. 1962) – polskiego 
   
dyplomaci, kupcy” (M. Dzięglewski, Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Źródło poznania społe-
czeństwa i kultur, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, s. 26–27). 
Niestety, nie odnajdujemy nazwiska Nowaka wśród wymienionych przez autora przedstawicieli 
okresu. 

3 Ł. Wierzbicki, Wprowadzenie do wydania trzeciego, w: K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czar-
ny Ląd…, s. 15–16. 

4 D. Rosiak, Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha, Wołowiec: Czarne, 2017. Kolejne cytaty z tej 
książki opatruję w nawiasach skrótem B-C i odpowiednimi numerami stron. 

5 Jak zauważa Rosiak: „Przełomem była publikacja w 1997 roku w »Wieczorze Wybrzeża« serii 
artykułów Janusza Ryszkowskiego. Po raz pierwszy otwarcie zakwestionowana zostaje tożsamość 
Sat-Okha. Ale te artykuły nic nie zmieniają, legenda Sat-Okha trwa w stanie nienaruszonym przez 
kolejne lata” (B-C, 250–251). 

6 K. Krępulec, Stanisław Supłatowicz. Niezwykła biografia Sat-Okha, czyli jak się zostaje legendą 
[praca magisterska], Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. 
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dziennikarza radiowego i prasowego, nominowanego do Nagrody Literackiej 
Nike. Kontekstem rozważań będą ponadto zagadnienia ponowoczesnej biografi-
styki krytycznej i genezy konwencji określanej jako „śledztwo reportersko-
-literackie”7, którą tenże reporter rozwinął i wzbogacił. 

Strategia współczesnego dziennikarza jest odwrotnością pierwszej tu wskazanej 
(reprezentowanej przez Nowaka). Rosiak drobiazgowo analizuje bohatera i od-
dziela go od jego legendy. Nie poddaje jednak Sat-Okha osądowi, choć na kar-
tach książki toczy się metaforyczny proces, w którym uczestniczą oskarżyciele 
i obrońcy Długiego Pióra oraz – bynajmniej nie na ostatnim miejscu – czytelnicy. 
Na podstawie świadectw zawartych w utworze odbiorcy mogą wyrobić sobie 
opinię na temat zdarzeń i stworzyć własną ich wersję. 

Porównując strategie Nowaka i Rosiaka, z uwzględnieniem kontekstu czasu 
powstania omawianych książek i niesionych przez nie idei, należy też zwrócić 
uwagę na elastyczne wykorzystanie w reportażu literackim formuły „drugiej, 
alternatywnej tożsamości”. W utworze Nowaka mamy do czynienia z jej realiza-
cją i manifestacją – dziennikarz jest zarówno autorem tekstu, jak i jego główną 
postacią. Rosiak przyjmuje natomiast metatekstową pozycję krytycznego biografa 
i badacza zmitologizowanej „alternatywnej tożsamości” opisywanego bohatera. 
Chodzi zatem o różne, ewoluujące w czasie formy reportażu: autobiograficzną 
i rekonstruującą cudzą biografię. Wskazują one na poszerzenie funkcji całego 
gatunku i tkwiących w nim możliwości, a przede wszystkim na rozwój refleksji 
metagatunkowej. W obu przypadkach strategie tożsamościowe są zależne od 
sposobu życia i misji zawodowej reportera, ale także od tego, jak on sam je ro-
zumie i traktuje. 

Reporterska egzystencja Nowaka opiera się na literacko-psychologicznym me-
chanizmie trawestacji, autokreacji i heroizacji. Wynika z możliwości funkcjono-
wania w innej realności, z impulsu ucieczki od pewnych ograniczeń i do samego 
siebie, z nomadycznej predyspozycji i szukania ekstremalnych przeżyć, z dążenia 
do odmiennego sytemu wartości. Wiąże się to z cywilizacyjną Innością, którą na 
własnej skórze poznał Nowak. W utrwalonym w jego utworze stosunku Europej-
czyków do Afrykanów przejawiała się ona przez długi czas myśleniem w katego-
rii rasy, co Kapuściński tłumaczył następująco: „Wszystko, każda relacja, zależ-
   

7 Konwencja ta ma różne oblicza – uwzględnia rozmaite rodzaje śledztw i objętych nimi obiektów, 
często splatając się z biografistyką krytyczną. Jako typowy przykład demitologizującej biografii 
w stylu śledczym można wymienić publikację Artura Domosławskiego Kapuściński non-fiction, 
w której autor pisze: „Nade wszystko starałem się wystrzegać mitologizacji – w końcu to biografia 
reportera i pisarza uważanego za mistrza literatury faktu” (A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, 
Warszawa: Świat Książki, 2010, s. 564). Niczym uczestnik postępowania sądowego Domosławski 
„rytualnie zaznacza”, że odpowiada za wszelkie braki i niedociągnięcia, a także „wymowę” całej 
książki” (tamże, s. 565). Podobne adnotacje odnajdujemy w opowieści Rosiaka o Sat-Okhu. 
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ność, konflikt, przekłada się na język pojęć: Biały – Czarny; przy czym, oczywi-
ście, Biały jest lepszy, wyższy, silniejszy niż Czarny”8. Na Afrykę patrzono jak 
na krainę nieucywilizowaną lub uznawano za przykład prymitywnej fazy ewolu-
cji9. Przed „pierwszym lądowaniem na ziemi afrykańskiej” Nowak poznaje „całą 
masę dzieł traktujących o koloniach”, aby po czasie i „w miarę zagłębiania się 
w kontynent” dotrzeć do innego obrazu Czarnego Lądu (RiP, 21). „Odkrywałem 
smętną prawdę, a wyraz, który budził we mnie kiedyś zazdrość, wywołujący 
uczucie dumy u narodów europejskich, zrodził w mojej duszy, uzasadniony zu-
pełnie, wstręt do treści zawartej w słowie »kolonia«” (RiP, 22) – pisze autor. 

W przypadku ukazanej w książce Rosiaka indiańskości Inność stanowi nato-
miast jeden z najmocniejszych wzorców etyczno-wychowawczych, w świetle 
którego – odwrotnie do właśnie wspomnianej kolonizacyjnej opozycji Białych 
i Czarnych – biali kolonizatorzy plasują się niżej w hierarchii moralnej. Wyżej 
stoi Indianin – nosiciel szlachetnych cech charakteru, zahartowany duchem 
i ciałem, żyjący w harmonii z przyrodą. W latach 60.–80. XX wieku ów ideał 
indiański był częścią duchowego świata dzieci i młodzieży10 w socjalistycznych 
(komunistycznych) państwach europejskich i dobrze integrował się z panującym 
w nich systemem wartości. 

Wyjątkową popularnością twórczość Sat-Okha cieszyła się w Związku Ra-
dzieckim, gdzie oprócz licznych jej tłumaczeń i traktujących o niej szkiców au-
torstwa Jurija Stadnyczenki pojawiła się także biograficzna publikacja Nikołaja 
Wnukowa Słuszajtie piesniu pierjew [Słuchajcie pieśni piór]. W biografii tej 
polskiego Indianina prawie przedstawiono jako komunistę. Podstawowym ele-
mentem radzieckiej legendy Sat-Okha jest ponadto książka Dorogi schodiatsia 
[Drogi schodzą się], stworzona przez niego wspólnie z Antoniną Rasułową – jego 
rzekomą „siostrą”. Jak zauważa Rosiak: 

Radziecką legendę Sat-Okha stworzyły dwie osoby: współautorka jego książek napisanych 
po rosyjsku Antonina Rasułowa (z domu Budkiewicz) oraz ukraiński poeta i tłumacz literatu-
ry polskiej Jurij Stadnyczenko z Charkowa (B-C, 159). 

Dzieło Rasułowej i Sat-Okha [Dorogi schodiatsia – przyp. M.G.] to propagandowy gniot 
o radziecko-polsko-indiańskiej walce o wyzwolenie spod władzy kapitalistycznego ciemięż-
cy (…). Rasułowa i Sat-Okh rozwinęli legendę polskiego Indianina w kierunku, o którym nie 
śniło się nikomu w Polsce – również dlatego, że w kraju jej wydźwięk propagandowy byłby 
nie do zniesienia (B-C, 166–167). 

   
8 R. Kapuściński, Heban, Warszawa: Czytelnik, 2003, s. 31. 
9 Wiążą się z tym poglądy ewolucjonistów. Zob. tenże, Ten Inny, Kraków: Znak, 2006, s. 22–23. 
10 Przekonujące świadectwo roli indiańskiego ideału w formowaniu tożsamości zawiera Książka 

twarzy Marka Bieńczyka, w której autor opowiada o inicjacyjnej funkcji obrazu Winnetou. Zob. 
rozdział Winnetou, w: M. Bieńczyk, Książka twarzy, Warszawa: Świat Książki, 2012, s. 11–21. 
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W realiach polskiego reżimu komunistycznego Inność w twórczości Sat-Okha 
mogła mieć jednak także inny wymiar: 

W komunistycznej, schorowanej, biednej Polsce – pisze Rosiak – pojawia się ktoś, kto 
opowiada piękną historię z obcego, niedosięgłego świata. Ktoś, kto mówi o szlachetnych lu-
dziach z niezachwianym systemem wartości. Wpuszcza do nas powiew innego, wolnego 
świata. Ten świat jest hen, hen, gdzieś daleko, a my tu mamy jego przedstawiciela na wycią-
gnięcie ręki. Kanadyjski Indianin jest jednym z nas, Polaków (B-C, 254). 

Inność obu wspomnianych obszarów kulturowych można rozpatrywać jako alter-
natywę wobec idei europejskiej i europocentrycznej, jako rozszerzającą się prze-
strzeń poznawczą i sposób myślenia wymagający określonego zachowania i zaan-
gażowania. Aspekt ten zyskuje decydujące znaczenie dla nosicieli „alternatywnej 
tożsamości”. Nie mniej ważne jest to, że w książkach Nowaka i Rosiaka owa toż-
samość ma polskie podszycie, stanowi rozwiązanie polskich kwestii i problemów. 

Reporterskie słowo zawsze przeradza się w czyn i wiąże z misją niesioną przez 
autora, który w dużym stopniu sam jest głównym budulcem tekstu. Reporter musi 
być na miejscu zdarzeń, zbadać sytuację, spotkać się ze świadkami i brać aktyw-
ny udział w tych spotkaniach. Czasami ryzykuje życie, aby stworzyć w tekście 
przekonującą relację. W celu opisania Afryki Nowak przemierza ją na rowerze, 
bytuje na pustyni niczym koczownik (do czego ma wrodzoną predyspozycję), 
utożsamia się z tym obszarem tożsamościowo, fizycznie i psychicznie. Pisząc 
swoje zaangażowane reportaże, ów znaczący poprzednik Kapuścińskiego wiedzie 
życie bohaterów napotkanych w czasie podróży, bo nie tylko przywdziewa bedu-
ińskie szaty, ale też czuje się Beduinem i koczownikiem. 

Z kolei u Rosiaka wędrówka odbywa się przez kontynenty (Europę i Amerykę), 
kraje i miejscowości, a także okresy biografii Stanisława Supłatowicza. Celem tej 
podróży jest zrozumienie życia, motywacji i fenomenu ducha Polaka-Indianina, 
który łączy w sobie nie jedną, lecz kilka legend. Rosiak przedziera się przez 
gąszcza faktów po rozległych przestrzeniach i w szerokim horyzoncie czasowym. 
Idzie krętą ścieżką polskiej i międzykontynentalnej historii (splecionych ze sobą 
na wielu poziomach), prowadzi dużo rozmów i spotkań, bada materiały archiwal-
ne, poznaje stosowną literaturę. Podróżuje myślą – tak po świecie, jak i wewnątrz 
siebie. Podczas tej podróży przywołuje ponownie ową inną, niedosiężną rzeczy-
wistość, do której przyciągały go w latach dziecięcych telewizor Zefir, radio 
i kino. Reporter nieoczekiwanie powraca do tematu Sat-Okha, aby zadać nowe 
pytania. Rosiak konstatuje, że impuls, który odebrał w 2016 roku po rozmowie 
z reżyserem Maciejem Drygasem11, był tak mocny, iż przerwał jego wcześniejsze 
plany podróżniczo-dziennikarskie i zabrał go w zupełnie inną podróż: 
   

11 W marcu 2016 roku na festiwalu podróżniczym Włóczykij w Gryfinie Rosiak poznaje wybitnego 
reżysera dokumentalistę Macieja Drygasa, który opowiada mu historię Stanisława Supłatowicza 
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Sat-Okh zabrał mnie ze sobą w podróż, której celu od początku nie znałem. Z tygodnia na 
tydzień, zamiast wyraźniejszy, robił się ów cel coraz bardziej niedosięgły. Nic w tej opowie-
ści nie jest tym, czym się wydaje; notowane przeze mnie słowa, obrazy, gesty stawały się od-
skocznią do miejsc, których istnienia nawet nie podejrzewałem. O tym też jest ta książka – 
o odkrywaniu światów, które czekają na nas i zapraszają do siebie (B-C, 9). 

W odczytaniu reportaży ważne są wzajemne relacje języka faktu oraz konceptów 
i konstruktów literackich. Istotną rolę odgrywa także fotografia, która dopełnia treść 
tekstu reporterskiego jako łącznika między dokumentem i dziełem artystycznym. 
U Nowaka mamy do czynienia z modelem dziennika z podróży ilustrowanego wie-
loma zdęciami ludzi i przyrody Afryki. W przypadku Rosiaka otrzymujemy nato-
miast niezwykle ciekawą intrygę literacko-dziennikarską, w której autor podsyca 
ciekawość czytelnika jak w powieści detektywistycznej. Prowadzi własne śledztwo, 
wsłuchuje się w głos świadków, podąża śladami faktów i dowodów, aż w końcu 
przedstawia swoją hipotezę, ale nie narzuca jej odbiorcy. Każdy element legendy 
Sat-Okha ma w książce Rosiaka swoje dokumentalne i psychologiczne wyjaśnienie. 
Niemałą rolę pełnią też zamieszczone w reportażu fotografie – kluczowe dla zro-
zumienia bohatera, bo odzwierciadlające jego tożsamość i różne „twarze”. 

Wskazane dwie strategie dziennikarskie są usytuowane w odmiennych histo-
ryczno-antropologicznych kontekstach. Utwory Nowaka i Rosiaka dzieli dystans 
liczący ok. 80 lat, co wpływa na stosunek obu reporterów do Innego i Inności, 
odgrywający ważną rolę w badanych konstrukcjach i obrazach tożsamościowych. 
Prezentowane reportaże odróżnia także wpisany w nie system relacji na linii 
dziennikarstwo – literatura – antropologia. Dystans ten nie niszczy jednak pokre-
wieństwa losów polskiego Indianina i Nowaka – obaj przyjmują twarz Innego 
jako swoją własną. 

Historia Sat-Okha rozpoczyna się w latach międzywojennych, na które przypa-
da dzieciństwo bohatera, czyli tzw. indiański okres życia jego i jego matki. We-
dług popularnej wersji biografii Stanisława Supłatowicza (oprócz niej istnieje 
jeszcze kilka różnych życiorysów badanych przez Rosiaka – niektóre z nich nic 
nie mówią o indiańskim okresie) urodził się on jako trzecie z kolei dziecko pol-
skiej uciekinierki z Syberii, Stanisławy, i wodza plemienia Szewanezów w roku 
1922 (w metrykach zapisano później, że w 1925). W 1937 roku Supłatowicz 
wraca do Polski tylko z matką. 

Warto zauważyć, że w latach 30. pojawiają się też indiańskie tematy w twór-
czości Fiedlera, w których Rosiak widzi jeden z czynników (obok wpływu innej 
pokrewnej tematycznie literatury12) oddziałujących na późniejsze pisarstwo Sat-
   
(planował nakręcić o nim film). Niezwykle istotne miejsce w książce zajmuje stenogram z nagranej 
w 1988 roku rozmowy Drygasa z Sat-Okhiem. 

12 „Z pewnością znał [Sat-Okh – przyp. M.G.] amerykańską klasykę, przecież już w międzywojen-
nej Polsce rekordy popularności biły powieści Jamesa Fenimore’a Coopera i Jamesa Olivera Curwoo-
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-Okha. Reporter cytuje wypowiedź Supłatowicza z filmu Romualda Dobrzyń-
skiego z 1966 roku: „W czasie kiedy Arkady Fiedler przebywał w Kanadzie, ja 
z niej wyjeżdżałem. Poznałem się z nim po wojnie, w Sopocie. Kanada pachnąca 
żywicą wpłynęła na moją twórczość, zwłaszcza rozdział, w którym autor opisuje 
wodza Irokezów Logana, przyjaciela białych” (B-C, 135). 

Między Nowakiem i Rosiakiem zachodzi jeszcze jeden związek, widoczny we 
wcześniejszej, poświęconej Afryce książce Rosiaka Żar. Oddech Afryki (wydanej 
po raz pierwszy w 2010 roku)13. Zawiera ona niektóre z najważniejszych dzienni-
karskich poglądów autora, odnoszące się też do jego publikacji o Sat-Okhu. Motto 
książki Żar. Oddech Afryki stanowi kluczowy cytat z reportażu Rowerem i pieszo 
przez Czarny Ląd Nowaka: 

Są dwie Afryki, jedna na pokaz i ta druga, trudna i niebezpieczna, w której jak na dłoni 
czytać można prawdę. Widziałem obie. Ta druga kamieniem przygniotła pierś, a im dłużej 
z nią obcuję, tym więcej szczegółów chwytam. Lecz komu je opowiedzieć? (Ż, 5) 

Podobnie jak jego poprzednik Rosiak oświadcza, że jeździ do Afryki nie jako 
turysta. Poprzez cytowaną myśl Nowaka wyraża jeden ze swych najważniejszych 
poglądów o reportażu, zakładający rozbicie stereotypowych wyobrażeń o Afry-
ce14 na podstawie osobistej obserwacji. Przełamanie stereotypów w imię autenty-
zmu stanowi również przewodnią myśl książki o Sat-Okhu. Nie mniej istotna jest 
tu jednak programowa zasada kontaktu z ludźmi – najważniejszymi dla reporte-
ra15. Podkreślając tę swoją regułę, Rosiak zbliża się do myśli Kapuścińskiego 
   
da; na pewno znał i cenił poemat Henry’ego Wadswortha Longfellowa Pieśń o Hajawacie, do którego 
potem regularnie nawiązywał, choćby w swojej drugiej książce Biały Mustang” (B-C, 133). 

13 D. Rosiak, Żar. Oddech Afryki, Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2010. To zbiór opowieści z po-
dróży Rosiaka do kilkunastu państw afrykańskich. Podstawą książki są materiały zebrane przez autora 
– reportera Programu III Polskiego Radia (radiowej Trójki), na antenie którego nadawał relacje 
z Afryki, i dziennika „Rzeczpospolita”, w której pierwotnie ukazywały się teksty z jego afrykańskich 
wędrówek. Kolejne cytaty z tej książki oznaczam w nawiasach skrótem Ż i odpowiednimi numerami 
stron. 

14 Według Rosiaka wszystko, co osobiście spotkał w Afryce, rozbija stereotypy, którym sami się 
karmimy. „Przyzwyczajeni do jednego dyżurnego obrazu Afryki, kontynentu nieszczęśliwych ludzi 
zmagających się w nierównej walce z naturą, gubimy jej różnorodność nie tylko geograficzną, ale 
także społeczną, polityczną, różnorodność kultur i tradycji, różnorodność typów ludzkich i historii ich 
życia” – mówi. Przypomina także myśli Ryszarda Kapuścińskiego o Afryce: „Lubimy myśleć o tym 
kontynencie jak o Czarnym Lądzie, sferze ciemności i śmierci, które dominują nad ludźmi. Ale to 
nieprawda. Afryka to życie w najpełniejszym wydaniu. Przesyt i głód, wilgoć i suchość, światło 
i ciemność, dźwięk i cisza, zmęczenie i komfort, choroba i zdrowie, radość, smutek, wiara, nadzieja, 
miłość – wszystko smakuje tu silniej niż gdzie indziej. Jeśli zatem żar, to intensywny żar życia, bez-
kompromisowej zgody na istnienie wbrew wszystkiemu” (Ż, 7–8). 

15 „Prawdziwą przygodą jest spotykanie ludzi” – pisze Rosiak. „(…) Moja przestrzeń jest zamiesz-
kana przez ludzi, tworzona przez środowisko społeczne i polityczne, historię, z której ci ludzie wyra-
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o reportażu jako gatunku kolektywnym16. Koncept ten autor stosuje też w książce 
o Polaku-Indianinie, spotykając się i zapisując rozmowy z tymi, którzy uczestni-
czyli w jego życiu, pisarstwie i legendzie. 

Wreszcie, ale nie na ostatnim miejscu, możemy wskazać bliskość między spo-
sobem życia i pisania Nowaka oraz bohatera utworu Rosiaka, Sat-Okha. Obaj 
wybierają inny, nieeuropejski system poznania i obcowania ze światem i ludźmi, 
czyli chcą poznać ten świat „od środka”, przeżyć go, być w nim. Mimo krytycz-
nej, demistyfikacyjnej refleksji – jak zostanie wykazane dalej – dziennikarz ra-
diowej Trójki dociera do tego samego jądra rzeczywistości, do którego przenik-
nęli polski Beduin i Polak-Indianin. Do spojrzenia „od wewnątrz” – niemożliwe-
go bez przyjęcia innej tożsamości. 

P O L S K I  B E D U I N  I  J E G O  R E P O R TAŻ  

Poznański podróżnik, reporter Kazimierz Nowak, opisuje swój „obóz nieco-
dzienny na Saharze, a może nawet jedyny w jej historii” – są w nim „rower 
i polski Beduin, a wokół w promieniu tysiąca kilometrów nic, tylko pustynia 
i pustynia” (RiP, 35). Jego jedzenie to „przysmak Tuaregów, ejsz (mąka gotowa-
na zaprawiona czosnkiem, papryką i oliwą)” (RiP, 35), a „boski” napój to polska 
herbata. Taki „autoportret reportera” tworzy Nowak – znaczący poprzednik Ry-
szarda Kapuścińskiego – identyfikując się jako polski Beduin i Tuareg w reporta-
żu Modlitwa pustyni. Widzimy ten obraz na fotografiach podróżnika, przedsta-
wiających go z turbanem na głowie, przed ogniskiem, na tle wydm pustynnych. 

Wracając do Afryki po raz drugi w roku 1931 i czytając znów sporo książek 
geograficznych i etnograficznych, pisanych przez byłych żołnierzy, myśliwych 
i urzędników, Nowak rusza w głąb kontynentu własnym szlakiem. Unika rekla-
mowanych przez kolonizatorów tras, zagłębia się w afrykańską przestrzeń i od-
krywa jej drugą „twarz” – nie tę na pokaz, lecz tę o biednym i chorym wyrazie. 

Czytając reportaże Nowaka, można dojść do konkluzji, że w jego myślach po-
jęcie kolonizacji wykracza poza swój dosłowny sens i odsyła do zniewolenia nie 
tylko tubylczych narodów, ale także przyrody, którą odarto z transcendencji. 
System ów – stworzony przez człowieka – oddziela się od niego i zaczyna nad 
nim panować: 
   
stają. Takie spojrzenie to trochę wybór, a trochę konieczność – podróżuję, pracując, pracuję, podróżu-
jąc (…)” (Ż, 9). 

16 „Każdy reportaż ma wielu autorów i tylko dawno przyjęty zwyczaj powoduje, że tekst podpisu-
jemy jednym nazwiskiem. W rzeczywistości jest to – byś może – najbardziej zbiorowo, kolektywnie 
tworzony gatunek literacki, jako że w jego powstaniu uczestniczą dziesiątki ludzi – naszych rozmów-
ców spotykanych na drogach świata (…)”. R. Kapuściński, Ten Inny…, s. 9. 
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– Czy Pan nie boi się lamparta? (…) A tych żmij i innych potwornych węży? – tym po-
dobne pytania zadają mi ludzie, czy to tu w Afryce, w Europie, czy w Azji Mniejszej. 

Zawsze wtedy wyrywa mi się odpowiedź jednakowa: boję się jedynie stworzonego przez lu-
dzi świata cywilizowanego, pełnego wiz, kaucji, urzędników emigracyjnych, gwarancji i innych 
nowości mających niby ułatwiać życie i zwiększających „wolność” cywilizowanego czło-
wieka. Każdy dzień na świecie przynosi nowe prawa, ustawy, rozporządzenia… (RiP, 219) 

Podobne myśli spotykamy często w reportażach Nowaka. W reportażu z Angoli 
pt. W okrutnym pierwotnym raju czytamy, że „[ż]ycie prawdziwego człowieka 
puszczy nie jest jednak złe” i gdyby czytelnicy mogli zobaczyć w nocy jego „ro-
mantyczny obóz”, zazdrościliby mu tych „czarownych chwil”. Polski nomada 
uważa, że do czającej się wokół śmierci, do pełzających w trawach kobr albo do 
ryku lwa można przyzwyczaić się „szybciej niż do bezrobocia, patrzenia na co-
dzienną nędzę rodziny, na piec, który w mroźny poranek zimowy nie promieniuje 
ciepłem i nie ogrzewa dzieci, bo pieniędzy brak na opał…”. „Tu odnoszę wraże-
nie władcy” – czytamy dalej. „Jestem syty, a gdy senność mnie ogarnia, (…) 
usypiam tak smacznie, jak nigdy nie sypiałem w Europie” (RiP, 254). 
Życie afrykańskiego nomady, którego tożsamość przyjmuje Nowak, oczywiście 

jest ucieczką od problemów nędzy i biurokracji – doświadczonych przez autora 
osobiście17. Są one dla niego cechami charakteryzującymi oblicze ówczesnej 
Europy. Nowak przeciwstawia się procesom kolonizacji i promowanemu obra-
zowi kolonizatorów. Jego beduińska postawa jest sposobem łączenia się z ofia-
rami kolonializmu, formą zjednoczenia z ich wolnym i niezależnym duchem 
w celu zyskania autentycznego poczucia ludzkiej wspólnoty i braterstwa. „Pusty-
nia zbliża ludzi, a prawo braterstwa sięga tu granic nieznanych w Europie. Prawa 
pustyni są niepisane, ale żywe, i biada temu, kto je złamie” – pisze polski Beduin 
(RiP, 43). 

Bardzo bliska jest mu modlitwa Tuarega, z którą zespala swoją własną: 

Tuareg, syn Sahary, człowiek niewykształcony, którego świat cywilizowany nie uważa 
nawet za człowieka, w noce saharyjskie mówił do mnie: „Słyszysz – pustynia się modli…” 
(…). 

I zda się wtedy, że słychać rozkołysane serca dzwonów, których echo idzie poprzez świat 
cały, tam z kościółka, w którym modliłem się tak często. (…) Jest niedziela i tu, wśród obcej 
pustynnej krainy, po polsku na głos modli się włóczęga. Modliłem się i ja, i piasek, i głazy 
(RiP, 36). 

Nomadyzm Nowaka – jako ucieczka od cywilizacji – jest powrotem do dzikiej, 
niezawładniętej przez człowieka przyrody, którą reporter bada na każdym kroku. 
   

17 Reporterskie podróże Nowak rozpoczął w marcu 1925 roku w okresie kryzysu, aby zarabiać 
i utrzymywać rodzinę. Zwiedzał najpierw kraje europejskie, po czym – mimo kłopotów finansowych 
– postanowił przemierzyć całą Afrykę. 
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Dobrze wyposażeni turyści podróżujący po Afryce to – jego zdaniem – „niewol-
nicy swych wygód, którzy trzymać się muszą utartego szlaku” (RiP, 368). Nowak 
unika utartych dróg, preferuje trudniejsze, ale cenniejsze szlaki wiodące przez 
prawdziwą, nieoswojoną naturę i żywioły, prowadzące do miejscowych ludzi. 
Żywiołowe, dzikie oblicze przyrody wywołuje w człowieku zachwyt i przeraże-
nie, których splot stanowi istotę transcendentnych przeżyć. W taki sposób 
w tekście Równik wita włóczęgę jest np. opisana burza przypominająca prehisto-
rycznego potwora. Łukasz Wierzbicki – inicjator i autor wstępu do książkowego 
wydania reportaży Nowaka – zauważa, że podróżnik ten przebył rowerem Afry-
kę, która już nie istnieje, choć także ta obecna stopniowo odchodzi: „Pośród ga-
tunków zagrożonych wymarciem zapisujemy dzikiego ducha Czarnego Lądu”18. 
Twórca Rowerem i pieszo… odnalazł swój język obcowania z afrykańską przyro-
dą i miejscową ludnością. Język ten bliski jest prymitywnym formom religii, ale – 
poddany współczesnej refleksji – łączy poetyckie przeżycia z pasją poznawczą, 
codzienną walką i niezwykłą wytrzymałością człowieka. 

Opowieści, opisy, poetyckie fragmenty książki Nowaka to niezwykle bogata 
i ważna spuścizna po przebytej walce z przeciwnościami losu, po „wyścigu ze 
śmiercią”19. Wędrówka podróżnika wystawiła na próbę jego siły i zarazem go 
zahartowała. Oczywiście poznański dziennikarz był miłośnikiem ekstremalnych 
przeżyć, niebojącym się ryzyka i niezwykle ciekawym afrykańskiego świata. Aby 
opisać swoją Afrykę i zaprezentować ją czytelnikowi, walczył o jej poznanie. 
W tym celu pogrążył się w świecie niebezpiecznym, dalekim i niedostępnym, 
a także zapisywał i odtwarzał historię ludności i przyrody Czarnego Lądu z per-
spektywy reportera, pisarza i antropologa. 

W książce natrafiamy na niezwykle wzruszające opowieści, np. o małym 
chłopcu, synu trędowatej. Nowak pisze, że jako żona była ona tańsza od zdro-
wych kobiet i oprócz tego bardzo dobrze gotowała – za to właśnie cenił ją jej 
mąż. Lecz choroba rozwijała się. Trąd dotarł do piersi matki, która nie mogła już 
nimi karmić syna – rolę karmicielki przejęła więc koza. Po przedwczesnej śmierci 
rodziców chłopiec został sam z kozą i psem. Mowa osieroconego malca była już 
raczej mową zwierząt, kiedy uratowały go białe kobiety – mniszki z zakonu. 
Nowak znał tego chłopca, na własne oczy widział, jak ogromny pyton udusił jego 
psa – jedyną bliską mu istotę. Polski reporter odstrzelił pytonowi głowę, lecz nie 
mógł uratować psa. 

Najlepszymi ilustracjami podróży Nowaka, zawierającymi w sobie niezwykłe 
narracje, są jego fotografie. Aparat fotograficzny jest tu nie tylko narzędziem 
zapisu, ale też współwędrowcem, przyjacielem, przyjaznym twórczym okiem. Na 
   

18 Ł. Wierzbicki, Wprowadzenie…, s. 19. 
19 Wyścig ze śmiercią jest tytułem rozdziału Rowerem i pieszo…, dotyczącego Francuskiej Afryki 

Zachodniej i Algierii. Wyraz ten często spotykamy i w innych reportażach Nowaka. 
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jednym ze zdjęć widzimy sytuację odwrotną do tej wskazanej na przykładzie 
syna trędowatej: afrykańska kobieta karmi piersią wiszącą na niej małpkę. Tak 
połączyły się ze sobą matka natura i matka ludzka, takie przeżycia – mitologiczne 
w swym sensie i realne jako fakty – pokazał nam reporter-podróżnik. Nie mógłby 
tego zrobić, gdyby nie został beduińskim nomadą. Nowak nie trawestuje obrazu 
Beduina w celu uatrakcyjnienia książki. Wcielenie się w nomadę daje mu możli-
wość wzbogacenia dotychczasowego życia poprzez zbudowanie własnego świata 
duchowych i cielesnych doznań. Jest nie tylko pisarzem, ale i bohaterem swego 
tekstu. 

Do podobnej konkluzji dociera, jak zobaczymy, dekonstruktor biografii Sat-
-Okha – Dariusz Rosiak. 

P O L A K - I N D I A N I N  W  R E P O R TAŻU  R O S I A K A  

Dla Rosiaka – podobnie jak dla Nowaka, czyli oczarowanego Afryką podróżni-
ka – kwestią szczególnie istotną staje się tożsamość. W przypadku sportretowa-
nego w Biało-czerwonym… Stanisława Supłatowicza jest ona bardzo złożona. 
Rosiak deklaruje we wstępie do książki i w wywiadzie pt. Sat-Okh. Biało-
-czerwony Indianin w gomułkowskiej Polsce20, że na początku nie miał zamiaru 
demistyfikować biografii, lecz tylko szczegółowo opisać życie niezwykłej osoby. 
Kiedy jednak zaczął to robić, jego pióro zderzyło się z kamieniem faktów, które 
skłoniły pisarza do próby wyjaśnienia ich istoty i dotarcia do prawdy. W procesie 
„śledztwa” biograficzego „Dariusz Rosiak, który pamięta Sat-Okha z dzieciń-
stwa, po latach postanowił prześledzić życiorys polskiego Indianina i wpadł 
w labirynt sprzecznych relacji, informacji wzajemnie się wykluczających” – pisze 
w recenzji książki Agata Szwedowicz. „Im głębiej Rosiak wchodził w życie Sat-
-Okha, tym więcej miał wątpliwości”21. 

Omawiany reportaż stanowi także rozrachunek z rolą mediów w świecie. Re-
porter analizuje autorów tekstów o Sat-Okhu uczestniczących w tworzeniu 
i wzbogacaniu jego niezwykłej, legendarnej biografii, którą de facto zapoczątko-
wali on sam i jego matka. Można powiedzieć, że Rosiak doskonałe uchwycił, 
zbadał i udokumentował fenomen powstawania i rozwijania legendy Supłatowi-
cza, a zarazem na podstawie rzeczowych dowodów zdekonstruował ją i stworzył 
własną hipotezę, ujawnioną na końcu książki. Wydaje się, że dekonstrukcja ta nie 
   

20 Zob. D. Rosiak, Sat-Okh. Biało-czerwony Indianin w gomułkowskiej Polsce, rozm. przepr. 
M. Pesta, https://www.youtube.com/watch?v=Lwaavy7oS2A [dostęp: 04.01.2019]. 

21 A. Szwedowicz, „Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha”, czyli historia wielkiej mistyfikacji [rec. 
D. Rosiak, Biało-czerwony…], https://dzieje.pl/ksiazki/bialo-czerwony-tajemnica-sat-okha-czyli-histo 
ria-wielkiej-mistyfikacji [dostęp: 10.05.2018]. 
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jest jedyną strategią budowania tożsamości w reportażu. Badanie życia Sat-Okha 
prowadzi Dariusza Rosiaka do konieczności wejścia w sytuację tożsamościową, 
do podjęcia literackiego śledztwa, do odgrywania roli detektywa dążącego do 
odkrycia prawdy, ale także reportera-podróżnika wtajemniczonego w nową, nie 
mniej ciekawą hipotezę o faktach i tajemnicach biografii polskiego Indianina. 
Rosiak poddaje się refleksji nad własnym przedsięwzięciem oraz nad jego kon-
tekstem: 

Co my budujemy? Czyj obraz? Jego czy swój? Do jakiej prawdy dążymy? Do jakiej iluzji 
docieramy? Po latach mamy wolną konkurencję na rynku opowieści i legend o Sat-Okhu. 
Każdy o nim mówi, ale jak określić, czyja wersja jest lepsza, bliższa prawdy? Właśnie na ten 
rynek wchodziłem (B-C, 46). 

Biografia Sat-Okha zawiera nie jedną, lecz kilka legend. Oprócz wspomnianej 
już popularnej wersji jego życiorysu, według której był on synem indiańskiego 
wodza i polskiej uciekinierki z Syberii, pojawiły się inne hipotezy biograficzne. 
Mówiono, że wyrósł w kanadyjskim plemieniu Szewanezów, że po powrocie do 
Polski podczas drugiej wojny światowej uciekł z wagonu wiozącego ludzi do 
obozu koncentracyjnego, że był żołnierzem Armii Krajowej, że korzystał w cza-
sach partyzantki ze swoich indiańskich umiejętności. Określano go jako bardzo 
dobrego marynarza, ale też utalentowanego pisarza, którego książki Ziemia Sło-
nych Skał (1958) czy Biały Mustang. Baśnie i legendy indiańskie (1959) hartowa-
ły w socjalistycznej Polsce charakter młodzieży i formowały w niej szlachetne 
cechy indiańskiej etyki, zapewniając fizyczną i psychiczną siłę. 

Obrzędy inicjacyjne opisane w publikacjach Sat-Okha pełnią wiele funkcji 
i oddziałują na wyobraźnię czytelnika nie mniej niż utwory Karola Maya. Choć 
ów autor zasłynął głównie za sprawą powieści przygodowych o Dzikim Zacho-
dzie, nigdy nie spotkał prawdziwego Indianina, a mimo to został jednym z najpo-
pularniejszych pisarzy w historii literatury niemieckiej i pierwszym pod wzglę-
dem liczby sprzedanych egzemplarzy. Nawiązując do tego kontekstu, Rosiak 
cytuje radiowy wywiad z Sat-Okhiem, który mówi wprost: „Karol May mnie 
dobija, miał bujną fantazję, jego książki zakorzeniły się w Europie. Ale żeby 
zrozumieć Indianina, trzeba być Indianinem” (B-C, 133). Supłatowicz uchodził 
za prawdziwego Indianina i z tego powodu stał na czele ruchu indiańskiego 
w Polsce. Jego życie filmowano22 – zaplanowano nawet nowy film amerykański 
z udziałem Nicole Kidman. 

Rosiak stara się sprawdzić wszystkie elementy legendy biograficznej Sat-Okha 
na poziomie faktów i dokumentów oraz pewnych dowodów w sprawie, którą sam 
   

22 Zob. filmy: Sat-Okh zrealizowany przez Romualda Dobrzyńskiego (1966) i Wojownik z urodze-
nia w reżyserii Klaudiusza Jankowskiego (2005). 
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prowadzi jako pisarz i dziennikarz, a także śledczy. Pracuje w kilku archiwach 
w Warszawie, Gdyni, Nowosybirsku, Radomiu. Rzetelnie sprawdza znaną mu 
linię oskarżenia, zgodnie z którą Sat-Okh nie miał indiańskiego pochodzenia, 
wymyślił plemię Szewanezów, nie pisał sam swoich książek, jednym słowem: na 
różne sposoby kłamał i podawał się nie za tego, kim naprawdę był. Lecz na pyta-
nie, czy jego bohater nie mówił prawdy, reporter odpowiada, że oskarżenie 
o kłamstwo uprościłoby sytuację, gdyż Sat-Okh wymyślił sobie piękny świat, 
w który wierzył i w który wierzyli inni23. Polak-Indianin okazuje się bardziej 
dwoisty i skomplikowany, niż sam się prezentuje, tylko że dwoistość ta ma trochę 
inne oblicze. Podczas swoich badań Rosiak dochodzi do własnych odkryć – do-
ciera do szeregu nowych faktów sprzecznych z oficjalną wersją prywatnej mito-
logii gawędziarza Sat-Okha. Jest wśród nich świadectwo, zgodnie z którym 22 
marca 1928 roku matka Stanisława Supłatowicza przebywała już w Polsce i zgło-
siła w Radomiu wniosek o wydanie dowodu osobistego. 

Rosiak, jak gdyby zbierając zeznania dla ławy sądu, przywołuje długą listę 
„świadków” życia Sat-Okha, którzy stają się również uczestnikami jego historii. 
Książka reportera jest galerią tychże „świadków”, kompozycją rozmów z nimi 
połączoną z rekonstrukcją historyczną i dokumentalną. W kolejnym wywiadzie 
Rosiak zauważa: 

Moja książka jest w dużym stopniu relacją, kim Sat-Okh był w oczach innych. Nie 
wszystkie fakty można zweryfikować w stu procentach. W biografii Sat-Okha jest luka po-
między 1922 a 1928, której nie umiem zapełnić. Gdzie konkretnie się urodził i kim byli jego 
biologiczni rodzice – nie wiadomo. To wiedziała tylko Stanisława Supłatowicz, ale milczała. 
„Biało-czerwony” jest bardziej książką o pamięci niż o prawdzie materialnej24. 

Książka Rosiaka pozwala wsłuchać się w autentyczne głosy rozmówców, któ-
rym – niczym osobom zeznającym w prokuraturze – zadawano kluczowe pytania, 
zgodnie z zasadą przesłuchania pozwalając, by wypowiadali się w sposób swo-
bodny o Sat-Okhu. Można tych „świadków” podzielić na następujące kategorie: 
rodzina, przyjaciele, znajomi, indianolodzy, Indianie. Autor wiernie oddaje ich 
świadectwa, dzięki czemu stają się oni elementem mozaiki, którą stanowi fabuła 
jego książki. Mozaika jest jedna, ale osadzona w wielowymiarowej przestrzeni, 
złożona z wielu bardzo relatywnych obrazów głównego bohatera, mająca kształt 
labiryntu, z którego pisarz szuka wyjścia. 
   

23 D. Rosiak, Sat-Okh i mit gdańskiego Indianina, rozm. przepr. J. Wiśniowska, „Gazeta Wyborcza. 
Trójmiasto” 12.11.2017, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22625919,sat-okh-i-mit-gda 
nskiego-indianina.html [dostęp: 10.05.2018]. 

24 D. Rosiak, Czy po latach wyłoniła się prawdziwa historia Sat-Okha – jedynego polskiego India-
nina?, rozm. przepr. D. Montean-Pańków, https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/czy-po-latach-wylo 
nila-sie-prawdziwa-historia-sat-okha-jedynego-polskiego-indianina/n56j6vn [dostęp: 10.05.2018]. 
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W tym labiryncie wszystko staje się podwójne – zaczynając od podwójnego 
imienia pisarza (będącego kluczem do dwóch wersji jego życiorysu), a kończąc 
na dwoistej kompozycji książki, zawierającej dwa rozdziały zatytułowane Córka 
i kolejne dwa o tytule Żona. Figura siostry też ma tu podwójne oblicze – jedną 
(o imieniu Jane) wymyślił sobie sam Supłatowicz, a drugą jest wspomniana już 
Rosjanka Antonina Rasułowa, która dopuszczała związek swojego ojca Gieorgija 
z matką Sat-Okha, gdyż sądziła, że została adoptowana. Indiańskie imię ojca 
głównego bohatera reportażu – Leo Karko Ono Ma – można wywieść od imienia 
jego domniemanego prawdziwego rodziciela Leona Supłatowicza, męża Stani-
sławy. Podwójne okazuje się życie rzekomych indiańskich krewnych Sat-Okha, 
nieprzypadkowo pokazane w rozdziale Kuzyni – nie byli oni bowiem tacy, jakimi 
ich przedstawił. Dwoistość widoczna jest też w historii o „pisarzach-widmach” 
(ghostwriterach)25, czyli widzialnych i niewidzialnych współautorach jego ksią-
żek. Czytając wypowiedzi tych twórców i ich krewnych, można odnieść wraże-
nie, że każdy z nich chciał przywłaszczyć sobie autorstwo, ale prawie wszyscy 
podkreślali, iż jądro tekstów, ich świat treściowy to dzieło Stanisława Supłatowi-
cza. Nikt również nie odmawiał mu zasług dla ruchu indianologów, nie negowa-
no zalet Sat-Okha jako żołnierza i marynarza, nie zaprzeczano jego dobrym 
uczynkom. 

Tytuł książki Rosiaka – Biało-czerwony – jest najlepszą metaforą dwoistości 
głównego bohatera, odsyłającą do kolorów polskiej flagi. Także imię Sat-Okha 
łatwo powiązać z heraldycznym symbolem Polski, tj. białym orłem. Postać Pola-
ka-Indianina stanowi w dużej mierze projekcję polskich symboli i ideałów. Klucz 
do dwoistości Supłatowicza można odnaleźć również w radzie udzielonej Rosia-
kowi przez jednego z jego rozmówców, Indianina Stuarta, który zasugerował 
reporterowi, aby szukał on w Sat-Okhu indiańskiego ducha, a nie ciała: 

– (…) Nie wiem, jaka jest twoja motywacja, czego szukasz, pytając nas [Indian – przyp. 
M.G.] o Sata, wierzę, że nie chcesz go krzywdzić. Sat dążył do prawdy, wydobył się z kłam-
stwa, stał się człowiekiem. 

Wiesz, skąd się brała jego indiańskość? Nie z krwi, ale z ducha, z umysłu. 
Dariusz, każdy z was ma dwie rodziny. Masz swoją rodzinę w Europie, a poza tym je-

steśmy my. Ale zapomniałeś o nas. Wszyscy po tamtej stronie świata o nas zapomnieli-
ście. Sat próbował zszyć tę pamięć o nas, budował most między dwoma rodzinami, które 
każdy z was ma, choć o nich zapomniał. On pamiętał. Dla nas Sat-Okh był Prawdziwym 
Człowiekiem. I nie ma znaczenia, czy był Indianinem, czy nie. Wystarczy, że był Praw-
dziwym Człowiekiem (B-C, 232). 

   
25 Izabela Czajka-Stachowicz i Jerzy Broszkiewicz pomogli Sat-Okhowi napisać Ziemię Słonych 

Skał i Białego Mustanga, Yáckta-Oya był oficjalnym współautorem Fortu nad Athabaską, Leszek 
Michalik ze Sztumu twierdzi, że sam napisał Głos prerii i Miejsce śpiewających kamieni, za co 
otrzymał honorarium. 
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Rosiak wsłuchuje się w tę radę, w swój wewnętrzny głos oraz w głosy „Chóru” 
– jak nazywa zwolenników Sat-Okha i jak zatytułował ostatni rozdział książki. 
W taki sposób dokonana przez reportera dekonstrukcja rodzi nową konstruktyw-
ną biografię. Widać w niej odautorski zachwyt nad historią matki Polaka-
-Indianina, która według hipotezy Rosiaka dała synowi niezwykły dar – tj. nie-
samowitą biografię. „Tak, to matka wymyśliła mu życie” – pisze reporter. „To 
ona nadała mu tożsamość. Szukałem prawdy o moim bohaterze w archiwach 
i wspomnieniach innych ludzi. A ona kryła się w kobiecie, o której nic nie wie-
działem” (B-C, 233). W taki sposób leczyła samą siebie z przeżytych traum, 
zarazem dając swojemu synowi niezwykłą broń. Nie wiadomo, kto jest ojcem 
Sata – czy to Leon, mąż Stanisławy, który zmarł na Syberii ok. 1925 roku. Moż-
liwe, że Stanisław Supłatowicz był dzieckiem adoptowanym (jego matka praco-
wała w domu dla sierot). 

Od samego początku dla Rosiaka ważna jest nie tylko obiektywność i praw-
dziwość, ale także duchowa lojalność wobec obiektu badań. Po starannym zebra-
niu faktów i ujawnieniu nowych, po rekonstrukcjach zdarzeń, po wszystkich „za” 
i „przeciw” reporter – jak adwokat – staje w obronie opisywanego bohatera, 
ponieważ widzi w nim twórcę wzniosłego duchowego świata. W świecie tym 
Stanisław Supłatowicz leczył swoją duszę po wojennych traumach i próbował 
odmienić własny los, wiodąc życie polskiego Indianina i jednocześnie autora 
książek o Indianach. Podobnie leczyli się też i jemu współcześni, którzy odczu-
wali potrzebę przyjęcia indiańskiej filozofii, trybu życia, wiary, rytuałów, oby-
czajów i etnografii. 

Dekonstrukcja Rosiaka pozbawia legendę Sat-Okha banalności, pokazuje histo-
rię Polaka-Indianina poprzez język faktów i dokumentów, ujawniając, co w niej 
jest prawdziwe, a co wymyślone oraz fałszywe. Reporter prezentuje bohatera 
utworu jako człowieka widzianego z perspektywy różnych osób, w galerii jego 
lustrzanych odbić opisanych przez innych oraz w lustrze swojej własnej wyob-
raźni. Autor deklaruje też, że ponosi wyłączną „odpowiedzialność za wszystkie 
fakty i oceny przedstawione w książce” (B-C, 10). 

*  *  *  

Paralela zachodząca między zaprezentowanymi reporterami i ich bohaterami 
wskazuje, że reportaż literacki może pełnić przeciwstawne funkcje, ukazywać 
różnorodne role tożsamościowe i zarazem realizować wspólne cele. W obu przy-
padkach – zarówno u Nowaka, jak i u Rosiaka – idea opowieści reporterskiej 
opiera się na kilku elementarnych zasadach: reporter musi być obecny na miejscu, 
z którego zdaje relację, ma obowiązek przekazać prawdziwą wiedzę o nim, po-
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znać jego ludzką stronę, opisać i przeanalizować kontekst, dotrzeć do sensu. A są 
to przecież podstawowe cechy dobrego dziennikarstwa. 

 
A  B E D O U I N - L I K E  P O L E  A N D  A  “ N A T I V E  A M E R I C A N ”  I N  P O L A N D .   

C O N S T R U C T I O N S  A N D  D E C O N S T R U C T I O N S  I N   
K A Z I M I E R Z  N O W A K ’ S  A N D  D A R I U S Z  R O S I A K ’ S  R E P O R T A G E S  

The article provides a comparative reading of two strategies of identity construction that can be ob-
served as reportage techniques. The first one, which I define as a means of constructive self-location, 
is represented by Kazimierz Nowak’s African reports collected under the title Rowerem i pieszo przez 
Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936 [Across the Dark Continent. Bicycle Diaries 
from Africa 1931–1936] and published in 1930s. Nowak’s epistolary writing helps to reveal his “Bed-
ouin” identity adopted during his African journey, when he was eagerly striving for African “authen-
ticity” in his attempt to uncover the problems of European civilisation. On the contrary, the second 
strategy is deconstructive and was implemented in contemporary journalist Dariusz Rosiak’s book 
Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha [White and Red. The Mystery of Sat-Okh]. The narrative takes 
shape as a meticulous documentary reconstruction of Sat-Okh’s biography and represents a final 
pronouncement on the long-lasting debates about his actual personality. Rosiak deconstructs the 
biographical legend of the Polish “Native American” and grounds his own major observations in 
factual accounts and innovative ideas. 

Keywords: Kazimierz Nowak, Dariusz Rosiak, Sat-Okh, identity, deconstruction, biographical le-
gend, Africa, native American culture 
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PO L S K I  R E P O R T AŻ  G O N Z O   
N A  T L E  H I S T O R I I   

I  T E O R I I  P O D G A T U N K U  

 
ZWIĘZŁĄ, A ZARAZEM TRAFNĄ DEFINICJĘ GONZO ZNAJDUJEMY W SŁOWNIKU WEB- 
stera: „styl dziennikarstwa polegający na braku obiektywizmu z powodu pogrą-
żenia się pisarza w temacie i częstym udziale w dokumentowanej działalności”1. 
Tenże Webster’s Dictionary podaje kilka znaczeń potocznych tajemniczego 
słówka, a mianowicie: „niekonwencjonalny”, „ekstrawagancki”, „ekstremalny” 
(„unconventional, utrageous or extreme”), także „bardzo dziwny”, „dziwaczny” 
(„very strange or unusual: bizarre”) – znaczenia te dobrze oddają cechy pisarstwa, 
o którym mowa. Przypomnijmy: pierwszy zastosował ponoć nazwę gonzo do 
twórczości dziennikarskiej Bill Cardoso, adiustując tekst Huntera S. Thompsona 
(Gonitwa Kentucky…). Podenerwowany lekturą miał krzyknąć ze zgrozą: „To jest 
całkiem gonzo”2. Określenie tak spodobało się ponoć Thompsonowi, iż wziął je 
za swój znak rozpoznawczy, wykorzystując następnie w reportażu-powieści Lęk 
i odraza w Las Vegas; tam też znajduje się słynna odautorska definicja całego 
podnurtu: 

Goście od sportu dali mi też do ręki trzysta dolców, z których większość poszła na rady-
kalnie ostre ćpanie (…). Uznałem, że w takiej podróży najlepiej zrobić z siebie pajaca i pójść 

   
1 Tłum. wł.; oryg.: „style of journalism marked by a lack of objectivity due to the writer’s immer-

sion in the subject and often participation in the activity being documented”. Cyt. za: Gonzo [hasło], 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/gonzo [dostęp: 20.04.2018].  

2 M. Douglas, Bill Cardoso, 68, Editor Who Coined ‘Gonzo’, Is Dead, „The New York Times” 
16.03.2006. Cyt. za: Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”: epizod czy trwały trend w dziennikarstwie?, 
w: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, 
Warszawa: Poltext, 2011, s. 89. 
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w kompletny odpał, z piskiem opon przelecieć przez pustynię i napisać artykuł. Nie można 
przecież tracić z oczu głównego celu. Tylko o czym ma być ten tekst? Nikt nie był łaskaw 
mnie oświecić. Będziemy musieli rozgryźć to na własną rękę. Wolna ręka. „Amerykański 
sen”. No to jazda: styl gonzo w czystej postaci3. 

Swą definicję stylu gonzo przedstawił niedawno „polski Thompson”, czyli 
Ziemowit Szczerek, wstawiając do Przyjdzie Mordor… rozdział zatytułowany 
właśnie: Gonzo. Charakteryzuje tam swą poetykę jako „ściemnianie”, „łganie” 
i dopisywanie do faktów coraz to dziwniejszych epizodów, byle się podobało. 
„Co tydzień miałem podsyłać porcję ukraińskiego mięsa” – wyjaśnia. „Oczekiwa-
li hardkoru, to hardkor dostawali”4. 

Gonzo w odniesieniu do reportażu jawi się więc jako nurt bądź podgatunek na-
kierowany na destrukcję (dekonstrukcję) normy w trzech głównych wymiarach: 
dążenia do prawdy (łamie tzw. pakt faktograficzny), odpowiedzialności za słowo, 
obrony wartości niesionych przez społeczeństwo tu i teraz. Szczegółowo na poety-
kę gonzo (traktowanego też często jako ekstremistyczny odłam Nowego Dzienni-
karstwa) składają się – w odniesieniu do reportażu – następujące wyznaczniki: 
duża spontaniczność narracji, dyktat rozchwianego emocjonalnie i psychicznie 
podmiotu, tzw. głęboka obserwacja posługująca się narzędziami literackimi; 
swobodne stosowanie groteski, absurdu, pure nonsensu, czarnego humoru; mito-
logizacja używek (alkoholu, narkotyków) jako ekscytującej stymulacji twórczej; 
taktyka skandalu i prowokacji jako szukanie własnej prawdy (o świecie, człowie-
ku, samym autorze); skrajność i stronniczość ocen; nieliczenie się z tzw. popraw-
nością polityczną, tradycją, więzami narodowymi, przyjętym ogólnie obyczajem, 
mitami wspólnotowymi; możliwość konfabulacji; niekalkulowanie ryzyka pod-
czas szukania tematu i „sprawdzania” go; awersja narratora do władz, urzędów, 
armii, autorytetów jako środków odbierania wolności, otumaniania (dziedzictwo 
ruchów kontestacyjnych, bitnikowskich); upodobanie do wulgarności i obscenów; 
użycie w celu intensyfikacji narracji i obrazu środków typowo „artystycznych”, 
jak neologizmy, hiperbole, symbole; transgatunkowe nawiązania do powieści 
łotrzykowskiej, literatury sowizdrzalskiej, także do powieści drogi (zwłaszcza 
Jacka Kerouaca On the Road, 1951) i popkultury. 

Pierwszym szerzej zauważonym „gonzowskim” reportażem był Thompsona 
Hell’s Angels (1966). Za tekst modelowy jednak uznać należy raczej Gonitwa 
Kentucky jest dekadencka i zdegenerowana, napisany przez Thompsona dla 
„Scanlan’s Monthly” w 1970 roku. Gonitwa… objętościowo zbliżona jest właśnie 
   

3 H.S. Thompson, Lęk i odraza w Las Vegas. Szaleńcza podróż do serca „amerykańskiego snu”, 
przeł. M. Wróbel, M. Potulny, Warszawa: Wydawnictwo Niebieska Studnia, 2008, s. 14–23. 

4 Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Kraków: Ha!art, 2013, s. 99. 
W dalszej części artykułu cytaty z tej książki opatruję w nawiasach skrótem PM, po którym umiesz-
czam odpowiedni numer strony. 
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do klasycznego reportażu, ma też bardzo reporterską genezę i spójny temat (jeden 
wątek); dziennikarz umieszczony wewnątrz akcji wypełnić ma swą zawodową 
powinność dostarczenia barwnej i plastycznej relacji z ważnej imprezy. Tu koń-
czy się „normalność”. Thompson „niby” relacjonuje, kompromitując zwłaszcza 
swoją odpowiedzialność i profesjonalizm, np.: 

W przeciwieństwie zaś do reszty dziennikarzy, mieliśmy głęboko w dupie to, co działo się 
na torze. Przyszliśmy tam przecież, żeby oglądać występy „prawdziwych” bestii. (…) Sam 
wyścig trwał zaledwie dwie minuty i nawet z naszych super luksusowych siedzeń przy uży-
ciu lornetki z dwunastokrotnym powiększeniem nie byliśmy w stanie zobaczyć, co tak na-
prawdę się działo. Później, gdy obejrzeliśmy powtórkę w loży prasowej, zobaczyliśmy co 
stało się z naszymi końmi5. 

Reportera interesował na tradycyjnym wyścigu najbardziej on sam i jego towa-
rzysz – brytyjski rysownik – oraz ich wspólne upajanie się alkoholem, blagi 
i prowokacje, czyhanie na rzekomo mające nastąpić zamieszki czy bójki, budo-
wanie obrazów rzeczywistości filtrowanych przez deliryczno-anarchiczną wyob-
raźnię i katastroficzne oczekiwania: 

Całe miejsce będzie upchane ludźmi, stojącymi łokieć w łokieć. Trudno będzie się poru-
szać. Przejścia będą śliskie od rzygowin, ludzie będą łapać cię za nogi padając na ziemię, że-
by nie być stratowanym. Pijacy będą szczać na siebie nawzajem w kolejkach do okienek za-
kładowych, upuszczając pieniądze i walcząc, żeby zgarnąć je z powrotem6. 

Suma takich futurologicznych i tych rzeczywistych, ale przepuszczonych przez 
czarny filtr obrazów składa się na dziwne panoptikum, demaskujące jako wielką 
metaforę cały amerykański świat „zdrowej” polityki, wolnej konkurencji oraz 
męskiej zabawy optymistycznie patrzących na świat ludzi. 

Drugim co do ważności klasykiem reportażu gonzo jest, naszym zdaniem, Tom 
Wolfe jako autor książki The Electric Kool-Aid Acid Test [Próba Kwasu w Elek-
trycznej Oranżadzie, 1968]7, w której wnika on do psychodelicznego świata hipi-
sowskiej grupy Prankstersów (Merry Pranksters), nie tylko bez dziennikarskiego 
dystansu, ale wręcz z odczuwalną fascynacją, zogniskowaną głównie na swoi-
stym romantyzmie rzucania rękawicy amerykańskiemu establishmentowi i ame-
rykańskiemu snowi. 

Inni przedstawiciele gonzo w wymiarze światowym to, obok Huntera 
S. Thompsona, m.in.: Matthew Thompson, Nick Tedeschi, Bill Cardoso, Oscar    

5 H.S. Thompson, Gonitwa Kentucky jest dekadencka i zdegenerowana, przeł. Conradino Beb, https:// 
magivanga.com/2012/04/09/gonitwa-kentucky-jest-dekadencka-i-zdegenerowana/ [dostęp: 07.08.2018]. 

6 Tamże. 
7 T. Wolfe, Próba Kwasu w Elektrycznej Oranżadzie, przeł. R. Bialy, T. Tłuczkiewicz, Warszawa: 

Iskry, 1985. 
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Acosta (pierwowzór postaci doktora Gonzo z Lęku i odrazy…), Lester Bangs, 
John Birmingham. 

Bardzo ważny z punktu widzenia rozpoznawalności kierunku w Polsce był nu-
mer specjalny krakowskiego magazynu „Ha!art” (nr 41, 1/2013). Można pokusić 
się o stwierdzenie, iż miał on na polskim gruncie znaczenie podobne do słynnej 
amerykańskiej antologii Wolfe’a i Johnsona8, choć prezentacji autorów zagra-
nicznych (m.in. włoskich, rosyjskich, niemieckich) towarzyszył dość spory „ba-
łagan” metodologiczny (są tu teksty quasi-reportażowe, felietonowe, artykuły, 
wywiady, komiksowe rysunki – ich „gonzoidalność” nie do końca przekonuje, 
zwłaszcza też, że brak not przybliżających poszczególne zjawiska)9. Za ważny 
raport na temat istoty i recepcji gonzo w Polsce uznać można tekst otwierający 
rzeczony numer – Bartosza Stopela Gonzo bez lęku i odrazy. Autor wysuwa tam 
kilka ciekawych hipotez opartych na własnym rozpoznaniu i studiach nielicznej 
literatury przedmiotu10. Ważne i śmiałe wydaje nam się zwłaszcza stwierdzenie, 
iż „w profesjonalnym dziennikarstwie styl ten pozostaje zjawiskiem marginal-
nym”, za to „wielu naśladowców znajduje w Internecie”11 (można by rozwinąć tę 
myśl, pytając, czy gonzo nie wpisuje się aby zbyt dobrze – jako narzędzie – 
w modną dziś w sieci stylistykę hejtu i trollingu). 

Jeśli idzie o polskie gonzo, naszym zdaniem na miano prekursora, i to startują-
cego w tym samym czasie (a nawet wcześniej!) co Amerykanie, zasługuje Jerzy 
Urban. Tak charakteryzuje go w poświęconej mu monografii Anna Bojarska: 
„Miły. Naprawdę miły. Tylko że nie w tym, co pisze. W tym, co pisze – kanalia, 
ośmiornica, skorpion, jadowita glista, bestia i ostatnie bydlę”12. A w innym miejscu: 

Urban wymyślił Urbana. I szybko stracił rozeznanie, kim jest naprawdę: autorem czy bo-
haterem, pisarzem czy postacią ulepioną przez pisarza. Stał się zlepkiem rzeczywistości 
i własnych pragnień. Urban wymyślony to pijak-zawadiaka, cham i brutal – był „projekcją 
pragnień człowieka nieśmiałego, lękliwego, układnego”13. 

   
8 The New Journalism, red. T. Wolfe, E.W. Johnson, New York: Harper & Row, 1973. 
9 Pozytywnym wyjątkiem jest artykuł Kai Puto Gonzo-Journalismus, czyli antypody niemieckiego 

dziennikarstwa, z bardzo ciekawą tezą, iż gonzo lepiej przyjmowało się w krajach romańskich, gdzie 
żywa jest tradycja pikarejska, niż na chłodnej Północy (w tym i w Niemczech właśnie). 

10 J. Piekarski, Stary gonzo (Nowe dziennikarstwo w ekstrawaganckim stylu), „Przekrój” 1998, nr 
32, s. 30–31; wykład Jerzego Durczaka na Konferencji Akademii Reportażu im. R. Kapuścińskiego 
(por. http://zeus.umcs.lublin.pl/~rkap2012/wp-content/uploads/2012/04/arrka2.pdf, s. 15–18); I. Adam-
czewska, Wariacje na temat pewnego paktu. O dziennikarstwie »gonzo«, „Łódzkie Studia Literaturo-
znawcze” 2014, nr 3, s. 187–204. Por. też: E. Żyrek-Horodyska, Od amerykańskiego snu Thompsona 
po ukraiński Mordor Szczerka. Estetyzacja świata w duchu gonzo, „Konteksty Kultury” 2017, t. 14, 
z. 2, s. 217–232. 

11 B. Stopel, Gonzo bez lęku i odrazy, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 21. 
12 A. Bojarska, Urban, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1998, s. 7. 
13 Tamże, s. 107. 
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Czyż nie gonzo? Późniejszy demoniczny rzecznik prasowy Rady Ministrów (mini-
ster bez teki) w okresie stanu wojennego i redaktor „NIE” stosował „gonzoidalne” 
pomysły już w czasach, gdy amerykańskie Nowe Dziennikarstwo zaczynało dopiero 
pojawiać się na medialnym firmamencie. Wykoncypowany przez siebie styl nazwał 
podobnie – „podwyższoną gorączką”. „Umieć pisać, to umieć kłamać” – tak brzmiała 
jego dewiza już w latach młodości14. Początki reporterskiej kariery Urbana (przed 
1956 rokiem) to praca w „Nowej Wsi”: przysłał tam donos na siebie samego, rzeko-
mo pochodzący z miasteczka, gdzie pisał reportaż – informował w tym liście, że 
Urban pił, zdemolował hotel, zgwałcił pokojówkę-dziewicę, członkinię ZMP. Tekst 
uznano za autentyk, Urban się bardzo radował, mimo iż w konsekwencji wyrzucono 
go z redakcji. Kolejno znalazł się w szybko zresztą zlikwidowanym przez Gomułkę 
za rewizjonizm piśmie postępowej inteligencji – „Po prostu”15. Jako reporter tego 
dwutygodnika (potem tygodnika) szybko zasłynął reportażem z Krakowa, pt. Pamięt-
nik swata16. By napisać ten tekst, założył w Krakowie fikcyjne biuro matrymonial-
ne i przyjmował klientki, wyciągając je na intymne wynurzenia dotyczące idealne-
go wybranka (jak się okazało: najlepiej z zagranicy). Powstał w ten sposób zabaw-
ny paszkwil na polską kobietę, ale jeszcze bardziej na pryncypia socjalistycznego 
ustroju (żadna z kilkudziesięciu kandydatek – konkludował reporter – nie chciała za 
męża robotnika, co gorsza, pragnęła partnera „niezaangażowanego politycznie”). 
Szanse obywatelek i obywateli na lepsze życie reporter kwituje szyderczym nawią-
zaniem do modnej wówczas egzystencjalistycznej literatury: „Taki jest obraz Godota, 
na którego czekamy”17. Zwróćmy uwagę na kilka jeszcze ingrediencji tego reportażu, 
doskonale wpisujących się w stylistykę gonzo. Podtytuł: „Dozwolone od lat 18 – 
UOZŻ” (skrót rozwinięty w przypisie: „Urząd Ochrony Złudzeń Życiowych”) – 
oczywiście taki urząd nie istniał. Na początku tekstu Urban równie literacko charakte-
ryzuje urzędników jako: „Krakauera Typowego” i „Krakauera Absolutnego”. Dzieli 
też w podobnym tonie klientki swego biura na: „Urzędniczki”, „Nieurzędnicze ro-
dzynki”, „Matrony”. Charakterystyki indywidualne klientek (statyczne, jak i dyna-
miczne) oparte są na intensyfikowanych ekspresjonistyczno-turpistycznych obrazach 
(co można, owszem, czytać nawet jako prowokacyjny seksizm). Np.: 
   

14 Tamże, s. 33. 
15 Na temat „Po prostu” – por. D. Rafalska, Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po 

prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warsza-
wa: Wydawnictwo Neriton, 2008. Także: W. Władyka, Na czołówce. Prasa w Październiku 1956 
roku, Warszawa–Łódź: PWN, 1989. 

16 Zob. „Po prostu” 1957, nr 10, 11. Tekst ten przedrukowany został przez francuski miesięcznik 
„Les Tempes Moderne”, redagowany wtedy przez J.P. Sartre’a, o czym z dumą wspomina sam autor. 
Por. J. Urban, Cały Urban, Warszawa: Książka i Wiedza, 1989, s. 14.  

17 J. Urban, Pamiętnik swata, w: 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 1: 1901–1965, 
red. M. Szczygieł, Wołowiec: Czarne, 2014, s. 726. Kolejne cytaty z tego reportażu oznaczam 
w nawiasach skrótem PS i odpowiednim numerem strony. 
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Wielkie wymalowane usta wokół żółtych zębów nasuwały przypuszczenie, że w ogóle 
żadne prawdziwe wargi pod tym się nie mieszczą. Wielokolorowe cienie na twarzyczce od 
czerwieni – poprzez fiolet – do czerni układały się w iście futurystyczną mozaikę (PS, 714). 

Uspokoiła się i nacisnęła spust wmontowanego w kości twarzowe karabinu maszynowego. 
Siekła (…) (PS, 715). 

Kurzomóżdżkowa szczebiotka wyłożyła swe żądania (…). Widziałem na jej gębie wysiłek 
myślowy (PS, 716). 

Sprzeczne z dziennikarską etyką były też wplatane wyznania warsztatowe: 
„W rozmowach tych dręczyłem klientki z całym sadyzmem” (PS, 717); albo: 
„Miło jest ludziom dostarczać konfliktów i produkować rozdarcia duszy. Choć to 
niewątpliwie świństwo” (PS, 718). Bardzo „gonzowska” wydaje się introdukcja 
reportażu: Urban przedstawia oto narratora-bohatera w rozdwojeniu. Zaczyna 
w trzeciej osobie, opisując rzekomego dziennikarza z Warszawy, czyli siebie: 
„Człowiek ma dwadzieścia lat z hakiem i mimo poważnych wysiłków w tej mie-
rze jeszcze się nie ożenił. Człowiek jest gentlemanem, dziennikarzem i autorem 
niniejszych słów” (PS, 709). Następnie tenże dziennikarz znajduje anons w kra-
kowskiej prasie o usługach znakomitej, przyjezdnej Agencji Matrymonialnej. 
Wtedy w narracji osoba zmienia się na pierwszą i tenże dziennikarz mówi: 

Odczekawszy chwilę, zawiedziony zostałem przed oblicze znakomitego swata, młodziana 
przystrojonego na ciemno, łysawego i skądziś mi znanego. (…) 

Bowiem byłem to ja sam i we własnej osobie. Tak więc stałem przed sobą samym. Patrzy-
łem chwilę ja, Jerzy Urban – dziennikarz – na siebie, Sylwestra Kwiatkowskiego – swata 
i nareszcie doskonale poznawaliśmy się nawzajem (PS, 709). 

Po upadku „Po prostu” Urban znalazł się w „Kulisach” oraz w „Polityce”, 
gdzie nadal nie miał zamiaru uprawiać poprawnego pisarstwa. Jego totalność 
doktor Marcinkowski18 był reportażem ośmieszającym (demaskującym) czołowe-
go wówczas i popieranego przez władze działacza antyalkoholowego z Krakowa, 
znanego z ortodoksyjnych poglądów (chciał pijaków zamykać w obozach, zli-
kwidować lokale z alkoholem, jego ceny podnieść dwukrotnie, za bimber – zale-
cał 10 lat więzienia). Urban przedstawił Marcinkowskiego jednostronnie, jako 
szaleńca z manią prześladowczą. „Alkoholizm co prawda głowie szkodzi, ale nie 
tak jak antyalkoholizm w krakowskim wydaniu” – konkludował odważnie repor-
ter, biorąc wódkę w obronę. Wykpił też inne poza alkoholem obsesje filantropijne 
doktora, np.: „Jego totalność żegnam w stylowej kamieniczce w Rynku. Towa-
rzystwo Świadomego Ciotkowstwa urządza tu pogadankę na tematy seksualne. 
   

18 Zob. „Polityka” 1963, nr 7. 
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Trzecim po alkoholu i nikotynie hobby doktora jest seks”19. „Społeczeństwo 
i państwo może wszystko nakazać jednostce dla dobra ogółu” – brzmi rzekomy 
cytat z wypowiedzi doktora, użyty przez reportera. Trudno więc się dziwić, że 
reportaż czytano też jako kryptokrytykę ówczesnego I sekretarza PZPR, Gomuł-
ki, znanego z zamiłowania do narzucania obywatelom swej surowej wersji socja-
lizmu. 

W latach 80. poprzez felietony oraz liczne akcje happeningowe Urban rozwinął 
swój wizerunek pijaka-sybaryty, palącego drogie cygara, jeżdżącego ekskluzyw-
nymi limuzynami, wreszcie erotomana, promotora pornografii, libertyna, zajadłe-
go wroga kleru itp. Czyż nie przypomina to autokreacji Thompsona? Z potrzeby 
prowokacji zrodził się najpewniej projekt tygodnika „NIE”. Zacytujmy fragment 
wstępniaka z pierwszego numeru: 

Wszczynamy nasze polityczne NIE. Będziemy szydzić z rzeczy poważnych i weselić się 
ze smutnych. Świętości nie szargane umierają z nudów. Pospieszmy je ratować. „NIE” ma 
być niedobre. W kraju, gdzie cokolwiek się robi – robi się źle, przyrządzanie dobrego czaso-
pisma byłoby narodowym odszczepieństwem. 

Przykładami „gonzoidalnych” konceptów w „NIE” mogą być choćby: cykl re-
portaży tworzący przewodnik po polskich domach publicznych czy reportaże na 
temat życia prywatnego naczelnego, tj. Urbana, pławiącego się w luksusie i urzą-
dzającego orgie. Największy chyba jak dotąd skandal w „NIE” wywołał Urban 
tekstem o ostatniej pielgrzymce ciężko już chorego papieża-Polaka do Polski, pt. 
Obwoźne sado-maso20. Nazwał tam m.in. Jana Pawła II „Breżniewem Watyka-
nu”. Ogólny klimat prowokacji wzmacniany był od początku przez bardzo wul-
garny język. Zacytujmy tylko przykładowe tytuły materiałów: Z drogi kurwy, 
papież jedzie, Dupa nie dowód, Chujowy wyrok, Burdel prezydencki, Listy spod 
macicy, Zupa z łechtaczki, Rżnij Najjaśniejsza, Męskie dupy, Nie bzykać róż, 
Bzyknięta przez Fidela. Charakterystyczne tytuły stałych rubryk o Kościele to: 
Wieści z kruchty, Oto słowo czarne, Z czarnej dupy się wyrwało. O nowej Kon-
stytucji, budowanej i promowanej przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Urban 
pisał: „śpiewa, tańczy, recytuje, daje dupy i stepuje”. 

Późna twórczość Urbana przynosi dwie książki w poetyce gonzo: to hybrydy, 
ale mające całe partie reportażowe: Alfabet Urbana i Jajakobyły. Należy również 
wspomnieć o przypisywanym mu Pamiętniku Anastazji P., sprawczyni najwięk-
szej politycznej prowokacji czasów III RP. Gdy prawda wyszła na jaw i próbo-
wano fikcyjną Potocką i sejmowego wampa w jednej osobie stawiać przed są-
dem, Urban zażarcie wziął kobietę w obronę. Opłacił adwokatów, rozwinął na 
   

19 Tamże. 
20 Zob. „NIE” z dn. 15 sierpnia 2002 (nr 33). 
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bazie afery typowe akcje performatywne, wydał kasetę z polityczno-pornogra-
ficznymi piosenkami śpiewanymi przez Anastazję (teksty były jego autorstwa), 
wreszcie wziął z nią happeningowy ślub i w prezencie ślubnym podarował pałac. 
Czyż nie gonzo? (Genologicznie Pamiętnik… można zakwalifikować do reporta-
ży biograficznych.) 

Naszym zdaniem do polskiego gonzo warto by przymierzyć twórczość Janusza 
Andermana, jako autora Zabawy w głuchy telefon (1976) oraz Gry na zwłokę 
(1979). Genezą tych, rzec można, pre-Szczerkowskich książek była praca reporte-
ra w redakcji „Studenta” w latach 70. Podobne do Thompsonowskich i Urbano-
wych były jego szalone wędrówki za tematem, happeningowe prowokacje, ubra-
na w czarną groteskę demaskacja systemu i stylu życia w PRL-u, luźne podejście 
do pracy redakcyjnej, „mistyczna” rola alkoholu itd. 

Czołówkę polskich dziennikarzy, wykorzystujących w swej twórczości jak 
i budowie wizerunku styl gonzo, stanowią w Polsce od kilkunastu lat – naszym 
zdaniem – Wojciech Cejrowski, Kuba Wojewódzki oraz Szymon Majewski. 
Skupimy uwagę na pierwszym z wymienionych, jako twórcy popularnych i kon-
trowersyjnych reportaży podróżniczych. 

W mniejszym stopniu powinny nas tu interesować telewizyjne audycje Cejrow-
skiego z cyklu WC Kwadrans (TVP 1, 1994–1996) czy książki Kołtun się jeży 
(1996, wznowiona i poszerzona w 2013 roku21) i Młot na lewicę (1999). Przypo-
mnijmy więc tylko, że to w WC Kwadransie kształtowała się „gonzowska” narra-
cja późniejszego „Pierwszego Kowboja RP”; tam wypracował mechanizmy pro-
wokacji, autokreacji i konfabulacji, specyficzny image, idiolekt, prywatny etos 
polegający na ustawianiu się pod prąd panującego układu politycznego i medial-
nych praktyk, także budowaniu – na podstawie faktów – sytuacji konfliktogen-
nych, przynoszących ich architektowi dwuznaczną sławę. Ciekawe są same wize-
runkowe zbieżności z H.S. Thompsonem: Cejrowski lubi np. występować we 
wzorzystej karaibskiej koszuli, odpowiednikiem alkoholu i środków halucyno-
gennych jest naczynie do parzenia i picia yerba mate, tj. tajemniczego indiań-
skiego napoju-narkotyku (Cejrowski spożywał go czy tylko udawał, że go popija, 
na wizji, lubił też czynić ciągłe aluzje do jego niezwykłego działania). Cejrowski 
zachwyca się swobodami (obywatelskimi, gospodarczymi) panującymi rzekomo 
w krajach Ameryki Łacińskiej22. Te wartości przeciwstawiał nieustannie porząd-
   

21 W nowej edycji Cejrowski podaje, iż nakład samego pierwszego wydania sprzedał się w liczbie 
100 tysięcy. Na sukcesie tej publikacji zorganizował (wraz ze swym ojcem, który był jego menadże-
rem) setki spotkań autorskich, występów, koncertów w całym kraju. 

22 Stałym skandalicznym elementem publikacji i wystąpień Cejrowskiego były deklaracje o porzu-
ceniu polskiego obywatelstwa na rzecz paszportu Ekwadoru, gdzie panuje prawdziwa wolność, są 
niskie podatki, można rozwijać biznes, skąd można wyjeżdżać do większości innych krajów bez wizy 
(a z Polski musi się mieć wizę choćby do USA i wszystkich krajów Południowej Ameryki). 
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kom panującym w Polsce, a potem także w Unii Europejskiej (biurokracja, po-
trzeba wiz do wielu krajów, liczne hamulce gospodarcze, lewicowy reżim świa-
topoglądowy). Poglądy swe Cejrowski modelował do wręcz niewiarygodnych 
rozmiarów jako ultrakonserwatywne, półszowinistyczne, krypto- bądź jawnie 
rasistowskie, homofobiczne, antyaborcyjne; bronił wielokrotnie zachowań po-
wszechnie uważanych za dewocyjne czy nietolerancyjne religijnie. Na tym grun-
cie zbudował swe pseudonimy dziennikarsko-pisarskie: „katol”, „kołtun”, 
„Ciemnogród”. 

Reportersko-podróżnicze książki autora WC Kwadransa to: Podróżnik WC. 
Tom I (Kociewie, 1997), Gringo wśród dzikich plemion (Poznań, 2006), Rio Ana-
conda (Poznań, 2006), Podróżnik WC. Wydanie II poprawione (Pelplin, 2010). 
Równolegle powstawała transmedialna (filmowo-telewizyjna) wersja tych pozy-
cji (w TVP 2, od 2007 roku) pt. Boso przez świat. Reportaż podróżniczy Cejrow-
skiego budowany jest jako zapis czasem wręcz narcystycznie spersonalizowanej 
przygody (a więc cecha gonzo) – mniejszą rolę odgrywa aspekt poznawczy, nau-
kowy, prawdziwościowy. W poszczególnych autonomicznych epizodach-
-przygodach reporter koncentruje się na swoich – wywołujących raz po raz roz-
maite qui pro quo – relacjach z „tubylcami”, kpi z naukowców dzielących przy-
rodę na gatunki, wkładających ją już za życia do muzealnych gablotek. 
Umiejętnie wykorzystuje stereotypy dotyczące dżungli, bawi się zagadkami 
modnego dziś kulturowego dialogu, który próbuje osobiście weryfikować. Na-
wiązując z czytelnikiem (i widzem) intymny kontakt gawędziarza (a gawęda, 
pamiętajmy, daje prawo do konfabulacji), skupia się nie na logicznym, porządku-
jącym oglądzie i wykładzie, ale na wielu detalach (ciekawostkach), dotyczących 
np. tajemnych rytuałów czy codziennego życia w dżungli; chętnie sięga przy tym 
po makabrę, seks, groteskę – w ten sposób przyciągając wybrednego dzisiejszego 
widza i czytelnika do swej narracji. Np. taki epizod-ciekawostka, ukonstytuowa-
ny na typowej dla Cejrowskiego-podróżnika frywolności: 

Kiedy ktoś ma twarz wymalowaną na czerwono, piórko w nosie i naszyjnik z zębów ja-
guara, a w dodatku zamiast majtek nosi podłużną tykwę nałożoną na swojego pinga, kiedy 
ktoś taki częstuje cię garścią pieczonych mrówek, odmawiać byłoby bardzo nieroztropnie. 

Odmowa mogłaby zdenerwować. 
A wtedy mógłby zdjąć tykwę… umazać pinga tym samym czerwonym barwnikiem, któ-

rym w czasie pokoju naciera wyłącznie twarz… i ruszyć przeciw tobie – na pojedynek23. 

Z poetyką gonzo łączy reportaże Cejrowskiego jeszcze kilka innych punktów. 
Po pierwsze: nieustanne posługiwanie się niepoprawną politycznie terminologią – 
„biali” kontra „dzicy” albo „gringos” kontra „dzicy”. Po drugie: sposób życia 
   

23 W. Cejrowski, Gringo wśród dzikich plemion, Poznań: Zysk i S-ka, 2006, s. 256. 
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„dzikich” jest pokazany przewrotnie, jako najbardziej moralny i przyszłościowy 
w porównaniu ze zdemoralizowanym Zachodem. Po trzecie: Cejrowski wprowa-
dza do swych reportaży postać partnerki, nieco przypominającą Thompsonow-
skiego doktora Gonzo – jest nią rzekoma tłumaczka, Helena Trojańska, którą 
reporter cytuje i z którą polemizuje na kartach poważnie, to znów z humorem. 
W rzeczywistości jest to postać fikcyjna, żyjąca tylko w wyobraźni samego Cej-
rowskiego. Po czwarte: jak słusznie zauważyli już autorzy monografii poświęco-
nej Cejrowskiemu – Beata Królikowska i Dariusz Rott24 – reporter posługuje się 
naprzemiennie całą serią „masek”/„ról”. Są to: maska przewodnika, maska po-
średnika (między kulturami), rola uczestnika, rola odkrywającego tajniki tworze-
nia tekstu (rzeklibyśmy więc – rola metatekstowa), rola zabawiającego, wreszcie 
maska o nazwie „ten, którego widzimy”, czyli ponadprzeciętna w książce obfi-
tość fotografii, rysunków, oryginalnej typografii i łamania tekstu25; dodajmy też 
rolę autoprezentacyjną związaną z każdą publikacją (akcje marketingowo-
-reklamowe, happeningi). 

Przechodząc do trzech książek Ziemowita Szczerka: ich „gonzowski” funda-
ment to głęboko spersonalizowany opis świata, ujęty w fabularny schemat podró-
ży (drogi), na granicy faktów, fantazji, czarnego humoru i pure nonsensu; podró-
ży obfitującej w epizody sensacyjno-kryminalne (bijatyki, kradzieże, nawet strze-
laniny); podróży stymulowanej przez zestaw różnorakich alkoholi, quasi-
-narkotycznych mikstur – „eliksirów”. Prowadzona w klimacie nieustannej 
(estetycznej, ideowej) prowokacji narracja pierwszoosobowa pełna jest skrajnych 
ocen, dotyczących zwłaszcza architektury i pamięci historycznej (to Szczerkow-
ska obsesja), oraz zaskakujących zastosowań kodu kulturowego i popkulturowe-
go, dających efekt kontrowersyjnego mikstu. Świetnym na to przykładem może 
być refleksja umieszczona w Przyjdzie Mordor… w epizodzie zwiedzania Droho-
bycza, skłaniająca do zastanowienia nad tempem relatywizacji pojęć piękna 
i brzydoty: 

Mój Boże, myślałem, zataczając się już z lekka. Nasz upadek, myślałem, jest absolutny. 
Przecież to, czym on gardził, my teraz uważamy za szczyty sznytu i fasonu. Schulz nie prze-
żyłby w dzisiejszym Drohobyczu ani minuty. Nie czekałby na gestapowców, tylko sam by 
sobie strzelił te dwa razy w potylicę (PM, 33–34). 

Architektura stanowi w utworach Szczerka barometr przemian Polski (i całego 
Międzymorza). W miarę etapów podróży wzmaga się więc karykaturalna wizja 
   

24 B. Królikowska, D. Rott, Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha 
Cejrowskiego, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2010. 

25 Cejrowski chętnie eksperymentuje z kreatywną interpunkcją, operuje zmienną wielkością liter, 
majuskułą oraz światłem między wierszami, np. w celu podkreślania pewnych znaczeń, wzmożenia 
ekspresji czy zilustrowania opisywanych zjawisk (jak upływ czasu, padający deszcz). 
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szalonej budowy-rozkładu, przeróbki świata (chaotycznej, absurdalnej, straszącej 
kiczem, prowizorką), przeróbki z pomocą plastiku i papier mâché, przeróbki 
wszystko „dekonstruującej na zachodnią modłę”26. To zaś, co powstaje, jest 
„gonzowskim” językiem oceniane jednoznacznie jako „rozpierdol”, „syf”, a bar-
dziej łagodnie: „chaos”. Czym dalej ku postsowieckiemu Wschodowi, stan ten się 
tylko – w obserwacji reportera – pogłębia. 

W swym „gonzowskim” „złym śnie” o Polsce, jej historycznych wadach 
i transformacyjnych przemianach bohater Szczerka nie szczędzi nawet Krakowa, 
który na początku Siódemki szeroko opisywany jest jako „magiczny”, ale zara-
zem „trupi” – to miasto wulgarnej rozrywki, wykorzystującej historyczny „towar” 
jako swoją reklamę wobec zapitych zachodnich turystów. I nawet quasi-
-historiozoficzne refleksje Szczerka utrzymane są w językowo ekstremalnej kon-
wencji gonzo: 

„Kurwa mać – pomyślałeś – to jest jeden z nich, jeden z twoich rodaków, jeden z Upar-
tych-w-Chuj, jeden z Nieprzekonywalnych, jeden z Wielepiejów, to właśnie na nich Polska 
stoi, to oni zrywali sejmy, bo wiedzieli lepiej, to oni załazili zaborcom za skórę ciężkim, po-
nurym trwaniem przy swoim, to z nich musiał być Drzymała (S, 82–83). 

Dobrym sposobem na wywołanie skandalu jest w Polsce dotknięcie tabu religii 
czy martyrologii. Mamy więc w Siódemce odwiedziny parafii, gdzie gospodynią 
jest transwestyta Kalebas, zwany przez proboszcza Kalebasową, gdzie je się suto 
i pije „nalewkę” o nazwie Belzebub. Paweł odwiedza też symboliczną sakralną 
instalację zwaną Golgotą, a składającą się m.in. z „Pomnika Pomordowanych 
Embrionów” i „Pomnika Smoleńskiego”. Kolejne elementy Golgoty to alegorie 
siedmiu grzechów głównych, którymi autor prowokacyjnie czyni czołowe postaci 
polskiej aktualnej sceny politycznej, np.: „»Lenistwem« był Donald Tusk z nogą 
podniesioną nad piłką” (S, 149). 

Co ciekawe, jest w Siódemce – wprawdzie schowana za wszechobecną ideali-
zacją Zachodu i prawdziwej Europy – narracja sentymentalno-historyczna: no-
stalgia (nie odczuwa się bynajmniej, że ironiczna) za PRL-owskimi małymi fia-
tami, kioskami Ruchu, stacjami CPN czy innymi atrybutami zgrzebnej polskości, 
ale jednak polskości; nawet za mityczną Sarmacją, w której bohater Paweł ceni 
inność, tożsamość, wspólnotę narodów. Na takich sprzecznościach, spontanicz-
nych dezynwolturach polega też właśnie styl gonzo. 

Ważną cechą prozy Szczerka (odpowiadającą „gonzowskim” chwytom silnej 
personalizacji i estetyzacji wypowiedzi o faktach) jest częste stosowanie symbolu 
– jak w literaturze, tyle że zwykle z dodatkowym kontekstem satyrycznym. Taką 
   

26 Z. Szczerek, Siódemka, Kraków: Ha!art, 2014, s. 206. Dalsze cytaty z tego utworu będą oznacza-
ne w nawiasach skrótem S i odpowiednim numerem strony. 
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rolę pełni np. w Siódemce istniejąca w Książu Wielkim, przy szosie E7, restaura-
cja wystylizowana powierzchownie na kopię pobliskiego zamku, a nazywana 
przez autora ironicznie: „Staropolskie Zamczysko Obronne” bądź „pieprzony 
Hogwart”. Restauracja zostaje symbolicznie zaatakowana przy udziale grupy 
hipisów, zwących się Klinersami (czyli „czyścicielami”), a przypominających 
Prankstersów u Wolfe’a. Symboliczną personifikację polskiej narodowej mega-
lomanii stanowi w Siódemce żyjący pod Łysą Górą czarny książę Bajaj, kreacja 
o cechach Gombrowiczowskich i popkulturowo-satanistycznych zarazem. Po-
dobną symboliczno-negatywną rolę pełni w utworach Szczerka sanktuarium 
Licheń. 

Gonzo w wykonaniu autora Siódemki odznacza się też nieprawdopodobnymi 
zwrotami akcji (jak atak Rosji na Polskę i bombardowanie Radomia), co uzasad-
niane jest pośrednio nadużywaniem alkoholi i używek, wizją senną, przemęcze-
niem podróżnika (chwyt urealniania fikcji). Szczerek usprawiedliwia się z tych 
zabiegów w partii metatekstowej prawem autora: „Narracja idzie tam, gdzie ją 
poprowadzisz. Fakty łączą się tam, gdzie je połączysz. (…) Można przecież uło-
żyć narrację, jak chcesz” (S, 208–209). 

Typowe dla stylu gonzo używanie licznych wulgaryzmów, obscenów, najdziw-
niejszych neologizmów osiąga u Szczerka wysoki poziom intensyfikacji i różno-
rodny wymiar artystycznej oryginalności. Mamy więc przykłady językowego 
„hardkoru” (jak sam to nazywa autor), np.: 

To miasto wyglądało na złe. Na wściekłe. Na wściekle wkurwione i wcale mu się nie dzi-
wiłeś. Wkurwione jak sam szatan. I wszyscy jego mieszkańcy byli podkurwieni, bo musieli 
być podkurwieni (S, 169). 

Piesek kwiknął przeraźliwie i wyrzygał pyskiem własne flaki (PM, 35). 

– A ciebie kto, chuju, pytał (…) – weź bo ci zaraz jebne, zara ci wyjebe z grzywy, ty kur-
wo ty… [pisownia oryginalna – przyp. A.K.] (S, 134). 

Z drugiej strony, podziw dla inwencji autora budzą twory takie jak: „clicalitas”, 
„chłopaki-tajgerzaki”, „najwąsatszy”, „najwąsszy”, „oczojebny róż”, „jacyś ra-
ściorzy dredziadzi”, „dyskotekowe jebudubu” i in. 

Zaskakuje w Przyjdzie Mordor… niepoprawny politycznie, właśnie typowo 
„gonzowski” szyderczy protekcjonalizm wobec „gorszych” braci ze Wschodu 
(Ukraińców), zestawiany w narracji z toposem podróży sentymentalnej Polaków 
do ziem utraconych. Szczerek dworuje sobie z Ukraińców na każdej niemal stro-
nie, jako mieszkańców „krainy brzydoty”, ludzi biednych i żałosnych w swym 
dążeniu do Zachodu, a „zataplanych” w postsowieckim (i nie tylko) bałaganie, 
brudzie, błocie. Np.: 
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Świt co prawda wstawał, ale wyglądało to tak, jakby sobie jaja robił (PM, 168). 

Zaporoże było gigantyczną ulicówką. Główna ulica, Lenina, była jak kikunastokilometro-
wa kłoda pierdolnięta w ubłocony step (PM, 170). 

Wkurwiało mnie, bo wiedziałem, że ta panna pochodzi z jakiejś zarzyganej chruszczowki, 
w której gniotła się w jednym pokoju z całą rodziną, w której kibel przeciekał i woda się nie 
spuszczała, i wszystko się w rękach rozlatywało, wiedziałem, że codziennie rano chlupała 
w szaroburze swojego norowatego miasta, w którym nie było krzty piękna, tylko ten syf, 
smród, dół po horyzont, miasta z przerażającej antyutopii, która ciałem się stała, w którym 
nie można było prowadzić życia z prawdziwego zdarzenia, bo się brnęło po pas w gównie, 
w Mordorze, w elbońskim błocie (PM, 183). 

Przypomina to trochę dwie Ameryki ukazane przez Thompsona w Dzienniku 
rumowym. Tam – przedzieranie się Portorykańczyków, Kubańczyków i Meksy-
kanów do lepszego świata, amerykańskiego snu (z jakiegoś ich „Mordoru” do 
Utopii), tu – u Szczerka – analogiczne marzenie „postsowiecji” o Europie unijnej. 

Z kolei złowrogi założycielski mit nowej Ukrainy – banderyzm – jest przywo-
łany jakoś „na opak”, w symbolicznym opisie pomnika, jako zabawna popkultu-
rowa ciekawostka: „Bandera był w krawacie i w rozwianym, rozpiętym prochow-
cu i miał taką minę, jakby stojąc na przystanku tramwajowym, zorientował się, że 
nie wyłączył żelazka. Był desperacko gigantyczny i budził przede wszystkim 
rozczulenie w swoim przerośnięciu i zagubieniu” (PM, 11). 

W Siódemce i Międzymorzu (książkach zbudowanych na tym samym schema-
cie reportażu podróżniczego i powieści drogi) „gonzowskiej” optyce skandalu 
i negatywnej stereotypizacji podlegają kolejne słowiańskie narody, na których 
narrator nie pozostawia suchej nitki. Np. refleksja o Czechach i Słowakach: „A na 
południu znajdują się dwa dziwne i zabawne w sumie kraje, wiadomo, śmieszne, 
mało poważne, jakby mocniej toto pierdolnąć, toby się przewróciło i posypało, 
sprawa na dwa strzały, ale dziwnie kojące są (…)” (S, 53). 

W poszczególnych odsłonach (epizodach) Międzymorza wyłania się obraz ana-
chronizmu i głupoty ludów słowiańskich, których organicznymi wadami – oprócz 
„zapyzialstwa” czy „rozdeptanych butów” (ulubione kategorie poznawcze autora) 
– są: rosnący nacjonalizm, skłócenie, mania wielkości, chaos. Podobnie jak 
w dwu pierwszych książkach specjalnością Szczerka jest intensyfikowany opis, 
służący celowemu (?) budowaniu upraszczających porównań i takichże konkluzji, 
np.: „Węgry naprawdę wyglądają jak trochę bardziej zapyziała Austria”27. Jedy-
nym pewnym, a bulwersującym chyba czytelników lekarstwem na słowiańskie 
   

27 Z. Szczerek, Międzymorze. Podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową, Warsza-
wa–Wołowiec: Agora; Czarne, 2017, s. 176. Kolejne cytaty z tej książki opatruję w nawiasach skró-
tem M i odpowiednim numerem strony. 
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„zapyzienie” środkowo-wschodniej Europy jest – zdaniem reportera – niemiec-
kość i niemiecka kultura: „Niemieckość jednak była starą Europą, stykającą się 
z Rzymem, tworzącą – czy współtworzącą – centrum cywilizacyjne. (…) Niemcy 
są jednoznaczną Europą” (M, 160–161). 

Odautorskie dygresje w Międzymorzu przypominają niestety – im bliżej końca 
lektury – coraz mniej gonzo, a bardziej nudne i tendencyjne komentarze publicy-
styczne, np.: 

Polska SLD była barbarzyńską pseudolewicą, strojącą się w demokratyczne szatki, bo „tak 
wypada”, bo inaczej zostalibyśmy na świecie sami, a Polska PO – barbarzyńskim centrum, po 
lakierze europeizującą się krainą, która za unijne pieniądze budowała drogi i stadiony, ale nie 
miała energii, siły ani potrzeby, by stworzyć porządnie funkcjonującą, dbającą o obywateli re-
publikę z republikańskimi zasadami, obyczajami i budzącymi szacunek instytucjami (M, 334). 

Od tego stylu odbiega nieco utrzymany w konwencji eseju końcowy rozdział 
Międzymorza, zatytułowany przewrotnie i po „gonzowsku”: Powrót do Bordurii, 
czyli wstęp. Posługując się paroma popkulturowymi stereotypami utopii i antyu-
topii politycznych, sprowadza autor kilka krajów Międzymorza do roli realnych 
odpowiedników tytułowych (vide klasyczny komiks belgijski Przygody Tintina) 
krain zamordyzmu, tyranów, przewrotów, nietolerancji. Polski patriotyzm utoż-
samiany jest w prowokacyjnym skrócie myślowym z Chrystusem ze Świebodzi-
na, a nazywany „naszym wewnętrznym bachorem”. Polskość jako syndrom naro-
dowy jest w całym Międzymorzu „[g]łupawa, dziecinna, barbarzyńska, niedojrza-
ła” (M, 336). Takie przesłanie kojarzy się intertekstualnie ze Stanisławem 
Brzozowskim i jego niegdysiejszą diagnozą „Polski zdziecinniałej”, „polskiego 
Oberamergau”28. Szczerek może i chciałby być takim współczesnym Brzozow-
skim, ale wypada w tym kryterium raczej blado i irytująco. 

Reasumując, w Międzymorzu ów znany z poprzednich książek, nieprzewidy-
walny „gonzowski” urok stylu Szczerka uległ pewnemu spłaszczeniu, widocznej 
trywializacji, przewidywalności – niezależnie co sądzić o samych ewokowanych 
przez narratora poglądach. Co dalej więc z polskim gonzo? 

 
P O L I S H  G O N Z O  J O U R N A L I S M  A G A I N S T  T H E  B A C K G R O U N D  O F  I T S   

H I S T O R Y  A N D  T H E O R Y  O F  T H E  S U B G E N R E  

The journalistic style of gonzo originates from the trend called the New Journalism, created in the 
USA in the 1960s. Gonzo mainly refers to feature journalism written without any claim of objectivity, 
including the reporter creating facts, in a scandalous and provocative manner, disregard for ethics, as 
   

28 Por. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Kraków–
Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1983 [reprint wydania z 1910 roku]. 
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well as political correctness, making alcohol and other substances a “tool” for getting to know the 
world. The pioneers of gonzo include Hunter S. Thompson (Fear and Loathing in Las Vegas), Bill 
Cardoso, Tom Wolfe, Oscar Acosta and others. In Poland, Ziemowit Szczerek, the author of the 
controversial reportage trilogy: Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian [Mordor Will 
Come and Devour Us, or a Secret History of the Slavs], Siódemka [Seven], and Międzymorze [Be-
tween-Seas], is considered to represent the gonzo style. The travel reports written by Wojciech 
Cejrowski are also seen to be a representation of gonzo. While analyzing the style of the two afore-
mentioned writers, the author also included a subsection on Jerzy Urban, who was the first important 
contributor pursuing the gonzo style in Polish journalism. 

Keywords: gonzo, reportage, New Journalism, Hunter S. Thompson, Ziemowit Szczerek, Wojciech 
Cejrowski, Jerzy Urban 
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BOHATERKĄ TEGO TEKSTU JEST DEBORA VOGEL. ZAJMĘ SIĘ TUTAJ WAŻNĄ DLA JEJ  
działalności artystycznej i teoretycznej kwestią nowego realizmu i – co się z tym 
wiąże – literatury faktu. W kontekście podejmowanego w tomie zagadnienia 
„światowości reportażu” przypomnienie postaci Vogel ważne jest z co najmniej 
dwóch powodów. Po pierwsze, jej teoria dobrze wpisuje się w ujęcie komparaty-
styczne – Vogel czerpała inspirację zarówno od twórców zachodnich: Franza 
Roha i artystów kierunku Nowej Rzeczowości (niem. Neue Sachlichkeit), jak i od 
radzieckiej grupy LEF, której działalność oddziaływała bezpośrednio na bliskie 
autorce Zrzeszenie Artystów Plastyków „Artes”. A po drugie, Vogel konstruuje 
własną teorię w opozycji do formującego się w dwudziestoleciu międzywojen-
nym gatunku reportażu, często jednoznacznie go negując. W zamian proponuje 
montaż literacki, według niej lepiej spełniający postulaty autentyzmu i obiekty-
wizmu, którym nie sprostała technika reportażowa. 

Twórczość Vogel przez długi czas nie cieszyła się popularnością wśród czytel-
ników i badaczy literatury. Działalność prozatorska tej pisarki w latach 30. do-
czekała się niewielu recenzji i była przyjmowana raczej chłodno1. Autorkę przy-
pominano tylko w kontekście przyjaźni z Brunonem Schulzem i procesu powsta-
wania Sklepów cynamonowych, czasem wzmiankowano o niej jako o szalenie 
   

* Niniejszy tekst jest rozwiniętą wersją wcześniej publikowanego szkicu pod tym samym tytułem. 
Zob. I. Jahnke, Aktualność jako dzieło sztuki, „Mały Format” 2019, nr 2, http://malyformat.com/2019/ 
02/aktualnosc-jako-dzielo-sztuki/ [dostęp: 20.05.2019]. 

1 Zob. recenzje Mariana Promińskiego („Sygnały” 1936, nr 15) i Stanisława Kaliszewskiego („Pro-
sto z mostu” 1936, nr 11). Przyp. za: K. Szymaniak, Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów 
estetycznych Debory Vogel, Kraków: Universitas, 2006, s. 42–43. 
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inteligentnej i wykształconej „partnerce dysput Witkacego”. Dopiero w latach 90. 
za sprawą Barbary Sienkiewicz Vogel została przedstawiona jako samoistna 
artystka2. Dzisiaj przyjaciółka Schulza też jest raczej twórczynią nieobecną 
w głównym obiegu, ale dzięki staraniom Karoliny Szymaniak doszło do wzno-
wienia najbardziej znanego dzieła tej autorki – tomu montaży literackich Akacje 
kwitną. Szymaniak była ponadto jedną z kuratorek wystawy Montaże. Debora 
Vogel i nowa legenda miasta w łódzkim Muzeum Sztuki. Ekspozycja miała na 
celu przybliżenie teorii Vogel i umieszczenie jej działalności na mapie nowocze-
snego Lwowa i środowiska awangardy żydowskiej. To Karolinie Szymaniak 
zawdzięczamy również przekłady z jidysz tekstów teoretycznych i poezji autorki 
zbioru Akacje kwitną3. 

Do tej pory postać Vogel przedstawiana była przede wszystkim w kontekście 
przyjaźni i intensywnej korespondencji prowadzonej z Schulzem. Jako artystka 
zajmowała badaczy ze względu na tom Akacje kwitną4. Mnie jednak Vogel inte-
resuje przede wszystkim jako twórczyni własnej teorii artystycznej, zadziwiająco 
spójnej i uzupełnianej przez autorkę w ciągu całej działalności literackiej. Kon-
cepcja montażu Vogel i sama postać artystki były dobrze rozpoznawane w krę-
gach ówczesnej awangardy i miały realny wpływ na dorobek rozmaitych środo-
wisk. W niniejszym szkicu zajmuję się artykułami Vogel z jej najintensywniej-
szego okresu twórczego – lat 1934–1938. Są to teksty bądź napisane w języku 
polskim, bądź przetłumaczone przez Karolinę Szymaniak i zamieszczone w to-   

2 Zob. B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia” w prozie dwudziestolecia międzywojennego, 
Poznań: Obserwator, 1992; taż, Hegel, fotomontaż i literatura. O prozie Debory Vogel, „Kresy” 1996, 
nr 2, s. 76–85; taż, Wokół motywu manekina. Bruno Schulz i Debora Vogel, w: W ułamkach zwiercia-
dła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, 
Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, s. 381–409. 

3 Znaczące jednak jest to, że pomimo intensywnych prób zaprezentowania Vogel jako samodzielnej 
artystki, współcześni recenzenci kolejnego wydania Akacji… wciąż przedstawiają ją przede wszyst-
kim jako przyjaciółkę Schulza. Por. tytuły artykułów opublikowanych w roku wznowienia wspomnia-
nego tomu: P. Huelle, Genialna przyjaciółka Schulza, „Dziennik” 2006, nr 50, s. 28–29; R. Kurkie-
wicz, W cieniu Brunona Schulza, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 97, s. 14. W interesujący i nowatorski 
sposób starał się podejść do tematu przyjaźni i wymiany intelektualnej między Vogel i Schulzem 
Jerzy Jarzębski – zob. J. Jarzębski, Wobec awangardy: Bruno Schulz i Debora Vogel, „Teksty Drugie” 
2013, nr 6, s. 275–285.  

4 Zob.: M. Boniecka, Dramat przestrzeni: opowieść o pewnej stacji w »Akacje kwitną« Debory Vo-
gel, w: Kolej na kolej. Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, red. 
K. Gieba, J. Łastowiecki, M. Szott, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, 2015, s. 71–81; M. Pater, Narrator nieobecny? Struktura narracji w utworze Debory Vogel 
»Akacje kwitną. Montaże«, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. 57, z. 1, s. 115–143; A.M. Misiak, 
Sztuka i tandeta w twórczości Debory Vogel, „Odra” 2008, nr 4, s. 45–48; L. Rescio, „I znowu kwitną 
akacje…”. Interpretacje nader niefortunnej „nie-powieści” Debory Vogel „Akacje kwitną”, „Poznań-
skie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997, t. 4, s. 211–230; W. Grabowski, Akacje kwitną na 
Tysiącleciu, „Śląsk” 2001, nr 9, s. 46–47. 
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mach Akacje kwitną oraz Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta. Celem 
artykułu nie jest krytyczna ocena koncepcji Vogel, lecz próba zaprezentowania 
tej propozycji na tle prądów artystycznych dwudziestolecia międzywojennego. 

Rekonstrukcja założeń estetycznych Vogel wydaje się o tyle ciekawa, że projekt 
twórczy autorki kształtował się na styku sztuki i praktyki artystycznej i dotyczył 
w równym stopniu literatury, filozofii i sztuk wizualnych. Kluczem do zrozumie-
nia tak zróżnicowanego materiału może być odczytanie go równolegle z postula-
tami artystów-malarzy z kręgu Nowej Rzeczowości oraz literatów i twórców 
filmowych grupy LEF. Rozpatrywanie koncepcji Vogel w kontekście intersemio-
tycznych teorii autentyzmu, obiektywizmu i faktografizmu innych formacji arty-
stycznych pozwoli lepiej objaśnić ideę autorki. 

Do takiego kontekstu odczytywania jej teorii daje wskazówkę sama pisarka 
w artykule Montaż literacki (Wprowadzenie), pisząc: „Realizm [montażu – przyp. 
I.J.] jest bliski »realizmowi magicznemu«, a identyczny z »Nową Rzeczowo-
ścią«, kategoriami, które niemiecki teoretyk sztuki Franz Roh zastosował do 
malarstwa”5. Podobnie Karolina Szymaniak zauważa: „tło (…) jej [Vogel – 
przyp. I.J.] rozważań stanowią raczej adaptowane na grunt polski teorie LEF-u 
i zagadnienia »literatury faktu«, preferujące reportaż i felieton”6. Dalej za Vogel 
autorka wskazuje nurt Nowej Rzeczowości jako główną inspirację do refleksji 
nad nowym realizmem. Idąc za myślą Szymaniak, postaram się rozwinąć jej 
interpretację i wskazać punkty styczne tych koncepcji. Mój artykuł składa się 
z trzech części. Najpierw wydobędę z programu Franza Roha i członków grupy 
LEF tę problematykę, która będzie dla mnie ważna w odniesieniu do pisarstwa 
Vogel. Następnie zaprezentuję, czym dla autorki był gatunek reportażu. Na ko-
niec przedstawię teorię montażu jako propozycję odpowiadającą na potrzebę 
nowego realizmu, obiektywizmu i aktualności w sztuce. 

Krótkie przypomnienie biografii Vogel7 i umieszczenie jej działalności na ma-
pie prądów awangardy lwowskiej jest niezbędne dla dobrego zrozumienia i osa-
dzenia w szerszym kontekście koncepcji tej pisarki. Urodziła się w 19008 roku 
w galicyjskim miasteczku Bursztyn, w zamożnej rodzinie o syjonistycznych 
tradycjach. W wieku lat kilkunastu przeprowadziła się z rodziną do Lwowa, gdzie 
w 1919 roku rozpoczęła studia z zakresu historii, polonistyki i filozofii. Jako 
studentka przyjaźniła się z Rachelą Auerbach, która przedstawiła ją lwowskiemu 
   

5 D. Vogel, Montaż literacki (Wprowadzenie), przeł. K. Szymaniak, w: Montaże. Debora Vogel 
i nowa legenda miasta, red. A. Bojarov, P. Polit, K. Szymaniak, Łódź: Muzeum Sztuki, 2017, s. 395. 

6 K. Szymaniak, Być agentem wiecznej idei…, s. 146. 
7 Biografię Vogel przywołuję za: K. Szymaniak, Debora perfidna, dr. phil. i poetka, w: tejże, Być 

agentem wiecznej idei…, s. 23–68. 
8 O kontrowersjach dotyczących roku urodzin Vogel – zob. K. Szymaniak, Być agentem wiecznej 

idei…, s. 27–28. 
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środowisku artystów żydowskich. W domu Vogel nie mówiono w jidysz, ale być 
może pod wpływem Auerbachówny – orędowniczki tego języka – Vogel zdecy-
dowała się go nauczyć i to w nim powstała większość jej tekstów. W 1924 roku 
wyjechała do Krakowa, gdzie dwa lata później obroniła na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim pracę doktorską dotyczącą znaczenia poznawczego sztuki u Hegla. Po 
obronie wyruszyła w podróż po Europie, odwiedziła m.in. Sztokholm, Paryż 
i Berlin – to tam zetknęła się z proklamowanym przez Franza Roha realizmem 
magicznym i ruchem Nowej Rzeczowości. Po powrocie – od 1928 roku – rozpo-
częła intensywną pracę recenzentki i teoretyczki sztuki. Współpracowała ze śro-
dowiskiem syjonistycznym, publikowała w wielu zagranicznych (głównie jidy-
szowych) czasopismach, utrzymywała bliskie kontakty z krakowskimi i lwow-
skimi grupami artystycznymi. W 1930 roku poznała Brunona Schulza, z którym 
planowała małżeństwo. Sprzeciwiła się temu matka Vogel i ostatecznie Debora 
wyszła za inżyniera budownictwa Szulima Barenblütha. Cały czas aktywnie dzia-
łała i pisała, nawet po wybuchu drugiej wojny światowej. Mimo wielu propozycji 
ucieczki czy schronienia postanowiła pozostać we Lwowie i zginęła razem 
z mężem i synkiem podczas akcji sierpniowej w lwowskim getcie w 1942 roku. 

Dwa środowiska, z którymi zetknęła się w trakcie swojej działalności Vogel – 
tj. niemiecki nurt Neue Sachlichkeit i radziecką grupę LEF – łączyły przede 
wszystkim postulaty sztuki będącej próbą reakcji na nową rzeczywistość, a także 
radykalne zerwanie z wcześniejszymi metodami twórczej ekspresji. Nowa Rze-
czowość była ruchem artystycznym powstałym po pierwszej wojnie światowej na 
fali przemian społeczno-politycznych w Republice Weimarskiej. Szczyt aktyw-
ności twórczej grupy przypadł na lata 1924–1929, kiedy to formację tworzyli 
m.in. Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz czy Georg Schrimpf9. W tych 
samych latach w Moskwie i innych miastach Związku Radzieckiego działała 
nawiązująca do ideałów rewolucyjnych grupa LEF10, której założycielami byli 
Władimir Majakowski, Mikołaj Asiejew, Osip Brik i in. W działalności LEF-u 
uczestniczyli też m.in. Borys Pasternak czy Wiktor Szkłowski. 

W 1925 roku niemiecki krytyk artystyczny, Franz Roh, opracował listę różnic 
między ekspresjonizmem a nową sztuką, którą nazwał realizmem magicznym 
(wykaz ten później zmodyfikował i znacząco skrócił w 1958 roku). Na podstawie 
tego spisu można zdefiniować Neue Sachlichkeit jako sztukę surową, obiektywną, 
statyczną, zimną, figuratywną11. Koncepcja ta wyrastała ze sprzeciwu wobec 
   

9 Więcej na temat Nowej Rzeczowości – zob. New Objectivity: Modern German Art in the Weimar 
Republic 1919–1933, red. S. Barron, S. Eckmann, Los Angeles: LACMA, 2015. 

10 Po zakończeniu wydawania pisma „Nowyj LEF” artykuł na temat ugrupowania opublikował 
w Polsce Aleksander Wat. Zob. A. Wat, Literatura faktu, „Wiadomości Literackie” 1929, nr 35, s. 1. 

11 Por. I. Guenther, Magic Realism, New Objectivity, and the Arts during the Weimar Republic, w: 
Magical Realism. Theory, History, Community, red. L.P. Zamora, W.B. Faris, Durham–London: Duke 
University Press, 1995, s. 35–36. 
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ekspresjonizmu, ale nie z jego negacji. Roh wyznawał teorię ewolucji sztuki – 
bez impresjonizmu i ekspresjonizmu nie byłby bowiem możliwy powrót do samej 
rzeczy. Z jednej strony przemiany cywilizacyjne, a z drugiej przesyt obowiązują-
cymi formami artystycznymi powodowały „szukanie oparcia w »nagim przed-
miocie«”12, czyli nawrót realizmu. Irene Guenther pisze: „Wszyscy malarze 
z nurtu Nowej Rzeczowości czerpali tematy z otaczającego, nowoczesnego świa-
ta. Sztuka po raz kolejny stała się »lustrem namacalnej zewnętrzności«”13. Inność 
czy nowatorstwo sztuki Roha polegały nie na przedstawianiu czegoś, co nie było 
do tej pory przedstawiane, ale raczej na nowym spojrzeniu na obecne już w sztu-
ce przedmioty i na kreowaniu nowych światów z codziennej, zwyczajnej rzeczy-
wistości. 

Podobnie lefowcy poszukiwali formuły pozwalającej uchwycić zmieniające się 
nowoczesne realia. Zarówno malarze niemieccy, jak i radzieccy literaci odwracali 
się w tym celu od utartych form artystycznych. Twórcy LEF-u negowali fikcję 
literacką i powieść jako gatunek całkowicie nieprzystający do nowego świata 
i zdezaktualizowany. Wiktor Szkłowski w tekście Szkic i anegdota pisał o prze-
zwyciężaniu starej metody artystycznego ujmowania empirii poprzez przesunię-
cie punktu ciężkości z opowiadania o rzeczywistości na opis rzeczywistości, 
a także eliminację bohatera i wprowadzenie narratora, którego jedyną funkcją jest 
organizowanie elementów rzeczywistych w układ wypowiedzeniowy14. 

Postulując pełny autentyzm świata przedstawionego, lefowcy zakwestionowali 
rolę fikcji literackiej. Była ona dla nich równoznaczna ze zmyśleniem. Wierne 
oddanie prawdy o świecie realnym mogło zostać osiągnięte tylko poprzez reje-
strację faktów. Rezygnowali zatem z kreowania rzeczywistości na rzecz obiek-
tywnego spojrzenia15. Negowanie fikcji literackiej i powieści wiązało się również 
z odrzuceniem jakichkolwiek schematów fabularnych – lefowcy musieli więc 
znaleźć nowe rozwiązania konstrukcyjne. Tradycyjne metody budowania fabuły 
miały zostać zastąpione techniką faktomontażu16. W konstruowaniu faktomonta-
ży wyrażali podobną co Vogel fascynację „poezją stosowaną” – hasłami rekla-
mowymi, plakatami, neonami czy filmem. 
   

12 C. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podróż – powieść – 
reportaż), Toruń: PWN, 1966, s. 123. 

13 Oryg.: „All the New Objectivity painters tended to employ themes from the modern environment 
and the patterns of the everyday arts. Art became, once again »the mirror of palpable exteriority«”. 
I. Guenther, Magic Realism…, s. 53. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia cytatów 
zawarte w artykule są mojego autorstwa – I.J.  

14 Por. V. Šklovski, O tieorii prozy, Moskva: Federacija, 1929. Przywołuję za: C. Niedzielski, 
O teoretycznoliterackich tradycjach…, s. 133.  

15 Por. T. Załęska, Poezja Nikołaja Asiejewa lat dwudziestych na tle założeń estetycznych LEF-u, 
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1982, s. 54. 

16 Por. tamże. 
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Zarówno w wypadku Nowej Rzeczowości, jak i LEF-u powrót do realizmu 
„namacalnych rzeczy” nie był jednak równoznaczny z radykalnym naturalizmem. 
Dla Roha i artystów niemieckich realizm był przede wszystkim przyjemnością 
twórczą17, nowym sposobem widzenia i konstruowania rzeczywistości w dziele 
malarskim, a także środkiem do ukazania niesamowitości, odkrycia tajemnicy 
w codzienności18. Lefowcy z kolei wychodzili „z założenia jedności formy lite-
rackiej z tendencją zjawisk społecznych, która tę formę powołała do życia”19. 
Negowali każdą sztukę, która nie była społecznie użyteczna. Fakt miał dla nich 
z jednej strony wartość „popularyzatorską”, wynikającą z przeświadczenia, że 
dzięki sięganiu po zwyczajność i codzienność można dotrzeć do mas odbiorców. 
Z drugiej strony lefowcy chcieli również dokumentować epokę. Powrót realizmu 
i korzystanie z elementów codzienności – m.in. z nowych form użytkowych po-
kroju ulotek, reklam, neonów – były zatem tendencjami wynikającymi z tych 
samych przyczyn w różnych środowiskach artystycznych, lecz służącymi osta-
tecznie odmiennym celom. 

Przejdę teraz do nowego realizmu autorki tomu Akacje kwitną czy też – jak sa-
ma to nazywała – „stylizacji w realistycznej manierze”. Warto zacząć od tego, co 
Vogel rozumiała pod pojęciem reportażu. Wiadomo, że autorka Akacji… była na 
bieżąco z toczącymi się w prasie dyskusjami na temat nowego gatunku i miała za 
sobą lekturę utworów reportażowych (recenzowała np. zbiór Czarny Ląd − War-
szawa Wandy Melcer). W opinii Vogel reportaż był jedynie „szeregiem publicy-
stycznych opisów dzielnic miast, procesów sądowych i impresji z podróży”20, to 
dla niej „»sceny z rzeczywistości«, które nie są niczym więcej niż sentymental-
nymi, przypadkowymi wrażeniami, które niegdyś zwano »felietonem«”21. Poszu-
kiwała gatunku będącego wyrazem „legendy epoki”, rozumianej przez autorkę 
jako dominująca tendencja współczesności, która 

dopiero domaga się socjalizacji, zatem jest czymś jeszcze nieprzyjętym, co trzeba (poprzez 
sztukę) do obiegu społecznego wprowadzić. Legendą jest to, co stanowi wyraz dialektyki 
form życia i form sztuki, lecz „nie przeniknęło życia swoją filozofią”22. 

Vogel za legendę epoki uznawała ideę konstruktywizmu23 i fakt24. Według pi-
sarki reportaż nie wyrażał tendencji epoki, a co najwyżej był przejawem naiwne-   

17 Por. F. Roh, Magic Realism: Post-Expressionism, w: Magical Realism…, s. 19. 
18 Por. C. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach…, s. 123–124. 
19 A. Wat, Literatura faktu…, s. 1. 
20 D. Vogel, Montaż jako gatunek literacki, przeł. K. Szymaniak, w: K. Szymaniak, Być agentem 

wiecznej idei…, s. 265. 
21 Tamże.  
22 K. Szymaniak, Być agentem wiecznej idei…, s. 75. 
23 Por. tamże. 
24 Por. D. Vogel, Genealogia fotomontażu i jego możliwości, przeł. K. Szymaniak, w: Montaże…, s. 313. 
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go realizmu, który rejestruje „banalne sceny z życia” i sam siebie nazywa doku-
mentarnym. Vogel odrzucała gatunek, ale korzystała z metody reportażowej − 
z właściwego jej sposobu ujmowania materiału. 

Zamiast reportażu proponowała inną formę, która mogłaby odpowiadać na po-
trzebę nowego realizmu w sztuce. Piotr Łukaszewicz zauważa, że w środowisku 
artystycznym zrzeszenia „Artes” idea nowego realizmu kształtowała się pod 
wpływem faktografii radzieckiej, m.in. fotomontaży czy filmu. Vogel wykorzy-
stywała metodę fotomontażu do stworzenia teorii gatunku literackiego25, jakim 
jest montaż, i do napisania własnego tomu tekstów realizujących tę konwencję. 
W świetle analiz autorki fotomontaż to forma będąca odpowiednikiem literackie-
go reportażu i zakładająca „obiektywny, rzeczowy porządek rzeczy”26. W następ-
nych latach, pisząc już stricte o montażach literackich, określała je jako epickie, 
odwzorowujące życie, pozbawione bohatera jako centralnej postaci. Właściwym 
ich bohaterem miał być bowiem „proces życia ze swoją dialektyką i dwoma 
głównymi tendencjami: biologiczną (…) i społeczną”27. 

Ważna w konstruowaniu montażu była dla Vogel zasada symultanizmu, czyli 
pokazywanie całej polifonii codzienności bez hierarchizowania elementów na 
ważniejsze i mniej ważne. Autorka używała formuły „akacje kwitną, choć jedno-
cześnie szykują się rewolucje”28. Podobny cel przyświecał malarzom z grupy 
Neue Sachlichkeit, którzy pragnęli być „[w]ierniejsi i dokładniejsi niż obiektyw 
aparatu”29. Z równą precyzją i starannością skupiali się na pierwszym planie, jak 
i na tle obrazu. Nowa Rzeczowość dokumentowała rzeczywistość Republiki 
Weimarskiej – miasto, nocne życie, zatłoczone ulice, robotników, fabryki. Ważna 
była właśnie symultaniczność – z jednej strony brak hierarchii (wszystko uzna-
wano za równie istotne i warte zaprezentowania w dziele malarskim), a z drugiej 
strony drobiazgowość (nic nie mogło umknąć uwadze twórcy). 

Co jednak ważne, symultaniczność była efektem logicznej konstrukcji. Vogel 
pisała o doskonałości kolumny żołnierzy, którą można porównać z doskonałością 
kwiaciarni wypełnionej azaliami. Autorka, podobnie jak bliscy jej artyści grupy 
„Artes”, zrywała z surrealistycznym automatyzmem psychicznym i za m.in. Ta-
deuszem Wojciechowskim postulowała metodę „konstruktywizmu realistyczne-
   

25 Świadomie piszę o Vogel jako twórczyni teorii montażu literackiego. Jej montaże nie są tożsame 
z popularnymi w dwudziestoleciu faktomontażami, ani tym bardziej z montażem jako „zestawem 
tekstów, które spaja zazwyczaj słowo wiążące”, jak opisuje gatunek Michał Głowiński w haśle mon-
taż literacki (w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 2010, s. 323). 

26 D. Vogel, Genealogia fotomontażu…, s. 312. 
27 Taż, Montaż jako gatunek literacki…, s. 263. 
28 Tamże, s. 267. 
29 Oryg.: „[m]ore exacting than the camera lens”. I. Guenther, Magic Realism…, s. 53. 
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go”30 bądź „realizmu konstruktywnego”31. Ten typ realizmu był przeciwstawiany 
realizmowi biernemu, który polegał na notowaniu faktów bez komentarza. Wła-
śnie tak Vogel postrzegała reportaż z jego pasywnością i dosłownością. Z drugiej 
strony Wojciechowski wskazuje na realizm czynny, czyli agitacyjny, mający 
wywoływać określoną reakcję w społeczeństwie. Vogel zdecydowanie nie stała 
po stronie literatury zaangażowanej czy też proletariackiej. Montaż miał zatem 
być gatunkiem „konstruktywizmu realistycznego” – łączącym dokumentaryzm 
i rygoryzm formy. Vogel komponowała swoje teksty podobnie jak twórcy grupy 
LEF, korzystając z faktów codziennych i zestawiając je ze sobą według logicznej 
zasady konstrukcji. Zdaniem autorki w literackim montażu 

materiału dostarcza wiadomość prasowa, cytat z pieśni ulicznej czy tanecznej, banalne zdanie 
ze zwykłych rozmów, fraza retoryczna. Jeżeli chodzi o artystyczne przygotowanie surowca, 
który należy wykorzystać jako element kompozycji montażu – wchodzi tu w grę metoda re-
portażu32. 

Vogel pisała jednak wyraźnie, że metoda reportażowa jest rodzajem artystycz-
nej stylizacji. Nie istnieje literatura transparentna – „stylizacja w reportażowej 
manierze oznacza takie ujęcie materiału, jakby był on dokumentem, w sensie 
fikcji dokumentarności”33. Według Vogel tekst literacki nie może być dokumen-
tem, a co najwyżej sprawia wrażenie dokumentu. Pisząc o fotomontażu w 1934 
roku, autorka pytała, „czy istnieje w ogóle dosłowny fakt?”34. I dalej dopowia-
dała, iż 

musimy zaryzykować zdanie, że fakty stają się autentyczne dopiero w ujęciu, a zarazem już 
w pewnej interpretacji surowca życiowego. To zasada „jak gdyby prawdziwe” czyni z real-
ności życia dopiero realność35. 

Dopiero bezpośrednie działanie artysty, dobór elementów i ich logiczne skon-
struowanie dają efekt autentyzmu w tekście. Realność życia nie była dla Vogel 
równoznaczna z realnością w dziele sztuki. Rzeczywistość to dla autorki Akacji… 
„całość pojedynczych rzeczy (ludzi i nieożywionych mas), które wchodzą ze sobą 
   

30 S. Czekalski, Awangarda i mit racjonalizacji. Fotomontaż polski okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2000, s. 149–150. 

31 K. Szymaniak, Posłowie. Atom nieodłączny smutku. Na marginesie montaży Debory Vogel, w: 
D. Vogel, Akacje kwitną. Montaże, przeł. K. Szymaniak, Kraków: Austeria, 2006, s. 162. 

32 D. Vogel, Montaż jako gatunek literacki…, s. 266. 
33 Tamże. 
34 D. Vogel, Genealogia fotomontażu…, s. 313. 
35 Tamże. 
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w określone stosunki”36, natomiast rzeczywistość w dziele sztuki jest specy-
ficzną całością konkretnych rzeczy, ale nie jest odwzorowaniem świata – „bo 
po cóż byłaby potrzebna sztuka, gdyby nie miała dawać nic ponad odbicie i tak 
już znanej i zwyczajnej rzeczywistości?”37. Doskonale w tych słowach odbija 
się teoria Franza Roha, który pisał: „Malarstwo dzisiaj zdaje się czuć realność 
przedmiotu i przestrzeni, ale nie jest kopią tej przestrzeni, lecz innym rodzajem 
kreacji”38. 

W swoich rozważaniach nad językiem w poezji Vogel proponowała również 
radykalne wyzwolenie się od zwyczajowo rozumianej „literackości”. Słowo 
miało być w literaturze materiałem tak jak farba w malarstwie – co jednak waż-
ne, należało słowa oddzielić od pojęć i wydobywać zamiast nich konkretne 
rzeczy. „Pojęcia są dodatkiem do rzeczy, dodatkiem doczepionym do fakto-
wości życia”39 – dowodziła Vogel, podkreślając, że to do twórcy należy kon-
trola i wyczucie w operowaniu słowem. Gustaw Hartlaub – twórca określenia 
„nowa rzeczowość” – pisząc w 1924 roku o artystach z kręgu Neue Sachlichke-
it, w podobny sposób zwracał uwagę na potrzebę uwolnienia się od ideowości. 
Dostrzegał w twórczości Ottona Dixa czy Maxa Beckmanna „entuzjazm dla 
rzeczywistości, pragnienie traktowania rzeczy obiektywnie”40. Artyści niemiec-
cy pragnęli radykalnego zerwania z utartymi formami artystycznymi – w sztuce 
miały zaistnieć: „kult faktu, »realne« ukazywanie przedmiotów i »niesentymen-
talne sprawdzanie idei w ich realnej substancji«”41. Twórcy nowego realizmu 
postulowali zatem zerwanie nie tylko ze znanymi prądami artystycznymi, lecz 
także ze skonwencjonalizowanym językiem i standardową metodą malarską. 
Słowo i obraz miały przedstawiać konkret. Zwrócenie uwagi na język (nie 
tylko u Vogel, ale i w estetyce malarskiej twórców Neue Sachlichkeit) wyra-
stało z przekonania, że „zarówno nasze widzenie, jak i sposoby opisu rzeczywi-
stości uległy tak dalekiej banalizacji i konwencjonalizacji, że nie jesteśmy już 
w stanie świata odczuwać”42. 

Podobnie o kryzysie języka wypowiadali się lefowcy. Ich działalność arty-
styczna miała misję rozumianą nie tylko jako oddziaływanie na jak największą 
grupę odbiorców, lecz także jako pełnienie funkcji „laboratorium języka” – poe-
   

36 D. Vogel, Jak należy patrzeć na nowoczesny obraz, przeł. K. Szymaniak, w: Montaże…, s. 386. 
37 Tamże. 
38 Oryg.: „Painting now seems to feel the reality of the object and of space, not like copies of nature 

but like another creation”. F. Roh, Magic Realism…, s. 23. 
39 D. Vogel, „Białe słowa” w poezji, przeł. K. Szymaniak, w: K. Szymaniak, Być agentem wiecznej 

idei…, s. 242. 
40 Cyt. za: C. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej…, s. 122. 
41 Tamże, s. 123. 
42 K. Szymaniak, Być agentem wiecznej idei…, s. 127. 
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zja oznaczała pracę nad jego udoskonalaniem43. Jednocześnie Wiktor Szkłowski 
głosił, podobnie jak Vogel, tezę o tak głębokiej konwencjonalizacji słowa, że nie 
można było „zmusić się do tego, by zobaczyć, odczytać, a nie »rozpoznać« znane 
słowo”44. Postulował przywrócenie pierwotnego znaczenia słów, wyrwanie ich 
z automatyzmu pozbawionej obrazowości mowy potocznej. Warunkiem uczest-
nictwa w życiu literackim i poezji miało być odnowienie języka45. 

Wrócę teraz do problemu „użyteczności” nowej sztuki. Zarówno Vogel, jak 
i twórcy z kręgu Neue Sachlichkeit czy członkowie LEF-u postulowali czerpanie 
tematów z życia i obserwowanie zwyczajnej codzienności. Metoda przedstawi-
cieli Nowej Rzeczowości była naturalną odpowiedzią na zmieniającą się rzeczy-
wistość. Już w 1914 roku Ludwig Meidner apelował o stworzenie nowych środ-
ków malarskich – impresjonistyczne narzędzia okazywały się bowiem niewystar-
czające do wyrażania nowoczesnego świata46. Twórczość nurtu Neue Sachlichkeit 
nie była kierowana do jak najszerszego odbiorcy – artyści tej formacji raczej 
odżegnywali się od upolitycznienia sztuki. Ich malarstwo odzwierciedlało zwykłe 
codzienne realia. Niektórzy artyści Nowej Rzeczowości, jak George Grosz czy 
Rudolf Schlichter, angażowali się w działalność polityczną i postulowali sztukę 
bliską życiu robotników – nie był to jednak wyznacznik całego kierunku47. Le-
fowcy z kolei pojmowali sztukę jako społeczną służbę i ważnym punktem ich 
programu była użyteczność. Co ważne, członkowie LEF-u prezentowali pogląd, 
że nie istnieją różnice między literaturą artystyczną a publicystyką. W jednym ze 
swoich manifestów pisali: 

Nie chcemy mówić o różnicy między prozą, poezją a językiem praktycznym. Uznajemy 
tylko materiał językowy, który poddajemy aktualnej obróbce. (…) Cała ta praca nie posiada 
dla nas wyłącznie estetycznego celu, ale jest to laboratorium, w którym najlepiej wyraża się 
fakty współczesności48. 

W tym celu proponowali zastąpienie fikcji literackiej metodą faktomontażu, 
który polegał na takim doborze i układzie faktów, by w jak największym stopniu 
ideologicznie oddziaływać na czytelnika. Literatura faktu za główny cel obrała 
dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców i agitację społeczeństwa. 
   

43 T. Załęska, Poezja Nikołaja Asiejewa lat dwudziestych…, s. 30. 
44 W. Szkłowski, Wskrzeszenie języka, przeł. F. Siedlecki, w: Rosyjska szkoła stylistyki, wyb. i oprac. 

M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 56.  
45 T. Załęska, Poezja Nikołaja Asiejewa lat dwudziestych…, s. 31. 
46 Por. I. Guenther, Magic Realism…, s. 37. 
47 Por. tamże, s. 48. 
48 Nasza słowiesnaja rabota, „LEF” 1923, nr 1, s. 41. Cyt. za: T. Załęska, Poezja Nikołaja Asiejewa 

lat dwudziestych…, s. 32. 
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Mimo „proletariackich” prądów w awangardzie dwudziestolecia Vogel stała po 
stronie sztuki, nie odbiorcy. W 1935 roku w tekście Temat w sztuce pisała: 

Nieistotnym jest (…) podejście do kwestii tematu od strony „zrozumiałości” sztuki i jej 
„kontaktu z masą”. (…) jak gdyby mogło być przekonującym dla ludzi coś, co niby to dla 
nich i z ich punktu widzenia jest zrozumiałe i dla nich specjalnie preparowane49. 

Sprzeciwiała się również kategorii piękna sztuki, którą to cechę odbiorcy odno-
sili przede wszystkim do sztuki klasycznej. Pytała, dlaczego za piękną uważa się 
jedynie twórczość „podobną naturze”50. W celu zrozumienia sztuki Vogel postu-
luje wykorzystanie metody reportażowej nie tylko do tworzenia, lecz także do 
odbioru dzieła. Bliska obserwacja umożliwia bowiem 

odrzucenie zwyczajowego dystansu, dystansu wypełniającego się interpretacjami, które tak 
silnie zrastają się z rzeczą, że w naszych oczach stają się one z nią tożsame i za nią zostają 
uznane. Bliska perspektywa pozwala przejść ponad szablonem, który w określonym czasie 
narósł wokół rzeczy. Umożliwia widzenie rzeczy poza kontekstem interpretacji i doczepionej 
etykietki51. 

Na pierwszy rzut oka Akacje kwitną – a więc awangardowa, konstruktywi-
styczna proza Vogel – nie ma wiele wspólnego z reportażem, jednak autorka 
w swoich pismach teoretycznych konsekwentnie zestawia ze sobą montaż literac-
ki z właśnie tym gatunkiem. Reaguje na pojawiające się tendencje w sztuce dwu-
dziestolecia międzywojennego, tj. potrzebę aktualizmu i autentyzmu w sztuce, 
proponując technikę montażową, „stylizację w realistycznej manierze”52. Dla 
Vogel nie ma znaczenia, czy autor reportażu oddał fakty w tekście w sposób 
doskonały. Taki rodzaj naiwnego realizmu nie niesie za sobą podstawowej warto-
ści, jaką autorka widzi w sztuce i określa mianem „wydobycia i pokazania zasad-
niczej jakiejś tezy o życiu ludzkim, o człowieku w ogóle”53. Według Vogel repor-
taż to „sentymentalne, przypadkowe wrażenia”54, często pozbawione formy, 
mające charakter anegdoty. Montaż operuje przesadą i pewnym wyborem (za-
równo materiału: cytatu z piosenki, frazy retorycznej, banalnego zdania z co-
dziennej rozmowy, wiadomości z prasy, jak i elementów rzeczywistości, które się 
opisuje i zestawia ze sobą), co pozwala na pokazanie pełnej polifoniczności życia 
– tego, co wieczne i trwałe, na równi z tym, co aktualne.    

49 D. Vogel, Temat w sztuce, przeł. K. Szymaniak, w: Montaże…, s. 379. 
50 Taż, Jak należy patrzeć na nowoczesny obraz…, s. 383. 
51 Taż, Montaż literacki (Wprowadzenie)…, s. 393. 
52 Tamże, s. 395. 
53 D. Vogel, Ludzkie egzotyki, „Przegląd Społeczny” 1934, nr 7–8, s. 151. 
54 Taż, Montaż jako gatunek literacki…, s. 265. 
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Vogel wprowadza do swoich tekstów fakty, ale nie łączy ich w sztuczne, odau-
torskie ciągi przyczynowe, dzięki czemu świadomie posługuje się „estetyczną 
funkcją »prawdziwości«”55. Rezygnuje z antropocentrycznej postawy – w monta-
żach nie ma postaci, których losy możemy śledzić, bohaterem ma być samo ży-
cie, a więc proces dotyczący ludzi na równi z naturą czy cywilizacją. Człowiek 
jest często u Vogel manekinem zrównanym z przedmiotem – ważne są barwy, 
kształty, faktura, podczas gdy ludzie są tylko elementami przestrzeni. Całość 
świata konstruuje natomiast autorka bez hierarchii ważności, w zgodzie z logiką, 
dążąc do ujęć syntetycznych – tak, by sztuka była jak najpełniejszym odwzoro-
waniem procesu stawania się życia56. Na jego materię składają się zatem: „prze-
strzeń, przedmioty, ludzie, surowce, barwy, nastroje, emocje, pojęcia abstrakcyj-
ne, nawet zbanalizowane powiedzenia (…) czy słowa piosenki (…). Wszystko 
okazuje się w równym stopniu ważne”57. 

Vogel świadomie pisze własne montaże i większość tekstów teoretycznych 
w języku, który nie był jej ojczystym. W rodzinie autorki – zasymilowanej ży-
dowskiej inteligencji – mówiono po polsku. Jidysz Vogel poznała jako dojrzała 
kobieta. Mimo to jednak zdecydowała się na napisanie większości prac właśnie 
w nowym języku, dzięki czemu jej projekt literatury konstruktywistycznej staje 
się tym bardziej autentyczny. Vogel wyrywa język z kontekstu mowy codziennej 
– jidysz jest dla niej kolejnym elementem konstrukcji. Wyzbywa się automaty-
zmu, wynikającego z posługiwania się językiem ojczystym, i starannie dobiera 
słowa obcej dla siebie mowy. Przenosi zatem literaturę na poziom sztuk, w któ-
rych materia nie jest tylko medium, ale jednym z materiałów, tworzywem wyko-
rzystywanym do budowy artystycznej rzeczywistości. Karolina Szymaniak, ana-
lizując decyzję Vogel o pisaniu w jidysz, zwraca uwagę na ważny dla autorki 
Akacji… wątek tożsamościowy. Według badaczki dla pisarki, która unikała w 
swojej twórczości tematyki żydowskiej, wybór języka Żydów był „deklaracją 
tożsamości”58. Początek tworzenia w jidysz wyznaczył zatem również początek 
nowej drogi artystycznej Vogel, „świadomego budowania swojej teorii”59. 

Propozycja ta była wyjątkowa na tle dyskusji nad reportażem toczących się 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Historia literatury pokazuje, że również 
odosobniona60 i raczej niekontynuowana. Autorka tomu montaży zdawała się nie 
   

55 B. Sienkiewicz, Literackie „teorie widzenia”…, s. 152. 
56 Tamże, s. 164. 
57 Tamże, s. 162. 
58 K. Szymaniak, Być agentem wiecznej idei…, s. 185. 
59 Tamże, s. 212. 
60 Jedynie Karol Irzykowski w podobny co Vogel sposób komentuje dyskusję nad dokumentary-

zmem rozumianym jako spisywanie faktów rzeczywiście zaistniałych: „To, że się coś naprawdę stało, 
nie jest racją, żeby to pakować w powieść. Co w życiu było prawdą, może tam być kłamstwem. 
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zgadzać z koncepcją reportażu jako gatunku kształtowanego przez prasę, ujętego 
w formę krótkich relacji faktograficznych podporządkowanych celom politycz-
nym i agitacyjnym. Dla Vogel twórczość literacka była przede wszystkim sztuką 
– tak też pisarka starała się analizować nową literaturę faktu. Dlatego – pomimo 
że reportaż rozwinął się w gatunek, który zdaniem autorki Akacji… ani nie sta-
nowił formy artystycznej, ani nie odpowiadał na ówczesną potrzebę faktografi-
zmu w literaturze – uważam jej głos za szalenie ciekawą przeciwwagę w dyskusji 
nad pisarstwem reportażowym. Vogel pozostawała bowiem wierna sztuce – nie 
zawsze zrozumiałej, lecz realizującej misję pokazywania pewnej zasadniczej, 
uniwersalnej prawdy o świecie. 

Montaż jest więc dla autorki Akacji… lepszą odpowiedzią na postulaty fakto-
grafizmu w literaturze. Proza montażowa może być bowiem nazwana „kroniką 
życia” – pokazuje każde ze zdarzeń jako jednakowo ważne i potrzebne, „gdyż 
wszystko należy do życia”61, równą wartość mają fakty codzienności, jak i te 
dotyczące psychiki ludzkiej. Co ważne, Vogel nie rezygnuje z artyzmu – literatu-
ra faktu ma być również dziełem sztuki, dlatego podlega wyborowi i poetyckiej 
obróbce. Jednocześnie autorka przyznaje, że nie wszystko może zostać wyrażone 
– „sztuka zawsze oznacza wybór i interpretację. Ale też w tej porządkującej, 
konstruktywnej (…) funkcji trzeba upatrywać jej wartości”62. 

 
“ T O P I C A L I T Y  A S  A  W O R K  O F  A R T ” .   

D E B O R A  V O G E L ’ S  T H E O R Y  O F  L I T E R A T U R E  O F  F A C T  

The author of the article carries out an analysis of a theory of fact in literature in Debora Vogel’s 
theory. Franz Roh’s magic realism and Russian new realism provide the context for her avant-garde 
theory. Reception of Neue Sachlichkeit and Left Front of the Arts works is seen in Vogel’s writings of 
the 1930s. The author presents the basic principles standing behind Vogel’s aesthetics: constructivism, 
simultanism, literary montage and the notion of realism. The conclusion is that the literary montage is 
Vogel’s response to reportage formed during interwar period. 

Keywords: Vogel, Neue Sachlichkeit, literary montage, LEF, reportage, literature of fact 

   
Prawda autentyczna należy właściwie do historii, historii w najlepszym znaczeniu tego słowa” 
(K. Irzykowski, Walka o treść, Warszawa 1929, s. 182; cyt. za: C. Niedzielski, O teoretycznoliterac-
kich…, s. 118). Irzykowski proponuje również przeniesienie dyskusji o reportażu na poziom rozważań 
o formie, nie o treści – tak, by móc „objawić »prawdę« w jej sensie estetycznym”. 

61 Por.: „Kronika nie zna wydarzeń, które byłyby ważniejsze od innych; dla niej jest wszystko jed-
nakowo ważne i potrzebne, gdyż wszystko należy do życia. Kronika nie wyróżnia ostrych kantów 
tragicznych losów, ani brył rezygnacji. Tu dzieje się wszystko po kolei, jako ciąg dalszy i bez hierar-
chii zdarzeń. Stąd ta monotonia każdej kroniki, stąd to nieznośne czasem powtarzanie. Życie jest jak 
kronika: bryła anonimowa i bezpretensjonalna”. D. Vogel, Akacje kwitną…, s. 59. 

62 K. Szymaniak, Być agentem wiecznej idei…, s. 167. 
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Mgr Ida Jahnke – doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zaj-
muje się kobiecą literaturą podróżniczą z przełomu XIX i XX wieku. Interesuje się również rozwojem 
gatunku reportażu i powieści pisanych przez kobiety. 



P R Z E M Y S Ł A W  P I E T R Z A K  
 

 

U n i w e r s y t e t  W a r s z a w s k i  
P o l s k a  

  

OD  P O W I EŚC I  W  O D C I N K U   
D O  R E P O R T AŻU  P R A S O W E G O   

–  K O M P O Z Y C J A,  K O N T E K S T,  F U N K C J A  

 
P O  C O  W O K U L S K I  J E D Z I E  D O  PA R YŻA ?  

ODPOWIEDŹ WYDAJE SIĘ BANALNA: BY UCIEC OD PANNY ŁĘCKIEJ, BY ZAROBIĆ  
kolejne tysiące, a Bolesławowi Prusowi dać możliwość zestawienia dwóch miast 
i dwóch cywilizacji, nad Wisłą i Sekwaną. 

Ale czy tylko po to? 
W pierwodruku w „Kurierze Codziennym” rozdział „paryski” Lalki – Szare 

dnie i krwawe godziny (obejmujący wówczas także późniejsze Widziadło) – uka-
zał się w roku 1888 w odcinkach między 12 lipca a 5 sierpnia, przy czym pierw-
szy spacer po stolicy Francji odbywa Wokulski w odcinku z 14 lipca. Dwa dni 
później zaczynają się ukazywać w „Kurierze” relacje z obchodzonej wówczas 
hucznie od ośmiu lat rocznicy Wielkiej Rewolucji1. Co więcej, czytamy w nich 
o przygotowaniach do wystawy światowej, która w następnym roku miała 
uświetnić stulecie tego wydarzenia. Jak pamiętamy, Wokulski również znalazł się 
na wystawie, tyle że w roku 1878. Z wiadomości przekazanych przez Rzeckiego 
w rozdziale wcześniejszym wynika zaś2, że być może warszawski kupiec także 
   

1 Są to anonimowe korespondencje w kolejnych numerach „Kuriera Codziennego”: krótka notka 
w dziale Telegramy (16 lipca, nr 195) o mowie prezydenta Carnota, Pomnik Gambetty (17 lipca z datą 
14 lipca, nr 196), Z Paryża. Czternasty lipca (18 lipca z datą 15 lipca, nr 197), Jeszcze o czternastym 
lipca (20 lipca, nr 199). 

2 Bośniak Hadži Lojo (w Lalce nazwisko zapisywane jako Loja), o którym wspomina Rzecki 
w ostatnim fragmencie pamiętnika przed wyjazdem „pryncypała” (B. Prus, Lalka, t. 2, oprac. J. Bachórz, 
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, s. 48–49), walczy z austro-węgierską armią 
między połową czerwca a początkiem sierpnia 1878 roku. Wiemy przy tym, że gdy Rzecki pisze tę 
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zwiedzał Paryż w okolicach 14 lipca, jednak wówczas data ta nie stanowiła jesz-
cze fête nationale. 

Wygląda na to, że Wokulski udaje się do Paryża również jako osobliwy reporter, 
o kilka dni wyprzedzający autentycznych korespondentów „Kuriera” w przedsta-
wianiu miasta, znacznie dokładniej i wnikliwiej aniżeli w suchych, niechby i przy 
tym obszernych sprawozdaniach. Dzięki temu abonent dziennika otrzymywał 
podwójną perspektywę w spojrzeniu na francuską stolicę: oficjalną, świąteczno-
-polityczną oraz indywidualną (choć fikcyjną). Pierwszy punkt widzenia uka-
zywał państwową celebrację rocznicy, informował o postaciach, którym po-
święcano odsłaniane pomniki, o nowo wznoszonych budowlach (Wieża Eiffla). 
Drugi – powieściowy – szkicował przed czytelnikiem Paryż z pocztówek (Ope-
rę, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie), ale i miejsca, „o których nie wspominają 
przewodniki”3. 

W przypadku powieściowej twórczości Prusa można by podobnych pytań za-
dać więcej. Czemu np. w Faraonie książę Ramzes i kapłan Pentuer trafiają pod 
Piramidę Cheopsa i Wielkiego Sfinksa nocą? Czemu wraz z nimi jesteśmy zmu-
szeni oglądać te sztampowe wręcz toposy Egiptu w świetle księżyca? Jak pamię-
tamy, pokonawszy Libijczyków nad Sodowymi Jeziorami, książę zostaje wezwa-
ny do umierającego ojca w Memfis. A ponieważ „[w] pięć godzin przebyli poło-
wę drogi”, nic dziwnego, że wkrótce, jak czytamy, „[k]onie były zmęczone 
i należało odpocząć”4. Noc wydaje się porą odpowiednią na spoczynek. Ale wy-
bór noclegu może też świadczyć o czymś innym. Przyglądając się piramidom 
i Sfinksowi, Ramzes i Pentuer naśladują późniejszych europejskich podróżników, 
którzy w swych relacjach z pobytu nad Nilem wspominają, iż właśnie ta pora 
najlepiej nadaje się do zwiedzania owych miejsc5. A kod reportażowo-
-encyklopedyczno-turystyczny (czas teraźniejszy, liczby, porównania do europej-
skich budowli) z całą pewnością organizuje opis niemal każdego zabytku egip-
skiego wprowadzanego na karty Faraona (choćby świątyni Ozyrysa w Abydos 
   
część swojego dziennika, Wokulskiego już przynajmniej od dwóch tygodni nie ma w Warszawie (tamże, 
s. 7). Wystawa Światowa w Paryżu w roku 1878 odbyła się zaś między majem a październikiem. 

3 B. Prus, Lalka, t. 2…, s. 115. 
4 Por. odpowiedni fragment powieści: B. Prus, Faraon, oprac. A. Niwiński, Warszawa: Wydawnic-

two Pro-Egipt, 2014, s. 405–410. Por. zwłaszcza słowa: „Gdy zapadła noc, podróżni dotarli do ol-
brzymiej krainy zmarłych (…)” (tamże, s. 406). 

5 Zob.: H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, oprac. D. Stępniewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, 1956, s. 36; A. Neumanowa z Szawłowskich, Obrazy z życia na Wschodzie. 1879–1893, 
oprac. A. Grzeszczuk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 186; L. Cienkowski, Kilka 
rysów i wspomnień z podróży po Egipcie, Nubii i Sudanie, w: Kto nie widział Kairu, nie widział 
piękności świata… Egipt w relacjach prasowych polskich podróżników drugiej połowy XIX wieku, 
wstęp i oprac. L. Zinkow, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011, s. 79; S. Nestorowicz, Wspomnie-
nia z Egiptu, w: Kto nie widział Kairu…, s. 235. 
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czy świątyni Amona-Ra w Tebach)6. Kod ten można było odnaleźć również na 
łamach „Tygodnika Ilustrowanego”7, w którym od końca roku 1895 ukazuje się 
ta właśnie powieść. 

R E P O R TAŻ  I  P O W I E ŚĆ   
W  P R A S I E  P O L S K I E J  X I X  W I E K U  

Czy istnieje jakiś związek między polską powieścią końca XIX wieku a ówcze-
snym reportażem? Wstępnej odpowiedzi dostarcza już wspólna w tym czasie 
przestrzeń – strony czasopisma. Czasopisma masowego, nieograniczającego swej 
oferty wyłącznie do tekstów artystycznych czy naukowych. Lata 1870–1900 to 
polska „złota era” powieści drukowanych w prasowych odcinkach. Co prawda 
reportaż w najpowszechniejszej wtedy w prasie zachodniej odmianie, zwanej 
„wielkim” reportażem (a dotyczącej konfliktów zbrojnych), należy w polskim 
czasopiśmiennictwie zaboru rosyjskiego tej doby do rzadkości, być może z po-
wodów cenzuralnych8, jednak jako relacja z podróży, najczęściej egzotycznej, 
zapełnia szpalty równie często jak proza literacka. 

W przypadku dzienników to wspólne miejsce da się nawet zawęzić – jest nim 
rubryka felietonowa, umieszczana na dole strony i oddzielana poziomą kreską. 
Prus publikował w niej w „Kurierze Codziennym” nie tylko Lalkę i odcinkową 
powieść Emancypantka (w wersji książkowej wydaną pt. Emancypantki), ale 
również swoją Kronikę tygodniową (z elementami „małego” reportażu). „Gaze-
ta Polska” w roku 1870 od numeru 215. drukowała podpisany przez niejakiego 
   

6 Więcej o źródłach tego kodu w piśmiennictwie europejskim, jego historii i związku z powieścią 
Prusa – zob. P. Pietrzak, Powieść w świecie prasy. Bolesław Prus i inni, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2017, s. 388–419. 

7 Np. w opracowaniach Władysława Górskiego do pięciu rycin przedstawiających m.in. piramidy 
w Gizie (teksty z cyklu Ryciny nasze, „Tygodnik Ilustrowany” 1882, nr 359–363) lub też w obszer-
nych cytatach z Sienkiewiczowskich Listów z Afryki (J. Łętowski, Henryka Sienkiewicza „Listy z Afry-
ki”, „Tygodnik Ilustrowany” 1892, nr 114). 

8 Podziału na „wielki” i „mały” reportaż w prasie dziewiętnastowiecznej (le grand reportage, le 
petit reportage) dokonała Marie-Ève Thérenty w swojej pracy La littérature au quotidien. Poétiques 
journalistiques au XIXe siecles, Paris: Éditions du Seuil, 2007, s. 269–330. Reportaż „wielki” obejmu-
je obszerne sprawozdania z konfliktów militarnych, relacjonowane z uwzględnieniem podmiotowości 
autora, opisu podróży, dialogów i innych elementów literackich. Reportaż „mały” z kolei to w zasa-
dzie drobne wiadomości. Z polskich prac na temat reportażu dziewiętnastowiecznego – zob.: J. Szta-
chelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na pocz. XX 
wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont), Białystok: Wydawnictwo Filii Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1997; C. Niedzielski, Reportaż [hasło], w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. 
J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995, s. 820–823; 
J. Pacławski, O reportażu i reportażystach, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. 
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T.H. cykl Z podróży lekarza warszawianina, przedstawiający przebieg wojny 
prusko-francuskiej, a sześć lat później, od numeru 102., Listy z podróży do Ame-
ryki Henryka Sienkiewicza, któremu później użyczono tej samej rubryki na no-
wele i opowiadania. 

Inaczej było w tygodnikach typu „Wędrowiec”, „Kłosy” czy „Tygodnik Ilu-
strowany”, w których nie istniał żaden osobny dział felietonowy. Za to reportaż – 
w swej odmianie podróżniczej jako „kartki”, „listy”, „obrazki”, „wrażenia”, 
„wspomnienia” – gościł tu zdecydowanie częściej. Jednoczył w sobie elementy 
popularnonaukowe z zakresu etnologii, geografii, statystyki, archeologii, historii. 
Ukształtowały się zatem dwie jego odmiany: bardziej podmiotowa, eksponująca 
osobę narratora jako podróżnika borykającego się z trudami podróży9, i popular-
nonaukowa, w której narrator schodził na plan dalszy, ustępował zalewowi wielu 
danych, także statystycznych10. 

Zarówno reportaż, jak i powieść wchodzą ze sobą (oraz z innymi formami pra-
sowymi) w rozmaite interakcje, a efektem tego jest zacieranie się między nimi 
granic. 

Bardzo często redakcje rezygnują ze sposobów gatunkowego klasyfikowania 
tekstu w podtytule. Przykładem jest Podróż do Morza Czerwonego Stefana Maru-
sieńskiego, zamieszczona w „Wędrowcu” (1885, nr 36–52), zresztą w sąsiedztwie 
anonimowej powieści Guadalupe. Z życia hiszpańskiego. Z kolei cykl Beatrice 
niejakiego dra Antoniego J. (rodzaj reportażu historycznego o Delfinie Potockiej) 
„Tygodnik Ilustrowany” drukował w roku 1887 (nr 209–214, 216–219, 222–223) 
z podtytułem „opowiadanie”. W obu tych utworach, jak zresztą i wielu innych 
z podobnej grupy, duży udział mają dialogi, rozbudowane opisy, elementy mikro-
fabularne, coś na kształt mowy pozornie zależnej, a i sam autor staje się po trosze 
postacią. 

Ale i proza literacka sięgała po elementy poetyki reportażu, choć może rzadziej 
w prasie codziennej. W utworze Selim Mirza Sienkiewicza („Gazeta Polska” 
1877, nr 149) został „przemycony” swoisty reportaż wojenny – panorama wojny 
francusko-pruskiej (w fazie oblężenia Paryża z jesieni 1870 roku) widzianej 
oczami byłego powstańca styczniowego. Początek opowiadania Julianka Elizy 
Orzeszkowej („Kurier Warszawski” 1878, nr 11), podobnie jak Pod szychtami 
Prusa z cyklu Szkice warszawskie („Kurier Warszawski” 1874, nr 161), przypo-
mina miejscami relacje z wypraw w obszary osobliwej egzotyki: dzielnic miej-
skiej biedoty. Częściej jednak reportaż przenikał do dużych form prozatorskich 
w tygodnikach. Najdoskonalszym przykładem imitacji podróżniczej odmiany 
pisarstwa reportażowego jest wspomniany Faraon Prusa, ale należałoby również    

9 Zob. np. H. Arctowski, Belgijska wyprawa do bieguna południowego, „Tygodnik Ilustrowany” 
1900, nr 16. 

10 Zob. np. J. Banhidy, Z pogranicza Mongolii, „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 28. 
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przywołać początek Placówki („Wędrowiec” 1885, nr 12) tegoż autora i Meira 
Ezofowicza Orzeszkowej („Kłosy” 1878, nr 653). 

Od strategii gatunkowego naśladownictwa trzeba odróżnić sposoby włączania 
prozy literackiej w tematyczną zawartość czasopisma, widoczne na przykładzie 
Lalki. Tu szczególnie interesuje nas prasa codzienna, w której takie praktyki 
oznaczały najczęściej współgranie utworu z „małym” reportażem, a więc rela-
cjami z imprez miejskich (wystaw, świąt, bali itp.), będącymi zresztą częstym 
motywem kronik tygodniowych11. 

Proza z udziałem fikcji publikowana na wspólnej stronie z pisarstwem faktogra-
ficznym (reportaż, felieton, kronika, artykuł, wiadomości) mogła to pisarstwo dopeł-
niać (biedne Powiśle warszawskie w Szkicach warszawskich Prusa, z rzadka tylko 
będące przedmiotem zainteresowania „Kuriera Warszawskiego”; Wokulski w Pary-
żu; wojna francusko-pruska ukazana z polskiej perspektywy w noweli Selim Mirza 
Sienkiewicza), wchodzić z nim w dialog (część cyklu Emancypantka, w wydaniu 
książkowym pt. Sesja, opublikowana w „Kurierze Codziennym” w 1892 roku 
w numerach 304., 306., 307. i 309., równolegle do artykułu Drobny kredyt o tematyce 
bliskiej tym fragmentom powieści Prusa), czasem parodiować (Konkurs żniwiarek 
Prusa zamieszczony w „Kurierze Warszawskim” w 1874 roku w numerach 173. 
i 174., ukazujący kulisy autentycznego konkursu, który odbył się pod Warszawą, 
a który „Kurier” opisał w numerze 172.), wreszcie zmuszać do poszukiwania histo-
rycznych analogii dzięki różnicy między czasem fabularnym a momentem publikacji 
utworu (Europa doby 1878–1879 w Lalce zestawiona z Europą w latach 1887–1889, 
kiedy to powieść Prusa ukazywała się w „Kurierze Codziennym”)12. 

Tekst fikcjonalny publikowany w prasie nabierał znamion realności, pozornie 
zyskując status dokumentu, lecz niekoniecznie prowadząc do pomieszania fikcji 
z pisarstwem faktograficznym. Dokumentarność gazety mogła w ten sposób 
„profilować” niejako oczekiwania czytelnika fikcji, zaś dokumentarność imito-
wana przez tę fikcję mogła dowodzić autorytetu narratora-eksperta, zachęcać 
odbiorcę do dalszej lektury obietnicą zdobycia „autentycznej” wiedzy (historycz-
nej, geograficznej, etnograficznej, społecznej itp.). 

R E P O R TAŻ  W  P R A S I E  P O L S K I E J  X X  W I E K U  

W pierwszej dekadzie XX wieku powieściopisarze urodzeni w latach 40. po-
przedniego stulecia publikują jeszcze swoje utwory na łamach dzienników i ma-   

11 Zob. np. B. Prus, Wystawa, „Kurier Warszawski” 1874, nr 207–209; tenże, Pominięty, „Kurier 
Warszawski” 1885, nr 169. Por. także obszerne fragmenty Lalki. 

12 Więcej na temat relacji między prozą literacką a różnymi formami piśmiennictwa prasowego 
w stuleciu XIX piszę w mojej książce: Powieść w świecie prasy… (zob. zwłaszcza s. 129–320). 
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sowych tygodników, jednak reprezentanci młodszego pokolenia, jak Stefan Że-
romski, coraz chętniej sięgają po ofertę periodyków artystycznych, „oczyszczo-
nych” z „nieartystycznego”, tj. dokumentarnego, użytkowego materiału: „Chime-
ry”, „Sfinksa”, lwowskiej „Krytyki”, „Sztuki”, krakowskiego „Miesięcznika 
Literackiego i Artystycznego”. Tendencja ta nasila się tuż przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej w pokoleniu Tadeusza Micińskiego, Wacława Beren-
ta i Władysława Orkana. W dwudziestoleciu, mimo sporadycznych wyjątków 
(Andrzej Strug, Juliusz Kaden-Bandrowski, Witold Gombrowicz), zwłaszcza 
twórcy urodzeni na przełomie wieków publikują głównie w pismach wyłącznie 
artystycznych, np. w „Skamandrze” (po drugiej wojnie światowej tę funkcję 
przejmie „Twórczość” i paryska „Kultura”). Pewne przywileje zachowują jeszcze 
niektóre tygodniki, takie jak „Wiadomości Literackie”, w których fragmenty 
swoich powieści i opowiadania publikują Bruno Schulz, Zofia Nałkowska, Anto-
ni Słonimski, Andrzej Strug i in. Jednak w prasie codziennej i w większości ty-
godników dominuje już proza masowa, epatująca tanią sensacją13. 

Tymczasem, poczynając właśnie od dwudziestolecia, obserwujemy coraz więk-
szą popularność reportażu, który – publikowany na łamach prasy zarówno co-
dziennej, jak i tygodniowej – zaczyna pod wieloma względami przypominać 
powieść w odcinkach. Trudno się bowiem zgodzić z wyrażoną niedawno opinią 
badaczki, według której: „Reportaż, a zwłaszcza reportaż literacki, w XX stuleciu 
coraz częściej ukazuje się w formie książkowej, korzystając z rozwiązań wydaw-
niczych zarezerwowanych do tego momentu głównie dla literatury”14. Wszelako 
wiele książek reporterskich powstało jako cykl drukowany pierwotnie w praso-
wych odcinkach (czasem pod innym tytułem), np.: Na tropach Smętka Melchiora 
Wańkowicza („Kurier Poranny” 1935–1936), Cywil w Berlinie Antoniego Sobań-
skiego („Wiadomości Literackie” 1933–1934), W czerwonej Hiszpanii Ksawere-
go Pruszyńskiego („Wiadomości Literackie” 1936–1937), Busz po polsku Ry-
szarda Kapuścińskiego („Polityka” 1958–1961), Zdążyć przed Panem Bogiem 
Hanny Krall („Odra” 1976) oraz Kapuścińskiego Cesarz i Szachinszach (oba 
cykle publikowano w warszawskiej „Kulturze” odpowiednio w latach 1978 
i 1979–1981). Również międzynarodowa klasyka gatunku – książka In Cold 
Blood [Z zimną krwią] Trumana Capote’a – ukazywała się cyklicznie w magazy-
nie „New Yorker”, poczynając od 25 września 1965 roku15. O zajmowaniu przez 
   

13 Zob. studium Oskara Stanisława Czarnika poświęcone prozie masowej w prasie „przedzama-
chowej” dwudziestolecia: Proza artystyczna a prasa codzienna. 1918–1926, Wrocław: Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich, 1982, s. 97–136, 157–188. 

14 E. Żyrek-Horodyska, Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie, „Pamiętnik Literac-
ki” 2017, z. 4, s. 127. 

15 Dotyczy to również niemal wszystkich autorów, których reportaże – wraz z In Cold Blood – za-
mieścił Tom Wolfe w słynnej antologii The New Journalism z roku 1973. 
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te utwory w strukturze czasopisma miejsca niejako „zwolnionego” uprzednio 
przez powieść niech zaświadczą wstępnie dwa fakty: wiele głośnych reportażo-
wych cykli redakcje czasopism zapowiadały na swych łamach z odpowiednim 
wyprzedzeniem, a pierwsze odcinki zamieszczano na „jedynkach”, często ze 
zdjęciem autora. Były to praktyki ukształtowane wcześniej w warunkach praso-
wego pierwodruku powieści16. 

Warto też zwrócić uwagę, że dłuższe reportaże, obrazujące rozwój jednego 
głównego zdarzenia czy działań (wojny, rewolucji, podróży, poszukiwań), wywo-
łują – podobnie jak dzielony na odcinki utwór fabularny – oczekiwanie kontynu-
acji, zaspokojenia ciekawości. Dotyczy to jednak bliższych szczegółów sprawy 
(tj. odpowiedzi na pytanie: „Jak do tego doszło?”), albowiem finał jako taki (np. 
rezultat wojny, przewrotu) bywa już na ogół w momencie publikacji znany (pod 
tym względem reportaż różni się od serii pisanych na bieżąco korespondencji). 

Jak sąsiedztwo gatunków publicystycznych wpłynęło na poetykę tekstów re-
portażowych? Czy teksty te swoją budową, a także relacją wobec kontekstu stro-
ny, numeru, całego tytułu, wreszcie funkcją pełnioną w tak wyznaczonej prze-
strzeni prasowej przypominały dawniejsze powieści w odcinku? 

Oczywiście reportaż wnosi zwykle na łamy czasopisma pewne elementy lite-
rackie – tym wyrazistsze dla odbiorcy, im tło jest bardziej nieliterackie (przykład 
„Polityki”) lub też mniej zauważalne jako coś wyjątkowego, gdy takich form 
bliskich literaturze znajduje się w ofercie pisma więcej („Wiadomości Literac-
kie”, paryska i warszawska „Kultura”). W pierwszym przypadku dla uzyskania 
efektu literackiego wystarczą już dialogi, elementy fabuły, wyeksponowanie 
reportera jako postaci (Busz po polsku), słowem techniki znane jeszcze z pisar-
stwa dziewiętnastowiecznego. W przypadku drugim literackość przybiera postać 
znaną z prozy nowoczesnej, odpowiadającą oczekiwaniom bardziej wyrobionego 
artystycznie odbiorcy – pojawiają się więc: niechronologiczny układ zdarzeń, 
wielogłos narracyjny, heterogeniczność gatunkowa czy elementy autotematyzmu 
(Listy z Hiszpanii Pruszyńskiego, Cesarz i Szachinszach Kapuścińskiego). Być 
może tu kryje się jedna z odpowiedzi na pytanie o literacki wymiar reportażu, 
ewoluujący równolegle do form ściśle artystycznych i w jakimś stopniu zależny 
od miejsca pierwodruku. Oczywiście literackość – której nie należy mylić z fik-
   

16 Por. pierwszy odcinek Placówki w „Wędrowcu”, zamieszczony na „jedynce” wraz z podobizną 
autora (1885, nr 12), zapowiedzi Lalki w „Kurierze Codziennym” (1887, nr 179) oraz podobne anon-
sowanie druku licznych powieści Sienkiewicza. Takie „reklamowe” strategie towarzyszą w wieku XX 
np. cyklowi Ghana z bliska Kapuścińskiego (zapowiedź w numerze 8. „Polityki” w roku 1960, począ-
tek druku w numerze następnym, na pierwszej stronie i ze zdjęciem autora), a także innym seriom 
tegoż autora: Cesarzowi (w wersji prasowej pt. Trochę Etiopii; odcinek pierwszy na „jedynce” tygo-
dnika „Kultura” 1978, nr 8) i Szachinszachowi (drukowanemu pt. Katharsis; początek cyklu – zob. 
„Kultura” 1979, nr 30). 
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cją, wymysłem, zniekształcaniem faktów – nie jest jedyną rzeczą, którą reportaż 
przeciwstawia reszcie czasopisma. Zanim jednak do tego przejdziemy, poświęć-
my nieco uwagi kwestiom kompozycji. 

Badacze powieści17 scharakteryzowali prasowy odcinek jako osobną jednostkę 
kompozycyjną o wyraźnym otwarciu i zamknięciu, często zawierającą punkt 
kulminacyjny w fabule i sygnalizującą w finale początek nowego odcinka (poja-
wienie się nowych kłopotów, kolejnego problemu, wyzwania). W przypadku 
odcinkowego reportażu sądzę, że można mówić o tendencji do strukturyzowania 
niektórych jego części na podobieństwo noweli czy swobodniejszego opowiada-
nia – zwłaszcza gdy mamy do czynienia raczej z serią oddzielnych krótkich rela-
cji połączonych najwyżej wspólnym motywem (terytorium, społeczność), nie zaś 
składających się na całościowy opis jednego konkretnego wydarzenia18. Jednak 
tendencja ta może pojawiać się także w cyklu zakładającym ciągłość zdarzeń. 
Weźmy pierwszy odcinek Listów z Hiszpanii Pruszyńskiego. Przekroczenie gra-
nicy hiszpańskiej w październiku 1936 roku podczas trwającej już wojny autor 
ukazuje jako wejście w osobliwą przestrzeń, w której na dodatek rozegra się 
„bitwa mająca sforsować Port Bou dla polskiego dziennikarza”19. Gdy reportero-
wi udaje się wreszcie dostać do Barcelony i obejrzeć corridę, zostaje po powrocie 
do hotelu zatrzymany przez policjantów, którzy zabierają go w niewiadomym 
celu. Jeszcze lepszego przykładu dostarcza odcinek Listów z Hiszpanii zamiesz-
czony w numerze 9. „Wiadomości Literackich” (1937), będący niemal sensacyjną 
historią: z opresji, w jakiej znalazł się aresztowany w drodze do Albacete i oskar-
żony o szpiegostwo Pruszyński, wyciąga go w ostatniej chwili policjant, który 
rano spóźnił się na konwój mający chronić reportera. Zaś towarzysz autora Li-
stów…, niejaki de Vergnolles (typ pikarejski, łotrzyk), próbuje w czasie przesłu-
chania grać podwójną rolę, by uratować własną skórę.    

17 Zob.: S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 1: Przedmiot i zadania teorii literatury; 
Struktura treści w dziele literackim; Kompozycja dzieła literackiego, Warszawa: Instytut Wydawniczy 
PAX, 1954, s. 452; taż, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, cz. 5: Rodzaj literacki. Ogólna problematy-
ka genologii, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1965, s. 237–238; D.J. Welsh, Serialization and 
Structure in the Novels of Henryk Sienkiewicz, „The Polish Review” 1964, t. 9, nr 3, s. 51–62; 
E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1970, s. 48–59; J. Jastrzębski, Czas relaksu. O literaturze masowej i jej okolicach, Wrocław: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1982, s. 65–97; J. Trzynadlowski, Uwagi o poetyce „Trylogii” – histo-
rycznej powieści przygody, w: Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja światowa, red. A. Pioruno-
wa, K. Wyka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968, s. 287–302. 

18 Zob. np. S. Zahorska, Listy z Nowego Wschodu, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 16, 24, 27, 
31, 35; R. Kapuściński, Danka, „Polityka” 1960, nr 34. Zob. też serię tekstów Andrzeja Stasiuka 
publikowanych nieregularnie w „Tygodniku Powszechnym” w latach 1993–1995, a przedrukowaną 
w książce Opowieści galicyjskie. 

19 K. Pruszyński, Listy z Hiszpanii. „Arriba, parias de la tierra!”, „Wiadomości Literackie” 1936, 
nr 47, s. 1. 
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W przypadku powieści podział na odcinki jest w zasadzie niezależny od po-
działu na rozdziały i części. W rezultacie powstają niejako dwa przebiegi delimi-
tacyjne, które – jak pokazał Pieścikowski na przykładzie Emancypantek – mogą 
inaczej rozkładać akcenty między wybranymi fragmentami i scenami utworu20. 
Sądzę, że podobnie ma się rzecz z reportażem. W książce Czarne gwiazdy (1963) 
portret Kwamego Nkrumaha – twórcy niepodległej Ghany, a później jej dyktatora 
– przedstawił Kapuściński w rozdziale Bezdomny z Harlemu21. W cyklu Ghana 
z bliska, będącym częścią pierwodruku książkowej edycji utworu w „Polityce” 
(1960, nr 9–18), reporter podzielił ową prezentację na dwa odcinki i odseparował 
dodatkowym tekstem: Szepty w samo południe (nr 16). Pierwszy ze wspomnia-
nych odcinków (Bezdomny z Harlemu, nr 15) kończy się powrotem bohatera do 
Ghany z iście oświeceniowych podróży po naukę i doświadczenie: „Wraca do 
Ghany. Jest rok 1947” (s. 10). Dopiero drugi (Czarna gwiazda, nr 17) opisuje 
działalność polityczną Nkrumaha w ojczyźnie. Przytoczone efektowne zdanie – 
oprócz wytworzenia napięcia, stanu oczekiwania – ma, jak sądzę, wskazywać 
jedno: praca Kwame na rzecz niepodległości Ghany, a właściwie służąca przeko-
naniu do tej idei własnych pobratymców, będzie trwała równo 10 lat22. Liczba ta 
czyni zarazem z powrotu Nkrumaha wydarzenie symboliczne – jest zapowiedzią 
zwycięstwa. 

Cykl Ghana z bliska prowadzi nas ku innemu, bardzo ważnemu spostrzeżeniu 
dotyczącemu kompozycji powieści i reportażu w odcinkach. Autor powieści 
w odcinku wprowadzał czasem w edycji książkowej pewne zmiany: usuwał całe 
fragmenty lub inaczej je formułował (por. np. początek Placówki), przesuwał 
granice rozdziałów, zmieniał ich tytuły (Lalka). Autor reportażu może iść dalej 
i dokonać czegoś, co należałoby nazwać podwójnym montażem, a co nie miało 
chyba miejsca w przypadku powieści: fragmenty z pierwodruku prasowego re-
porter może łączyć inaczej niż te zamieszczone w wydaniu książkowym. Oczy-
wiście wśród gatunków publicystycznych nie tylko reportaże wydawane są osob-
no w książce. Kolejność przedrukowywanych artykułów, recenzji, felietonów też 
może się zmieniać. Jednak w odcinkowych reportażach pomiędzy kolejnymi 
tekstami na ogół zachodzi nie tylko pewna ciągłość tematyczna, ale też zdarze-
niowa, a więc i przyczynowo-skutkowa (poszukiwania prowadzone przez repor-
tera, podróż, konflikty, biografie), co zbliża tę odmianę gatunku do dziewiętna-
stowiecznej kroniki. A to oznacza, że sposób łączenia odcinków jest znaczący, 
przekracza reguły zwykłego zbioru, serii23. 
   

20 Zob. E. Pieścikowski, „Emancypantki” Bolesława Prusa…, s. 60–69, 70–126. 
21 Zob. R. Kapuściński, Czarne gwiazdy, Warszawa: Czytelnik, 1963. 
22 Ghana uzyskuje niepodległość w roku 1957. 
23 Dużo wcześniej taki podwójny montaż zastosował Pruszyński we wspomnianych reportażach 

z Hiszpanii (por. ich wersję książkową wydaną w 1937 roku przez warszawski „Rój”, pt. W czerwonej 
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Powróćmy do Czarnych gwiazd Kapuścińskiego. W części pt. Kwame lider 
Ghany ukazuje nam się bezpośrednio dwukrotnie: najpierw z oddali, na wiecu 
w Akrze (tekst Bojkot na ołtarzu), i zaraz później z bliska, w ujęciu biograficz-
nym (Bezdomny z Harlemu). W kolejnych rozdziałach oglądamy zaś jego 
współpracowników i przeciwników. Natomiast w pierwodruku w „Polityce” po 
wstępnej scenie z wiecu („Polityka” 1961, nr 9) czytelnik musiał długo czekać 
na wyjaśnienie zagadki, kim jest uwielbiany przez tłumy Nkrumah i jak udało 
mu się wywalczyć niepodległość Ghany. Zanim to nastąpiło, poznał szereg 
osób, które bądź z szacunkiem, bądź z lekkim powątpiewaniem lub wręcz wro-
gością wypowiadały się o premierze (zob. teksty: Gwardia jako taka, Busz po 
polsku, Dzień ministra i in. w numerach 10., 12., 13.). Nadto w książce jego 
biografię rozdzielił Kapuściński opisem rozmowy z groteskowo ukazanym 
opozycjonistą (wspomniane Szepty w samo południe), co czyni bardziej zrozu-
miałymi kłopoty Kwamego relacjonowane przez reportera w drugiej części. 
Otrzymaliśmy coś, co przypomina powieściowe opóźnienie wejścia głównej 
postaci. Przytoczenie sprzecznych opinii na jej temat, poprzedzające owo 
l’entrée, wzmaga napięcie akcji. 

Dodajmy też, że fragmenty z cyklu Ghana z bliska oraz późniejszego o rok 
Kongo z bliska (o pierwszym premierze Demokratycznej Republiki Konga, Patri-
sie Lumumbie) zostały jeszcze raz „zmontowane” i umieszczone w odmiennym 
kontekście w Wojnie futbolowej (1978), w której kulisy działalności reportera – 
to, czego nie zdążył lub nie mógł przedstawić wcześniej – złożyły się na swoisty 
metatekstowy komentarz. Ten ostatni, co ciekawe, Kapuściński również zapre-
zentował w osobnej serii odcinkowej, tym razem w warszawskiej „Kulturze” 
(1978). Wojna futbolowa jawi się więc jako swoisty autokolaż24. 

Często aby zrozumieć sens tego działania, należy odwołać się właśnie do kon-
tekstu prasowej strony. Podobnie bowiem jak powieść publikowana w prasie 
w ostatnich dekadach XIX stulecia, reportaż w wieku XX jest częścią większej 
struktury – czasopisma: osobnego dzieła realizującego pewną gatunkową (wła-
ściwie metagatunkową) i kompozycyjną „matrycę”25. Pojedynczy tekst współgra 
z tą matrycą, nie jest ciałem osobnym.    
Hiszpanii, i pierwodruk w „Wiadomościach Literackich” między nr 47 z roku 1936 a nr 25 z roku 
1937). I nie miały na to wpływu wyłącznie decyzje redakcji pisma Grydzewskiego (zob. uwagi na ten 
temat poczynione w dalszej części artykułu). To zagadnienie wymagałoby jednak osobnej obszernej 
analizy (w istocie mamy do czynienia z dwoma różnymi utworami). 

24 O tych pierwszych reportażach afrykańskich Kapuścińskiego pisze Zygmunt Ziątek w artykule: 
Polskie i afrykańskie historie przygodne. O początkach reportażu Ryszarda Kapuścińskiego, „Pamięt-
nik Literacki” 2007, z. 3, s. 5–20. Jednak, analizując różnice między prasowym pierwodrukiem 
a książką (s. 19–20), badacz nie zwraca uwagi na odmienny układ odcinków. 

25 Zob. M.-È. Thérenty, La littérature au quotidien…, s. 49–206. Badaczka bardzo wnikliwie analizuje 
zjawiska, które nazywa matrycami medialną i literacką czasopisma. Pierwsza z nich obejmuje cyklicz-
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Cykl Kongo z bliska, również publikowany w „Polityce” (25 marca – 24 
czerwca 1961, nr 12–25), sytuuje się już bliżej porządku klasycznego wykładu 
historycznego i biograficznego. Może nawet bardziej niż wersja książkowa (roz-
dział Patrice w Czarnych gwiazdach), w której zrezygnowano z opisu dziejów 
belgijskiej kolonizacji (tj. z odcinków Zielone piekło, Tata z mamą z numerów 
15. i 16.), a także z kończącego cykl 12. odcinka Po roku – w zasadzie artykułu 
analizującego przyczyny klęski ruchu niepodległościowego w dawnej kolonii 
króla Leopolda II (nr 25). Skąd ta różnica? Otóż pierwszy cykl pojawił się 
w „Polityce” niemal bez żadnych tekstów towarzyszących. Temat kolonialnej 
Afryki – mimo „partyjnej” linii tygodnika – gościł na jego łamach rzadko. Nadto 
sprawa niepodległości Ghany nie była tak świeża, więc Kapuściński mógł sobie 
pozwolić na efektowne retardacje. Sytuacja zmieniła się wraz z dramatycznymi 
wydarzeniami w Kongu i śmiercią Lumumby, o której świat dowiedział się 
w lutym 1961 roku. W „Polityce” zaroiło się od tekstów poświęconych nie tylko 
czarnoskóremu premierowi, ale też innym krajom próbującym zrzucić kolonialną 
zależność (Algieria) i w ogóle Afryce, naświetlanej teraz i od strony geograficz-
nej, i statystycznej, i – oczywiście – politycznej26. Skrupulatny czytelnik pisma 
wiedział zatem zbyt dużo (nie oceniam teraz ideologicznego wymiaru tej wie-
dzy), by odczuwać napięcie wskutek zaburzonej chronologii w cyklu polskiego 
reportażysty. Cykl ten zresztą sam wpisywał się swoją dokładnością i przejrzy-
stością w kampanię informacyjną tygodnika. 

Dochodzimy do kwestii zasadniczej: sposobów i funkcji powiązania reportażu 
z zawartością czasopisma. 

Reportaż może więc, po pierwsze, być odpowiedzią na konkretne zapotrzebo-
wanie formułowane w innych tekstach. Taką rolę pełniły chyba Listy z Nowego 
Wschodu Stefanii Zahorskiej, publikowane w „Wiadomościach Literackich” 
w roku 1935. Temat Związku Radzieckiego i rosyjskiej literatury często gościł na 
łamach tygodnika Grydzewskiego, a w roku 1933 wydano nawet specjalny „ro-
syjski” numer (47)27. Zgodnie z duchem pisma zamieszczano relacje i opinie 
   
ność, zbiorowość autorstwa i rubrykowy charakter pisma, druga – fikcjonalizację, ironię, dialogowość 
oraz elementy autobiograficzne. Zob. też: P. Pietrzak, Powieść w świecie prasy…, s. 138–149. 

26 Jeszcze pod koniec roku 1960 w numerze 43. „Polityki” zamieszczono informację o manifeście 
francuskich intelektualistów (Manifest 121), przedrukowano również przemówienie Nkrumaha wy-
głoszone na XV sesji ONZ. W pierwszej połowie roku następnego tygodnik publikuje następujące 
artykuły: anonimowy Polska w Afryce, nr 6; T.M. Pasierbiński, Nadzieja i rzeczywistość, nr 7; tenże, 
Afryka 1961, nr 8 (tu olbrzymia mapa kontynentu); tenże, Nadszedł moment, nr 15; J. Kowalewski, 
Wspólny rynek i Afryka, nr 20; T.M. Pasierbiński, Zygzaki, nr 25. Nadto przez kilka numerów, po-
cząwszy od 9., ukazuje się Lista ofiarodawców na fundusz stypendialny im. Lumumby. 

27 Odpowiedzią rosyjską był numer polski „Litieraturnoj Gaziety” – genialna mistyfikacja (wydana 
poza numeracją i niedostępna w sprzedaży na terenie ZSRR), która spotkała się z oburzeniem redakcji 
„Wiadomości…” (zob. nr 32 z 1935 roku oraz przywołaną Kronikę tygodniową Słonimskiego). Na 
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krytyczne, jak i te niepozbawione entuzjazmu. W roku 1935 na łamach „Wiado-
mości…” Antoni Słonimski narzekał w swojej Kronice (nr 35) na brak swobod-
nych, wolnych od propagandy i państwowego ciśnienia kontaktów z tamtejszym 
środowiskiem twórczym. Z kolei niecałe dwa miesiące wcześniej Bruno Jasieński 
– wówczas już członek Związku Pisarzy Radzieckich – w napisanym nowomową 
artykule O znaczeniu i roli pisarza w Rosji sowieckiej („Wiadomości Literackie” 
1935, nr 28) tworzy coś na kształt zamówionego peanu na cześć kraju Stalina 
i warunków, jakie stworzono tam dla ludzi pióra. Zahorska włącza się pośrednio 
w tę dyskusję: większość odcinków Listów z Nowego Wschodu stanowią relacje 
z kilku dni spędzonych w towarzystwie osób reprezentujących różne środowiska, 
w tym literackie i filmowe (Komsomolcy, Film – zob. numery 31. i 35.). Teksty 
cyklu pełne są rozmów, w których autorka próbuje uchwycić głos indywidual-
ny. Owo zadanie utrudnia wprawdzie wszechobecna kolektywność, nakazująca 
myślenie wyłącznie w kategoriach interesu „mas pracujących”, ale to już inna 
sprawa. 

Po drugie, reportaż może wprowadzać odmienną, a nierzadko wręcz krytyczną 
perspektywę wobec tej, którą reprezentują inne teksty czasopisma. Wspomniana 
seria artykułów poświęconych Afryce, zamieszczona na stronach „Polityki” 
w roku 1961, zawierała coś w rodzaju makroanalizy sytuacji kontynentu, często 
ukazanej na tle walki dwóch światów – tzw. Zachodu i bloku państw socjali-
stycznych. Zasadzie tej podporządkowane były nawet ujęcia biograficzne28. 
Oczywiście obie opublikowane w „Polityce” serie afrykańskie Ryszarda Kapu-
ścińskiego (tj. przywołane już cykle Ghana z bliska i Kongo z bliska) do pewnego 
stopnia wpisują się w ten schemat. Ich przewagą jest jednak właśnie mikroanali-
za, obejmująca portrety nie tylko liderów, ale też ich mniej znanych współpra-
cowników czy wręcz osób anonimowych, pojedyncze, nabrzmiałe znaczeniem 
sceny ukazane przy użyciu wewnętrznego (czyli nienarratorskiego) punktu wi-
dzenia. Pozwoliło to autorowi na przemycenie w Czarnych gwiazdach kilku „nie-
ortodoksyjnych” dla stanowiska gazety szczegółów, takich jak rosnące zapędy 
dyktatorskie niedawnych architektów afrykańskiej wolności (rozdział Stracony 
dla Forda), ich wzajemne skłócenie, a często i groteskowa wręcz nieporadność 
(Prezesi)29. 
   
temat Rosji, ZSRR i literatury rosyjskiej w „Wiadomościach Literackich” – zob. obszerne opracowa-
nie A. Zawiszewskiej: Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924–
1939), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005 (zwłaszcza s. 93–147). 

28 Zob. np. współtworzące omawianą serię teksty Życie i wielkość Lumumby Mariana Turskiego (nr 
10) oraz Człowiek z Nzime Stanisława Brodzkiego (nr 12). 

29 Być może w opisanej w Bezdomnym z Harlemu mowie ministra z rządu Nkrumaha, przerywanej z po-
wodu hałasującego tłumu i kłopotów technicznych, słychać było groteskowe zniekształcenie języka, z jakim 
ówczesny czytelnik „Polityki” miał do czynienia („imperializm chciałby… ale my… więc nigdy…”). 
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Stosunkowo rzadko natomiast zdarza się – po trzecie – swoisty „antyreportaż”, 
przekornie wykorzystujący odbiorcze oczekiwanie faktów, tym bardziej wzmoc-
nione, gdy tekst znajdzie się w sąsiedztwie niebudzących podejrzeń artykułów, 
komentarzy, analiz czy wręcz konkurencyjnych egzemplarzy tego samego gatunku. 
Jeśli wyjść poza granice interesującej nas formy, najlepszy przykład znajdziemy 
w opublikowanych w roku 1970 w poznańskim „Nurcie” (nr 4–12) pseudorecen-
zjach Stanisława Lema, które utworzyły później zbiór Doskonała próżnia (niektóre 
ukazały się niemal na jednej stronie z działem autentycznych recenzji)30. W dzie-
dzinie reportażu warto zaś wymienić tekst Antoniego Słonimskiego Stalin impera-
torem proletariatu. Reportaż specjalny „Wiadomości Literackich” z 14. numeru 
tytułowego tygodnika (z 28 marca 1937 roku). To w rzeczywistości satyra, sygnali-
zowana zresztą podwójnie fikcyjną, „primaaprilisową” datą31. Nieco większą strefę 
referencyjnej dwuznaczności otwierają parodie reportażu dokonywane okazjonalnie 
przez Mirona Białoszewskiego. Opowiadania Podpalaczka, Patyk, Anna Pietrowna 
– znane później z Donosów rzeczywistości – ukazały się w poznańskim „Nurcie” 
(1970, nr 7, 9). Było to jednak czasopismo w dużym stopniu poświęcone literaturze 
i literaturę drukujące. Odmienny profil miały natomiast „Argumenty”, w których 
rok później (nr 40) zamieścił Białoszewski inny fragment Donosów… – Cytaty, 
z dodanym podtytułem Protokoły z epoki, jeszcze bardziej wzmacniającym efekt 
autentyczności tej kolekcji osobliwych wypowiedzi, od słów Witkacego i Broniew-
skiego po stwierdzenia pijaka wygłaszane w podwarszawskim pociągu. 

Teksty zapełniające kolumny czasopisma mogą być dla reportażu – po czwarte 
– czymś w rodzaju metatekstu, komentarza. Czasem ujawnia on zewnętrzne oko-
liczności publikacji. W okresie ukazywania się wspomnianych już reportaży 
Pruszyńskiego z rozdartej wojną domową Hiszpanii (1936–1937) redakcja „Wia-
domości Literackich” informowała o cenzurze funkcjonującej na terytorium rzą-
dowym i związanych z nią trudnościach, z jakimi borykał się reporter (1936, nr 
52). Niechronologiczna kolejność odcinków – czytanych skrupulatnie przez zna-
jącego język polski hiszpańskiego urzędnika – była ponoć tego rezultatem. Moż-
na też założyć, że poinformowany o sytuacji Pruszyńskiego czytelnik starał się 
szukać w prasowych doniesieniach rozmaitych podtekstów, przekazów zręcznie 
zakodowanych przez autora, a pewnie i niejeden zastanawiał się, jakich treści 
w ogóle nie dopuszczono do druku32. Metatekstowe komentarze pozwalają po-
   

30 Cykl publikowano jako Ex libris Stanisława Lema. W numerze 11. znalazł się tekst Giancarlo 
Spallanzani „Idiota” (Mondadori Editore), którego zakończenie sąsiadowało z początkiem działu 
Recenzje, noty. 

31 W tekście podano datację: „Moskwa, dn. 1 kwietnia 1937 r.”. Numer ukazał się 28 marca. Warto 
dodać, że „reportażowi” towarzyszyły specjalnie w tym celu spreparowane fotografie. 

32 W numerze 53/54. z 1936 roku „Wiadomości…” zapowiadały korespondencję Marche, marche, 
Dombrowski!…, czyli „wrażenia z odwiedzin plutonu polskiego batalionu im. Thälmanna”. Ten 
odcinek Listów z Hiszpanii – również w wersji książkowej – nigdy się nie ukazał. 
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nadto poznać reakcje odbiorców na opublikowane materiały prasowe. Dla przy-
kładu: kilka lat wcześniej te same „Wiadomości…” zamieściły polemikę 
z ONR-owskim dziennikiem „ABC”33, którego redakcja z gniewem przyjęła 
relacje Antoniego Sobańskiego z Niemiec po zwycięstwie NSDAP34 (oczywiście 
podejrzewając autora o żydowskie korzenie). W innym przypadku taki komentarz 
– zwłaszcza gdy wychodzi spod pióra reportera – może być rodzajem czytelniczej 
instrukcji i zarazem pisarskiego credo. Tak można chyba potraktować krótki 
szkic Jak robić egzotyczkę Kapuścińskiego, zamieszczony w numerze 16. „Poli-
tyki” z 1960 roku, akurat w trakcie publikacji cyklu o Ghanie35. Dziennikarz 
potępił w tym tekście zarówno stereotyp „dzikusa”, jak i bezkrytyczną akceptację 
wszelkich poczynań niepodległych afrykańskich rządów. Czymś zgoła odmien-
nym była natomiast recenzja z teatralnej inscenizacji Cesarza, opublikowana 
przez Teresę Krzemień w numerze 3. warszawskiej „Kultury” z 1979 roku. 
Ostatni odcinek reportażu (w wersji prasowej pt. Trochę Etiopii) ukazał się ponad 
pół roku wcześniej w numerze 27. z roku 1978. Oceniając dokonaną przez Jerze-
go Hutka adaptację utworu Kapuścińskiego w łódzkim Teatrze im. Stefana Jara-
cza (premiera: 24 listopada 1978 roku), recenzentka stwierdziła, że „dopiero 
powiedziany głośno tekst ów ożył, nabrał blasków i kolejnych, wielopiętrowych 
już i absolutnie ogólnoludzkich znaczeń i sensów”. Jak można sądzić, był to 
jeden z komentarzy – obok samego widowiska – potwierdzających „ezopową” 
wymowę cyklu i zachęcających do takiej właśnie lektury36. 

W ten sposób dochodzimy do kolejnego – piątego – przypadku, który można by 
określić jako naśladowanie przez reportaż strategii pisarskich charakterystycz-
nych dla danego czasopisma. To imitowanie polega na aktywowaniu podobnego 
kodu lekturowego w ramach jednego tytułu. Historia Cesarza jako ukrytej opo-
wieści o Polsce w dekadzie Edwarda Gierka jest dość znana. Do parabolicznego 
odczytania utworu przyczynił się taki, a nie inny kształt narracji. Powiedzmy 
jednak i o kontekście pierwodruku w „Kulturze”37. W granicach odcinka został    

33 Zob. tekst „Módlmy się…”, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 30, s. 5. 
34 Mowa o serii tekstów W Niemczech po przewrocie, przedrukowanych w książce Cywil w Berlinie 

(„Wiadomości Literackie” 1933, nr 27–34). 
35 Szkic ów opublikowano pomiędzy dwiema częściami portretu Nkrumaha z cyklu Ghana z bliska. 
36 Por. też następujące uwagi recenzentki: „Rysuje się gmach władzy opartej o dobre intencje nie 

poparte przecież prawdziwym szacunkiem dla społeczeństwa, w imieniu którego sprawuje się rządy. 
Rządy są więc kulawe, nieudolne, autokratyczne, ale kraszone blaskami całego blichtru, na jaki stać 
wyobraźnię władcy. Niegdyś postępowego przecież, pożytecznego i zasłużonego. Słudzy opowiadają 
o tępocie otoczenia dworskiego, o lizusostwie, strachu, sprzedajności, pozorowaniu działań, o złej 
propagandzie tuszującej porażki a stwarzającej sukcesy; o tym, owym, takim czy innym ministrze 
i ministerstwie”. T. Krzemień, Przypowieść z pierwszych stron gazet, „Kultura” 1979, nr 3, s. 11. 

37 Zob. na ten temat: R. Nycz, Literatura polska w cieniu cenzury (Wykład), „Teksty Drugie” 1998, 
nr 3, s. 19; Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa: Wydawnictwo 
PAP, 2001, s. 89–97; B. Nowacka, Parabola władzy, „Res Publica Nowa” 2001, nr 4, s. 57–58; 
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on tak przygotowany, by utrzymywać czytelnika między dosłownością przekazu 
(mnogość fotografii ukazujących Etiopię czasów Hajle Sellasje) a jego figura-
tywnością (motta liczniejsze niż w edycji książkowej i poprzedzające niemal 
każdy fragment). Nie dość na tym: w samym roku 1978 znajdziemy w „Kulturze” 
mnóstwo przykładów publicystyki, by tak rzec, podwójnie zakodowanej. W nu-
merze 15. (w którym Kapuściński opisał represje po rewolcie Germamego Ne-
waya z grudnia 1960 roku38) w rubryce Kalendarz polski znalazł się artykuł Ma-
rzec. Pogoda Michała Radgowskiego. W dziesiątą rocznicę strajków na polskich 
uczelniach, niby o kaprysach pogodowych pisząc, zauważa autor, „iż rozmowy 
o pogodzie w marcu nabierają pewnej intensywności, zresztą nie tylko rozmowy, 
lecz i przeżycia odbijające się w głowie i układzie kostnym”. Poruszając kwestię 
metafor politycznych („odwilż”), przestrzega przed „nadziejami na wiosnę” wy-
rażanymi przez tych, którym „brak zupełnie doświadczenia czy przeczucia, że ma 
ona [wiosna – przyp. P.P.] swoje złe strony i kaprysy”. Wreszcie na sam koniec 
dziwi się, „że człowiek, który w życiu zbiorowym ceni przejrzystość, wyrazi-
stość, jasność konturów jako wartości niezbędne w rozwoju społeczeństwa, daje 
się estetycznie uwieść owej marcowej mglistości”39. Dodajmy jeszcze satyryczne 
rysunki Andrzeja Krauzego, ściśle artystyczny w tym okresie profil „Kultury” 
oraz popularność, jaką na łamach pisma cieszył się pisarz, któremu Cesarz 
w swym wymiarze literackim sporo zawdzięcza (Gombrowicz), a rzuci to może 
nieco więcej światła na szczególny kształt tego reportażu. Reportażu, który – 
rzecz ciekawa – sam zaczął wkrótce „obdarzać” swym stylem inne teksty, o czym 
świadczy chociażby opublikowany ponad rok później artykuł Hanny Hartwig Zły 
rok dla dyktatorów („Kultura” 1979, nr 51/52). W znanym już czytelnikom tonie 
groteskowo-ironicznym autorka opowiada tu skrócone biografie Idiego Amina 
i Bokassy I. 

Wiąże się z tym sprawa ostatnia – próba włączania reportażu w aktualny bieg 
zdarzeń rejestrowany przez inne teksty w piśmie. Nie chodzi, rzecz jasna, o do-
słowną wspólnotę tematyczną, pewnie często towarzyszącą reportażowi praso-
wemu. Tym razem dobrej ilustracji dostarcza Szachinszach. Tak jak Cesarz cykl 
ten był drukowany w warszawskiej „Kulturze”, również zaopatrzony w liczne 
fotografie, później usunięte w książce. Pierwsza seria odcinków – pt. Katharsis – 
ukazała się między numerem 30. a 44. w 1979 roku. W tym czasie tygodnik nie 
różni się swą tematyką, zawartością i pisarskimi strategiami od okresu, gdy autor 
   
M. Horodecka, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, Gdańsk: słowo/ 
obraz terytoria, 2010, s. 143–183. 

38 Chodzi o nieudany przewrót w Etiopii, przeprowadzony przez braci Neway – Germamego 
i Mengistu (dowodzącego ochroną cesarza) – między 13 a 17 grudnia 1960 roku. Spiskowcy wyko-
rzystali nieobecność monarchy, jednak ich działań nie poparła armia. 

39 M. Radgowski, Marzec. Pogoda, „Kultura” 1978, nr 15, s. 7. 
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publikował poprzedni utwór. Gwałtowna zmiana nastąpiła po ukazaniu się nume-
ru 35. z 31 sierpnia 1980 roku, a więc wydanego w dniu zakończenia strajków na 
Wybrzeżu. Na stronach czasopisma natychmiast pojawiła się polityka i żywa, 
tocząca się w warunkach poluzowanej na pewien czas cenzury dyskusja. W jed-
nej kolumnie można było przeczytać zachowawczy komentarz Krzysztofa Teodo-
ra Toeplitza (dział Kuchnia polska), niżej celną ripostę związkowca Andrzeja 
Osęki (Sytuacje), zaś na samym dole rubrykę Pamiętnik współczesny Aleksandra 
Małachowskiego. W numerze 37. z 14 września 1980 roku Kapuściński zamiesz-
cza Notatki z wybrzeża (sąsiadujące z przemówieniem Stanisława Kani, wybrane-
go wówczas na I sekretarza KC PZPR). Do reportażu o upadku Rezy Pahlawiego 
reporter powróci dopiero 2 sierpnia następnego roku (nr 30). Trzy ostatnie odcin-
ki (z własną numeracją) noszą tytuł Martwy płomień. Zawarte w nich rozważania 
na temat mechanizmów rewolucji, arogancji władzy, strachu, który powstrzymuje 
przed buntem, a także sentencje typu: „Najtrudniejsze: żyjąc w pałacu, wyobrazić 
sobie inne życie” można odczytać jako diagnozę wydarzeń polskich. Skłania do 
tego nie tylko użyty w owych tekstach czas teraźniejszy. W kolejnym odcinku 
pisze reporter o obchodzonej w Iranie pierwszej rocznicy obalenia rządów sza-
cha. Do czytelnika słowa te skierowano 9 sierpnia 1981 roku. Wreszcie, nie bez 
znaczenia pozostaje, jak sądzę, wyrażane przez Kapuścińskiego rozczarowanie 
irańskim przewrotem, na którym zaczęli korzystać ludzie niemający wiele wspól-
nego z jego pierwszą fazą. Na łamach „Kultury” kilka miesięcy wcześniej (15 
marca) podobne obawy sformułowała świeżo przywrócona do pracy na Uniwer-
sytecie Warszawskim Jadwiga Staniszkis40. 

Ten krótki, z konieczności pobieżny przegląd pokazuje, na jak wiele sposobów 
reportaż publikowany w czasopiśmie może współgrać z pozostałą zawartością 
danego periodyku. Podobna synergia w zasadzie pozwala odtworzyć pierwotne 
warunki lektury, jej – by tak rzec – sterowniki, które usuwano z edycji książkowych 
poprzedzonych pierwodrukami prasowymi. To czasopismo – wraz ze swoim ryt-
mem (w analizowanych przypadkach najczęściej tygodniowym), z rejestrowaniem 
wydarzeń bieżących – wpisuje reportaż w bieg życia. Właśnie prasa w pewnym 
sensie czyni ów gatunek „światowym”, o ile przez świat rozumieć miejsce, w któ-
rym człowiek działa i toczy spór z innymi, wystawia się na ryzyko tego sporu. 

Wypada jeszcze określić podstawowe różnice między tym, jak w zawartość 
czasopism wpisywała się powieść końca XIX wieku, a jak robił to dwudziesto-
wieczny reportaż. 

Przede wszystkim tekst reportażowy raczej nie konfrontuje się tak mocno 
z resztą gazety, nie przeciwstawia jej swojego odmiennego statusu, jakim dla 
   

40 Zob. J. Staniszkis, Samoograniczająca się rewolucja, rozm. przepr. M. Wojciechowska, „Kultu-
ra” 1981, nr 11. 
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utworów powieściowych była niewątpliwie fikcjonalność. Tym samym związki, 
jakie wytwarzają się między reportażem a gazetową stroną, znacznie częściej niż 
w przypadku powieści w odcinku mają naturę tematyczną. Związki formalne zaś, 
stylistyczno-gatunkowe – jeśli pominąć oczywiste i zrozumiałe podobieństwo 
reportażu do dziennikarskiego artykułu czy analizy, a skupić się na tym, co dla 
konkretnej odmiany wspomnianego gatunku szczególne – występują rzadziej. 

O ile powieść wykorzystywała poetykę dokumentu, by w atrakcyjny sposób 
wprowadzić na strony czasopisma fikcję, o tyle dwudziestowieczny reportaż może 
sięgać po elementy literackiej fikcji, by na strony pisma wprowadzić politykę. 
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The article concerns the history of relationships between two genres in Polish literature: the serialized 
novel and reportage published in dailies, weeklies and other magazines. What connects them is the 
place of first publication – a newspaper page. The author examines the evolution from fiction edited in 
columns (roman à feuilleton) by the end of the 19th century up to 20th century press reportage. He 
analyses common techniques, interpenetrations of several writing strategies, and the tension between 
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W P R O WA D Z E N I E  

TRUIZMEM JEST STWIERDZENIE, ŻE TWÓRCZOŚĆ MAŁGORZATY SZEJNERT EWOLU- 
owała, niemniej prześledzenie tematyki jej dzieł umożliwi ukazanie charaktery-
stycznych dla nich zjawisk, a także okoliczności przejścia „od reportażu społecz-
no-obyczajowego do opowieści geohistorycznej”, na co wskazuje Monika Wisz-
niowska w swoim artykule o tymże tytule1. Cechy reporterskiego warsztatu pi-
sarki omówię na przykładzie Domu żółwia. Zanzibaru. 

Szejnert swoją dziennikarską karierę rozpoczęła po studiach w latach 50. 
w „Kurierze Polskim”, a następnie kontynuowała ją w „Tygodniku Demokra-
tycznym”2. W pierwszej gazecie zajmowała się głównie tekstami informacyjny-
mi, a w drugim czasopiśmie – relacjami z placów budowy obiektów przemysło-
wych. Jak jednak przyznaje, było to dobre przygotowanie do pisania reportaży – 
poznawała wówczas kraj oraz doskonaliła warsztat3. Książkowy debiut Szejnert 
to Borowiki przy ternpajku z 1972 roku (zbiór tekstów o Polonii w USA), a jej 
   

1 Zob. M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego do opowieści geohistorycznej. 
Ewolucja prozy Małgorzaty Szejnert, „Konteksty Kultury” 2017, t. 14, z. 1, s. 97. 

2 Zob. M. Szejnert, Mam zaufanie do swej ciekawości, rozm. przepr. A. Stachowski, „Kultura Libe-
ralna” 2015, nr 41, https://kulturaliberalna.pl/2015/10/13/reportaz-malgorzata-szejnert-rozmowa/ 
[dostęp: 31.10.2018]. 

3 Tamże. 
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pierwszym głośnym utworem prasowym był opublikowany w „Polityce” w 1973 
roku artykuł Mitra pod kapeluszem. W latach 60. i 70. tworzyła w typowej dla 
PRL-u konwencji małego realizmu, która cechowała się skupieniem na zwykłym 
człowieku. W reportażowej odmianie tego nurtu autorzy obnażali oficjalną linię 
partyjną i kontrastowali ją z faktycznymi warunkami życia4. W 1977 roku ukazał 
się zbiór tekstów Ulica z latarnią. Historyczną problematykę Szejnert podjęła już 
w książce Szczecin: grudzień – sierpień – grudzień, w której wraz z Tomaszem 
Zalewskim opisała strajki robotnicze, odwołując się do przełomowych wydarzeń 
w dziejach współczesnej Polski5. W wywiadzie-rzece z Bohdanem Korzeniew-
skim Sława i infamia rozmawiała o kolaboracji polskich aktorów z władzami 
okupacyjnymi podczas drugiej wojny światowej, a w książce Śród żywych du-
chów zajęła się tajemnicą śmierci i pochówku ofiar systemu stalinowskiego 
z pierwszych lat Polski Ludowej6. Szejnert jest współtwórczynią współczesnej 
polskiej szkoły reportażu. Pisarka zastąpiła Hannę Krall na stanowisku szefowej 
działu reportażu „Gazety Wyborczej”, w którym pracowała 15 lat, i postanowiła 
zrezygnować z tworzenia własnych tekstów, by zaopiekować się młodymi repor-
terami. Dopiero po przejściu na emeryturę w 2004 roku wróciła do pisania7. Od 
tego czasu wydała Czarny ogród (2007) – historię Nikiszowca i Giszowca, Wyspę 
klucz (2009) – opowieść o Ellis Island, Dom żółwia. Zanzibar (2011), Usypać 
góry. Historie z Polesia (2015) – książkę traktującą o fascynującym regionie 
polskiego, a obecnie ukraińskiego oraz białoruskiego pogranicza, oraz Wyspę 
Węży (2018) – utrwalającą dzieje szkockiej wyspy, na której mieścił się obóz dla 
internowanych polskich żołnierzy w czasie drugiej wojny światowej. 

Należy zwrócić uwagę, że w tych latach sam reportaż przechodził niezwykle 
dynamiczne przemiany – z gatunku prasowego stał się również gatunkiem lite-
rackim, niezwykle popularnym. Wpłynęły na to nie tylko utwory reportażowe, 
szczególnie autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego, ale i instytucjonalne działania – 
m.in. kształtowanie się polskiej szkoły reportażu w „Gazecie Wyborczej”. Duży 
udział miała w tym Szejnert, jako że wychowała niejako kolejne pokolenie repor-
tażystów – była mentorką Mariusza Szczygła, Lidii Ostałowskiej, Katarzyny 
Surmiak-Domańskiej, Jacka Hugo-Badera i wielu innych pisarzy.    

4 Zob. M. Piechota, Bohater „małego realizmu” – zwykły człowiek w reportażach Małgorzaty Szej-
nert („My, właściciele Teksasu”), „Zeszyty Naukowe KUL” 2015, nr 2, s. 77, https://www.kul.pl/ 
files/102/articles/2015_2/zn_kul_2015_2_piechota.pdf [dostęp: 30.10.2018]. 

5 Zob. M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego…, s. 101–102. 
6 Książka Szejnert – napisana pierwotnie w formie dziennika na podstawie przeprowadzonych 

przez autorkę w latach 1988–1989 poszukiwań grobów więźniów politycznych – pierwszy raz została 
wydana w 1990 roku w Londynie, a jej wznowienie ukazało się nakładem Wydawnictwa Znak 
w 2012 roku. 

7 M. Kotowska-Kachel, Małgorzata Szejnert. Biogram, http://nplp.pl/artykul/malgorzata-szejnert/ 
[dostęp: 30.10.2018]. 
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Na ewolucję wspomnianego gatunku w Polsce wpływały także przeobrażenia 
systemu medialnego – rozwój telewizji i internetu oddziaływał na przemiany 
w prasie. Niezwykle istotna stała się szybkość informacji – tradycyjny reportaż 
prasowy nie przystawał już do tempa ich przekazu, jako że jest formą czaso-
chłonną. Działy reporterskie w gazetach są po prostu za drogie do prowadzenia, 
zresztą od pewnego czasu – w związku z literackością gatunku – niezwykłą popu-
larnością cieszą się książki tworzone przez reporterów. Dają im one możliwość 
spokojniejszej pracy, bez presji czasu, a stypendia literackie – takie jak stypen-
dium Fundacji Herodot – ułatwiają twórcom pisanie. 

Nie bez znaczenia są działania wydawnictw – prekursorem, jeśli chodzi o re-
portaże książkowe, jest Wydawnictwo Czarne8, ale publikacje z zakresu tego 
gatunku wydają także: Wydawnictwo Znak, W.A.B. (imprint „Terra Incognita”), 
Agora, Dowody na Istnienie9. Co ważne, książki non-fiction nie tylko cieszą się 
zainteresowaniem czytelników, ale i są nominowane do wielu nagród literackich. 

P R O Z A  S Z E J N E R T  –  C E C H Y  

Monika Wiszniowska podkreśla, że mimo iż twórczość Szejnert ewoluowała 
przez lata, to dla pisarki zawsze ważny pozostawał rys aksjologiczny wraz z uka-
zywaniem aktualnych problemów. Zmieniał się jednak sposób wyrazu, a także 
postrzegania historii. Jak zauważa Wiszniowska: 

być może autorce potrzebny był czas, by spojrzeć na historię nieco inaczej. By potraktować 
ją jako rezerwuar rozległej tradycji, wartej pamiętania, odpominania, ale zarazem pozwalają-
cej na wnikliwy ogląd współczesności10. 

Należy przy tym pamiętać, że sięgnięcie do tematyki historycznej było w pełni 
możliwe dopiero w związku z przemianami społeczno-politycznymi w Polsce po 
1989 roku. Bartosz Marzec podkreśla, iż sama Szejnert przyznaje, że zajmowanie 
się historią to w pewnym sensie intuicyjne działanie: 

Chciała się [Szejnert po przejściu na emeryturę – przyp. A.D.] (…) oderwać od bieżącej 
tematyki krajowej. Była nią zmęczona. Miała poczucie, że przez lata pracy w gazecie wiele 
się o Polsce dowiedziała. Redagowała setki tekstów o polskiej rzeczywistości. (…) 

   
8 Wydawnictwo Czarne na stronie imprintu „Reportaż” umieszcza taką informację: „Jedna z naj-

bardziej rozpoznawalnych serii non-fiction na rynku. To dzięki niej zapanowała w Polsce moda na 
reportaż literacki”. Zob. https://czarne.com.pl/katalog/serie/reportaz [dostęp: 30.10.2018]. 

9 Por. K. Stańczyk, 10 serii reporterskich dla miłośników non-fiction, http://wokolfaktu.pl/10-serii-
reporterskich-dla-milosnikow-non-fiction-duzo-linkow [dostęp: 30.10.2018]. 

10 M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego…, s. 105. 
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Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim w latach pięćdziesiątych. Omawiali historię 
WKPb [Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – przyp. A.D.]. Uczci-
wych wykładów z historii nie było. Te zaległości trudno było nadrobić. 

Historia jest dla niej ciągłym odkrywaniem. Wychodzi od tego, co tu i teraz, a potem cofa 
się w czasie, w poszukiwaniu ludzi i historii11. 

Mariusz Urbanek zauważa, że teksty pisarki cechują się tym samym wspólnym 
rysem – „niezgodą na niepamięć”: 

W tym, co dziś pisze Małgorzata Szejnert, jest ta sam[a] dbałość o język, o wymiar lite-
racki tekstu, nieważne: gazetowego reportażu czy książki. I jest ta sama misja, potrzeba opi-
sywania świata zakazanego, ukrytego, nieobecnego, zapomnianego12. 

Na podobny aspekt pisarstwa Szejnert zwraca uwagę Bernadetta Darska, która 
w swojej rozprawie Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o re-
portażu polskim XXI wieku analizuje reportaże autorki przez pryzmat kategorii 
pamięci, konstatując: „Można by (…) powiedzieć, że punt wyjściowy książki 
[Domu żółwia. Zanzibaru – przyp. A.D.] to ujawnienie stanu zapomnienia”13. 

Monika Wiszniowska stawia tezę, że twórczość reporterska Małgorzaty Szej-
nert z XXI wieku winna być nazwana reportażem geohistorycznym, jako że sytu-
uje się pomiędzy geografią a historią, a właściwie na przecięciu owych płasz-
czyzn: „To, co fascynuje Szejnert, to raczej problem czasu w tej przestrzeni sku-
mulowanego”14. 

Urbaniak, omawiając książkę Usypać góry. Historie z Polesia, zwraca uwagę 
na pogranicze jako miejsce akcji reportaży Szejnert. Podobnie było w Czarnym 
ogrodzie, w którym pisarka opisała śląskie osiedla górnicze: Nikiszowiec i Gi-
szowiec, podkreślając ich wielokulturowość oraz zachodzące w nich przemiany 
wynikające z zawirowań historii. Pogranicze pojawia się także w Wyspie kluczu – 
tu akcja toczy się na Ellis Island, na której rejestrowano imigrantów z Europy 
i podejmowano decyzję o wpuszczeniu ich na terytorium USA. Nie inaczej jest 
w przypadku Zanzibaru, który przez lata pozostawał pod wpływem rdzennej 
kultury afrykańskiej oraz świata muzułmańskiego. Na to wszystko nałożyły się 
procesy kolonizacyjne – w XVI wieku wyspa należała do Portugalii, następnie do 
sułtanów Omanu, a od 1886 roku kontrolę sprawowali na niej Brytyjczycy. 
   

11 B. Marzec, Małgorzata Szejnert, https://culture.pl/pl/tworca/malgorzata-szejnert [dostęp: 30.10. 
2018]. 

12 M. Urbanek, Niezgoda na niepamięć, „Odra” 2016, nr 6, http://magazyn.o.pl/2016/mariusz-urba 
nek-malgorzata-szejnert-niezgoda-na-niepamiec-odra/#/ [dostęp: 28.10.2018]. 

13 B. Darska, Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku, 
Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014, s. 62. 

14 M. Wiszniowska, Od reportażu społeczno-obyczajowego…, s. 106. 
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Wskazane cechy wpisują twórczość Szejnert w nurt historii alternatywnych 
oraz mikrohistorii. Marcin Kula, historyk, w artykule Reportaż historyczny jako 
rodzaj współczesnej historiografii dokonuje apologii dziennikarstwa historyczne-
go i konstatuje, że „reportaż historyczny przywraca historii ludzki wymiar”15. 
Prozę Szejnert charakteryzują nie tylko związki z historiografią, ale także antro-
pologią i etnografią. Zdaniem Clifforda Geertza, wybitnego antropologa, „dzieła 
etnograficzne mają tendencję, aby wyglądać jak romanse przynamniej w takim 
samym stopniu, w jakim przypominają sprawozdania z laboratorium”16 – ów 
dualizm możemy zaobserwować również w reportażach17. Autorka skrupulatnie 
zajmuje się odtwarzaniem i utrwalaniem faktów, a zarazem nasyca teksty literac-
kością. Katarzyna Frukacz zauważa, że literackość ta przejawia się m.in. ze-
wnętrznymi wobec konwencji zabiegami kreacyjnymi, dokonywanymi na tekście 
reporterskim, oraz czerpaniem z po części obcego reporterowi warsztatu literac-
kiego18. 

Przywoływani badacze – Wiszniowska, Darska oraz Urbanek – podkreślali wa-
gę zagadnienia pamięci w prozie Szejnert. Opis etnograficzny również ma za 
zadanie ocalić pamięć, jako że antropolodzy w swoich tekstach interpretują stru-
mień dyskursu społecznego, aby uchronić przed zapomnieniem to, co zniknie ze 
zmianą okoliczności19. Uwypuklenie historiograficznego wymiaru dzieł pisarki 
pozwala stwierdzić, że można by je traktować nie tylko jako reportaże geohisto-
ryczne, ale i historiograficzno-etnograficzne20. 

A F R Y K A  

Szejnert w Domu żółwia. Zanzibarze przedstawia przekrojowo 200 lat historii 
wyspy. Cofa się w swej książce do początków XIX wieku – okresu największej 
świetności Zanzibaru, czasów, gdy był siedzibą sułtana Saida, władcy Imperium    

15 M. Kula, Reportaż historyczny jako rodzaj współczesnej historiografii, w: Historia w kulturze 
współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, 
Lublin: Edytor.org, 2011, s. 307. 

16 C. Geertz, Być tam. Antropologia i scena pisarska, w: tegoż, Dzieło i życie. Antropolog jako au-
tor, przeł. E. Dżurak, S. Sikora, Warszawa: Wydawnictwo KR, 2000, s. 19. 

17 Szerzej pisałam o tym (jako Anna Wróblewska) w: Reportaż historyczny jako forma współcze-
snej etnografii na przykładzie „Czarnego ogrodu” Małgorzaty Szejnert, „Roczniki Nauk Społecz-
nych” 2017, t. 9 (45), nr 4, s. 148–150. 

18 K. Frukacz, Między literackością a podmiotowością. Nowy wymiar „skażenia” polskiego repor-
tażu (na przykładzie „Zapisków na biletach” Michała Olszewskiego), „Postscriptum Polonistyczne” 
2013, nr 1, s. 153–154. 

19 Szerzej pisałam o tym w: Reportaż historyczny jako forma…, s. 151–152. 
20 Zob. tamże. 
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Omanu – a kończy na XXI wieku, kiedy obszar ten wyrasta na imperium turysty-
ki. Autorka znowu opisuje miejsce raczej nieznane ludziom. W Polsce Zanzibar 
może być kojarzony za sprawą utworu Na plażach Zanzibaru, wykonywanego 
przez Grzegorza Turnaua oraz Sebastiana Karpiela-Bułeckę, z tekstem autorstwa 
Leszka Aleksandra Moczulskiego. Album Fabryka klamek, na którym znalazła 
się piosenka, został wydany w listopadzie 2010 roku, a więc rok przed Domem 
żółwia. Warto przytoczyć refren, odwołujący się do stereotypowych wyobrażeń 
związanych z wyspą – białych plaż i egzotyki: 

Bo na plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, 
taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru. 
Gdzie powietrza woń nektaru, a nie baru, 
ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru21. 

Reżyser teledysku Mateusz Winkiel, pytany o piosenkę, skomentował: 

Dla większości z nas tytułowy Zanzibar jest egzotycznym miejscem położonym gdzieś na 
końcu świata. Każdy z nas jest w stanie je opisać, a nawet wskazać, gdzie leży. Czy jednak 
nasze wyobrażenia pokrywają się z wiedzą encyklopedyczną? Może każdy z nas ma swój da-
leki, nieodkryty Zanzibar, do którego wyrusza w swych myślach i wyobrażeniach22. 

Małgorzata Szejnert w swoim reportażu wypełnia białe plamy, czyni wyspę 
miejscem konkretnym, opisując jej losy na przestrzeni lat i jednocześnie osadza-
jąc w kontekście społeczno-kulturowym. Juliusz Kurkiewicz stwierdza nawet, że 
to „[n]ajważniejsza polska książka o Afryce od czasów Hebanu Kapuścińskiego”23. 

K O B I E C Y  P U N K T  W I D Z E N I A  

Agata Nabrdalik, analizując teksty podróżniczych reportaży prasowych, doko-
nuje rozróżnienia kobiecego i męskiego punktu widzenia. Uznaje, że dla podmio-
tu kobiecego charakterystyczna jest ekspresyjność, nagromadzenie środków styli-
stycznych, koncentracja na własnych odczuciach, z kolei dla podmiotu męskiego 
– obiektywizm, brak oznak zaangażowania, aktywna postawa wobec świata24. 
   

21 Por. http://teksty.org/grzegorz-turnau,na-plazach-zanzibaru,tekst-piosenki [dostęp: 09.05.2014]. 
22 Turnau i Bułecka na plażach Zanzibaru, „Dziennik” 29.10.2010, http://muzyka.dziennik.pl/arty 

kuly/307275,turnau-i-bulecka-na-plazach-zanzibaru.html [dostęp: 08.05.2014]. 
23 Najlepsze książki 2011 roku, „Gazeta Wyborcza” 30.12.2011, http://wyborcza.pl/1,75475,108924 

15,Naj lepsze_ksiazki_2011_roku.html [dostęp: 08.05.2014]. 
24 Por. A. Nabrdalik, Płeć kulturowa jako jeszcze jedno kryterium charakterystyki podmiotowego 

punktu widzenia w tekście reportażu podróżniczego, w: Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, red. 
D. Rott, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 48–53. 
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Małgorzata Szejnert w swym reportażu wykorzystuje zarówno strategię męskie-
go, jak i kobiecego punktu widzenia. Przeważnie jest bardzo rzeczowa: 

W styczniu 1858 roku Livingstone pozostaje jeszcze w Londynie, ale już się zbiera do 
nowej wyprawy wzdłuż biegu Zambezi. Ekspedycja jest wspierana przez rząd, który myśli 
o interesach gospodarczych w Afryce. Wystawny obiad na cześć doktora w Tawernie Wol-
nomularzy gromadzi trzystu pięćdziesięciu przedstawicieli londyńskiej elity25. 

Innym razem jest poetycka: 

Każda dhow [tradycyjny arabski statek żaglowy – przyp. A.D.] zabiera żółwiego podrost-
ka. Odczepia się cumy, ale śpiew dziobu, steru i bloczków słyszany w ciszy przez ludzi 
o wrażliwych uszach ginie w ogólnym harmidrze i śmiechu. Za łodziami ruszają doskonali 
pływacy, mali chłopcy we wsi. Płyną, dokazując, wyrzucają pióropusze wody. Wszystko się 
iskrzy i nikt już z brzegu nie może zobaczyć, jak nurkowie schodzą do wody, zabierając ze 
sobą żywy ładunek, żeby połączyć go z oceanem (DŻ. Z, 336). 

Przeważnie Szejnert przyjmuje pierwszą strategię, jednak fragmenty bardziej 
poetyckie, zmetaforyzowane, a czasami symboliczne otwierają poszczególne 
części książki (drugi z przywołanych cytatów zamyka cały reportaż), co nadaje 
im szczególną rangę. Reportażystka bardzo często oddaje głos bohaterom, przy-
taczając ich wypowiedzi lub cytując źródła pisane, m.in. listy, dzienniki czy do-
kumenty urzędowe. 

Styl autorki ma zatem wiele cech określanych przez językoznawców jako „mę-
skie”, jednak warstwa treściowa Domu żółwia… jest bardzo bogata, jeśli chodzi 
o pierwiastek kobiecy. Szejnert poświęca wiele miejsca bohaterkom, które w każ-
dej części opowieści są istotnymi aktorkami zdarzeń. Początek reportażu (pomija-
jąc motyw żółwi, stanowiący swoisty refren utworu) rozpoczyna się od wspo-
mnień księżniczki Salme, córki sułtana. Dzięki jej relacji poznajemy pałac i wy-
spę. Nawet gdy opisywana jest wyprawa Davida Livingstone’a, autorka nie 
zapomina o jego żonie, która przyjechała mu towarzyszyć, a w wyniku choroby 
zmarła w afrykańskiej puszczy. Poznajemy również Caroline Thackeray, kuzynkę 
twórcy Targowiska próżności, afrykańską śpiewaczkę Bi Kidude, a także kobiety 
zamieszkujące Zanzibar współcześnie: Matyldę Pniewską prowadzącą lokalne 
biuro podróży, biolożkę i ekolożkę Linę Nordlund czy Mtumę – rdzenną miesz-
kankę wyspy. 

Wszystkie te postaci żeńskie wyróżnia postawa aktywna. Salme przez wiele lat 
walczyła o powrót na Zanzibar z należnymi honorami (musiała uciekać z ojczy-
   

25 M. Szejnert, Dom żółwia. Zanzibar, Kraków: Znak, 2011, s. 45. W tym artykule dla podanego 
adresu bibliograficznego będzie dalej stosowany skrót DŻ. Z, ujmowany w nawias i uzupełniany 
numerami stron, na których umieszczono cytowane fragmenty. 
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zny jako osoba zaangażowana w spisek), Caroline Thackeray zajmowała się 
edukowaniem rdzennych dziewcząt zanzibarskich, Lina Nordlund opiekuje się 
okoliczną rafą koralową, a Mtuma utrzymuje całą rodzinę, ponieważ ma kale-
kiego męża. 

Nie zawsze jednak działalność kobiet przebiega po ich myśli. Szczególnie 
gorzki wydźwięk ma historia Jutty Nedorn – Niemki, która postawiła sobie za cel 
przyuczenie dziewcząt do pracy w sklepiku z ciastami, bułkami i tortami. Mimo 
trudności wynikających z innej mentalności Afrykanek (braku poczucia czasu, 
przestrzeni i wiary w możliwość poprawy swojego losu) Jutta walczy o ich lepszy 
start, a jedna z pilnych uczennic otrzymuje nawet pracę w hotelu. Po paru miesią-
cach punkt sprzedaży przejmują rdzenne mieszkanki wyspy. Jak się okazuje: 

[Jutta – przyp. A.D.] wynajmowała sklepik od miejscowej spółdzielni. Kobiety z tej koo-
peratywy już dawno chciały przejąć jej świetny lokal z widokiem na plac. Nie mogły się do-
czekać wygaśnięcia najmu. Próbowały rozmaitych sposobów, żeby Juttę wykurzyć. Odcinały 
jej prąd, a Jutta między innymi sprzedawała lody. 

Pewnej nocy wystawiły na drogę cały majątek Workshopu Jumbo Zanzibar i wprowadziły 
się do lokalu, wykazując piorunującą szybkość działania, doskonałą ocenę przestrzeni, zdol-
ność do myślenia o jutrze i umiejętność przewidywania – że Jutta nie podejmie ostrej inter-
wencji (DŻ. Z, 304). 

W tym smutnym, ale zarazem ironicznym fragmencie pobrzmiewa inna prawda 
o mieszkankach wyspy – nie wszystkie są w stanie podjąć walkę o byt w sposób 
uczciwy. Autorka przedstawia całe spektrum postaw – zarówno rdzennych 
mieszkańców, jak i przybyszów. Podobnie jak we wcześniejszych reportażach 
raczej nie ocenia bohaterów, lecz stara się wyjaśniać przyczyny ich zachowań 
oraz kierujące nimi motywacje. W dodatku, co niezwykłe, niweluje wrażenie 
obcości Afryki. Przedstawia Zanzibar jako egzotyczne miejsce, ale wynika to 
raczej z barwnej historii i usytuowania wyspy na pograniczu wpływów różnych 
kultur, a nie z inności tubylców. 

S T E R E O T Y P  A F R Y K I  

Analizując relacje z podróży do Afryki różnych polskich twórców26, Halina Wi-
tek obserwuje towarzyszące podróżnikom poczucie obcości, wynikające z odmien-
nej fizyczności Afrykanów, ich ubioru czy stosunku do białego człowieka27. Ta-   

26 Oczywiście o Afryce ważne teksty napisali także inni polscy reportażyści, dekonstruując stereo-
typy, m.in. Wojciech Jagielski (Nocni wędrowcy, 2009) czy Wojciech Tochman (Dzisiaj narysujemy 
śmierć, 2010). 

27 Zob. H. Witek, Wizerunek obcego. Kultury afrykańskie w relacjach Henryka Sienkiewicza, Ma-
riana Brandysa i Marcina Kydryńskiego, Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2009. 
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kich porównań próżno szukać w Domu żółwia. Zanzibarze, bo wyspa nawet 
w XIX wieku przedstawiana jest z wielu perspektyw – niekiedy jako enklawa 
nowoczesności: 

Sułtan Bargasz nie tylko iluminuje swoje pałace, ale zarządza obwieszenie lampami latarni 
morskiej przy Domu Cudów, co jej szybko nadaje – wśród żeglarzy – nazwę „sułtańskiej 
choinki”. Od tej pory światło zaczyna sobie torować drogę do bogatych domów, budynków 
handlowych i urzędowych i na latarnie uliczne. 

Te zmiany zauważa Stanley w 1887 roku (DŻ. Z, 127). 

Innym razem – jako miejsce zmarnowanego potencjału: 

Bloki tworzą niekończące się martwe pespektywy, których i dzisiaj – w 2010 roku – nie 
może ożywić ani ruch uliczny, ani namazane sprayem napisy, ani handel kanapami, fotelami, 
pufami ustawionymi wzdłuż parterów w równoległe ciągi jak alternatywne, niskie zabudo-
wania, ale – dla odmiany – miękkie i kolorowe (DŻ. Z, 241). 

Pisarze, o których wspomina Halina Witek (Sienkiewicz, Brandys i Kydryń-
ski), zdają się podróżować na Czarny Ląd w celu poszukiwania egzotyki, Innego. 
Brandys porównuje często afrykańską rzeczywistość do polskiej, dokonując 
przekładu między dwiema kulturami28, natomiast Kydryńskiego fascynuje głów-
nie kwestia czasu w Afryce – jego postrzegania czy wpływu na ludzi29. 

Wszyscy trzej podróżnicy wyruszyli na Czarny Ląd, aby przywieźć stamtąd re-
lację będącą osobistą wariacją na temat tego kontynentu, a wręcz autoportretem30. 
Z kolei Małgorzata Szejnert Afrykę odkryła przypadkiem. Jak mówi w wywia-
dzie, na Zanzibar przyleciała, żeby nurkować31. Zafascynowały ją wówczas żół-
wie, a gdy dowiedziała się, że ich populacja zmniejsza się w wyniku industriali-
zacji, zainteresowała się powierzchnią wyspy. Wycieczka do Stone Town (stolicy 
Zanzibaru), podczas której autorka zwiedzała pałac i widziała dom Livingstone’a, 
uświadomiła jej, jak istotne jest to miejsce dla świata. Dopiero wtedy podjęła 
decyzję, że napisze o Zanzibarze książkę32. W twórczości Szejnert brakuje uprze-
dzeń, przyjętych z góry wyobrażeń dotyczących „afrykańskości” czy poszukiwa-
nia opozycji my – oni. Sprawia to, że można przypisać autorce perspektywę tu-
rystki, którą definiuje i zarazem apologizuje w swojej książce Paweł Zajas, pod-
   

28 Tamże, s. 43. 
29 Tamże, s. 52. 
30 Tamże, s. 73, 77. 
31 M. Szejnert, Wdzięczność dla żółwia, czyli Małgorzata Szejnert o Zanzibarze, rozm. przepr. 

W. Szabłowski, „Gazeta Wyborcza” 16.10.2011 [dod. „Duży Format”], http://wyborcza.pl/duzyforma 
t/1,127291,10465678,1Wdziecznosc_dla_zolwia__czyli_Malgorzata_Szejnert.html [dostęp: 06.06.2014]. 

32 Zob. Małgorzata Szejnert o Zanzibarze i swojej książce „Dom żółwia”, http://www.youtube. 
com/watch?v=Ag6ctCag7ns [dostęp: 24.05.2014]. 
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kreślając, że ważne przy odkrywaniu Afryki jest ograniczenie wstępnych zało-
żeń33. Co prawda czasem, jak w opisie rozmowy z Juttą, na jaw wychodzą różni-
ce kulturowe – np. odmienny stosunek Zanzibarczyków do pracy i wolnego czasu 
– nie stanowią jednak osi reportażu. Poza tym w utworze reporterka parokrotnie 
pisze o tubylcach wyłamujących się ze stereotypu leniwego Afrykanina. Jest to 
m.in. wspomniana już Mtuma, która 

ma nadzwyczajne szczęście, bo codziennie wychodzi do pracy. Idzie przez wieś powoli, wy-
prostowana, w szafirowej kandze [tradycyjny afrykański strój kobiecy – przyp. A.D.] i bez 
plastikowej miednicy na głowie. Gdyby ją niosła, byłoby wiadomo, że jak większość kobiet 
nungwijskich zaczeka na odpływ (…) i na zielonych wynurzonych pastwiskach będzie szu-
kać rybek, (…) które nadają się do jedzenia (…) (DŻ. Z, 283–284). 

Należy podkreślić, że Szejnert nie jest tak jednoznaczna w krytyce postaw in-
nych bohaterów: bezrobotnych lub tych, którzy całe dnie spędzają na plaży, stara-
jąc się nakłonić turystów do skorzystania ze swoich usług. Przywołana już Mtu-
ma „ma nadzwyczajne szczęście, bo codziennie wychodzi do pracy” – tym sa-
mym autorka zaznacza, że możliwość stałego zarobku, a także zdobycia 
wykształcenia jest czymś wyjątkowym. Nie dość, że bohaterowie książki przyj-
mują postawę analogiczną do homo sovieticus, co wynika z postkolonialnego 
dziedzictwa34, to jeszcze warunki na wyspie nie pozwalają na samorealizację – 
czy to związaną ze statusem materialnym, czy z wykształceniem. 

Zmarnowane szanse dotyczą również aspektu ekonomicznego – przez lata Zan-
zibar znany był z eksportowania goździków, a w 1963 roku kwiat ten znalazł się 
nawet na fladze niepodległego państwa (DŻ. Z, 199). Rewolucyjny rząd kontrolu-
jący ów przemysł doprowadził do zmarnotrawienia zasobów, ale i zaniedbania 
samych drzew, co w przyszłości przyczyniło się do klęski produkcji: 

Organizacja pracy upada. Wygodniej jest zbierać pąki z dolnych gałęzi, a górne zostawić. 
Są podobno plantacje, gdzie czterdzieści procent zawiązków kwiatowych pozostaje na drze-
wach. Ceny goździków ustanowione przez rząd są dużo niższe niż światowe, więc zaczyna 
się przemyt zbiorów na ląd Afryki. (…) Rząd ocenia, że w 1975 roku wymycono z Zanzibaru 
trzecią część zbiorów (DŻ. Z, 239). 

O utraconych szansach można mówić także w przypadku przemysłu tury-
stycznego, który – zamiast być szansą na rozwój kraju – skutkuje tylko zyskiem 
wielkich zagranicznych korporacji, a w dodatku negatywnie wpływa na los 
mieszkańców. 
   

33 P. Zajas, Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej, 
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, s. 198. 

34 Por. M. Szejnert, Wdzięczność dla… 
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ŻÓŁW I E  

Lejtmotywem spajającym utwór, pełniącym funkcję swoistego refrenu35, jest 
motyw żółwia. Wątek ten autorka zbudowała na zasadzie paradoksu: żółw miesz-
ka w swojej skorupie, ale w pewnym sensie dotyka go bezdomność – samice 
muszą bowiem przemierzać dziesiątki tysięcy kilometrów, żeby wrócić do miej-
sca urodzenia w celu złożenia jaj. Żółwie pochodzące z Zanzibaru są szczególnie 
narażone na wyginięcie z powodu gwałtownego rozwoju turystyki – dawne lęgo-
wiska stworzeń znikają z powierzchni ziemi, gdyż powstają na nich hotele i ku-
rorty. Jak się później okazuje, żółwie od zawsze musiały zmagać się z licznymi 
zagrożeniami. Autorka niektóre z siedmiu części reportażu kończy odwołaniem 
do tego stworzenia, podkreślając jego wagę. W XIX wieku mięso żółwi czy zupa 
na jego bazie były rarytasami. Polowania na te zwierzęta przeprowadzano niezwy-
kle metodycznie, bo za pomocą specjalnie wytresowanych ryb – tzw. podnawek: 

Należy zacisnąć pierścień na płetwie ogonowej podnawki i przyczepić do niego długą 
mocną linkę. Następnie wpuścić rybę do wody tam, gdzie widziano żółwie olbrzymy, i ob-
serwować ruch wędki. Szarpnięcie podnawki za ogon zaciska ssący aparat i ryba ciągnie 
ciężkiego gada jak mały holownik, który wprowadza do portu statek oceaniczny. (…) 

Dobra podnawka może upolować dwa żółwie dziennie. Trzeba ją hodować jak psa my-
śliwskiego, dbać o nią, karmić, ulokować wygodnie w napełnionej wodą przegrodzie łódki, 
a po każdym polowaniu pogłaskać i podziękować (DŻ. Z, 118). 

Popularność żółwi w XX wieku wynika bezpośrednio z tej dziewiętnasto-
wiecznej sławy. Ich zmniejszającą się populacją zaczęli interesować się ekolodzy, 
a za sprawą Suzie – samicy uratowanej z rąk handlarzy, której losy mogły śledzić 
miliony ludzi na całym świecie – wzrosła świadomość potrzeby ochrony tego 
gatunku. Podróż żółwicy w poszukiwaniu lęgowiska świadczyła o wielkiej de-
terminacji w powrocie do korzeni, co ma odzwierciedlenie w innym reportażo-
wym wątku, dotyczącym niewolników pragnących odnaleźć swoją ojczystą zie-
mię (DŻ. Z, 100–103). 

Cały reportaż zamyka opis turtle sanctuary w Nungwi – rezerwatu dla żółwi, 
w którym na ich rzecz działają wolontariusze. Gdy małe żółwie dorosną, wpusz-
czane są uroczyście do wody, by mogły połączyć się z naturą. Nie sposób nie 
dostrzec paraleli między handlarzami niewolnikami a podnawkami lub między 
uwolnieniem żółwi a wyzwalaniem niewolników czy niepodległością wyspy. Co 
więcej, żółwie dożywają ok. 150, czasami 170 lat, a właśnie tyle lat wstecz – tj. 
do połowy XIX wieku – sięga autorka, snując swoją opowieść36. W utworze 
   

35 Por. tamże. 
36 Por. P. Krupiński, Trzy spojrzenia na „Dom żółwia”, w tym jedno (prawie) jego własnym okiem, 

„Pogranicza” 2012, nr 2, s. 29. 
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Szejnert bezdomność występuje na wielu obszarach: wśród niewolników, elit 
arabskich przepędzonych po rewolucji 1964 roku czy tubylców wypieranych na 
obrzeża miast i wiosek przez przemysł turystyczny37. 

P O S T K O L O N I A L I Z M  I  N E O K O L O N I A L I Z M  

Tę zanzibarską bezdomność możemy tłumaczyć kolonialnymi następstwami, 
które są niepodważalnym dowodem na trwałość układu zależności między cen-
trum a peryferiami38. Uwidaczniają się szczególnie silnie w twórczości rodzi-
mych autorów, ponieważ wiążą się z zawiedzionymi nadziejami społeczeństw 
postkolonialnych – oczekujących, że kres kolonializmu umożliwi rozpoczęcie 
wszystkiego na nowo. Okazało się to niemożliwe, a próby wymazania z pamięci 
okresu zależności kończą się fiaskiem i paradoksalnie przekreślają szansę na 
przezwyciężenie piętna zniewolenia39. Ów paradoks zauważyli teoretycy zajmu-
jący się postkolonializmem, którzy postrzegają oswojenie przeszłości jako jedno 
z zadań dyskursu. 

Dom żółwia. Zanzibar można odczytywać za pomocą teorii postkolonialnej. 
Ewa Domańska wskazuje, że szczególną rolę w tego typu badaniach odgrywa 
analizowanie poczucia nadrzędności Europy wobec skolonizowanych, jej wpływu 
na podbite imperia czy utwierdzania przez kolonizatorów schematycznych wyob-
rażeń na temat Innego40. Prekursorami nurtu są Frantz Fanon, autor manifestu 
Wyklęty lud ziemi (1961), i Edward Said, który w Orientalizmie (1978) dowodził, 
że w obowiązującym dyskursie legitymizuje się imperialną politykę Zachodu 
i utrwala stereotypowy obraz obcego41. 

Warto zaznaczyć, że Zanzibar – w przeciwieństwie do wielu państw afrykań-
skich – nie był kolonią, ale protektoratem, w którym urzędowali Anglicy42. Moż-
na się więc zastanawiać, czy zastosowanie wobec niego kryterium postkolonial-
ności jest zasadne. Należy tu podkreślić, że mimo iż według obowiązującej kon-
stytucji na czele Zanzibaru stał sułtan, to de facto na wszystkie obszary życia 
społecznego oddziaływało Imperium Brytyjskie. Stosunki na wyspie spełniają 
więc wszystkie założenia ujęte w definicji kolonializmu. Kolonializm bowiem – 
oprócz ekonomicznej eksploatacji, która dokonywała się przecież na Zanzibarze – 
   

37 Zob. Małgorzata Szejnert o Zanzibarze… 
38 Por. E. Domańska, Badania postkolonialne, w: L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie 

krytyczne, przeł. J. Serwański, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008, s. 162. 
39 Por. L. Gandhi, Teoria postkolonialna…, s. 13–14. 
40 Por. E. Domańska, Badania postkolonialne…, s. 159. 
41 Por. tamże, s. 161. 
42 Por. M. Szejnert, Wdzięczność dla… 
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oznacza również zaszczepianie obcych norm kulturowych czy stosunek domina-
cji43. Sytuacja ta dotyczyła nie tylko supremacji Anglików, ale i Arabów, stano-
wiących mniejszość wobec Afrykanów, lecz tworzących elitę. 

Próby zerwania z ową zależnością w przypadku Zanzibaru podjęto bardzo 
wcześnie, bo miesiąc po odzyskaniu niepodległości, o czym Szejnert pisze 
w części Śmierć Barwaniego. Doszło wówczas do rewolucji, której przewodził 
John Okello. Miała ona na celu rozprawienie się z arabskim kolonializmem – jak 
wspomniałam, mimo liczebnej przewagi Afrykanie często byli skazani na głos 
arabskiej mniejszości stanowiącej elitę. Po zwycięskiej rewolucji republika Zan-
zibaru połączyła się z Tanganiką i oba kraje weszły w skład Tanzanii, w ramach 
której Zanzibar zachował autonomię. Tym razem został jednak uwikłany w nową 
relację zależności od komunistycznych państw: ZSRR i Chin. 

Nadzieją na odrodzenie wyspy był przemysł hotelarski, jednak szybko okazało 
się, że to kolejna forma kolonializmu – mniej widoczna na pierwszy rzut oka, ale 
równie silnie oddziałująca na życie mieszkańców. Zanzibar stał się w ostatnich 
latach niezwykle popularnym kurortem, często reklamowanym jako „raj dla tury-
stów” czy „rajska wyspa”44. Buduje się tu coraz więcej hoteli45, co pozornie stwa-
rza szansę na nowe miejsca pracy dla tubylców. Tymczasem nie dość, że pensje 
w hotelarstwie są niskie jak na dochody w branży, to jeszcze w hotelach są za-
trudniani mieszkańcy kontynentalnej Afryki, mający większe doświadczenie 
w owej profesji. Wobec pracowników stosuje się również przemoc symboliczną – 
jak wspomina Beryl, rozmówczyni Szejnert: 

Goście [w nowym hotelu – przyp. A.D.] stanęli kołem ponad barierką. W dole pracowali 
barmani. Nalewali trunki, wstrząsali koktajle i podawali do góry. Wszyscy ludzie wyżej byli 
biali, wszyscy w dole czarni (DŻ. Z, 312). 

Urządzenia techniczne do hoteli sprowadza się z Dubaju, podobnie jest z pra-
cownikami czy nawet z żywnością, co szczególnie zadziwia, ponieważ Zanzibar 
słynie z żyznej ziemi i przyjaznego mikroklimatu46. Kurorty zawłaszczają nawet 
   

43 Por. T. Stokłosa, Od kolonializmu do literatury postkolonialnej, „Anuari de Filologia. Llengües 
i Literatures Modernes” 2013, nr 3, s. 62, revistes.ub.edu/index.php/AFLM/article/download/9753/ 
12587 [dostęp: 07.06.2014]. 

44 Por.: http://www.tanie-loty.com.pl/ciekawostki-o-zanzibarze.html [dostęp: 07.06.2014]; http:// 
www.nobleconcierge.pl/biuro-podrozy/oferty/zanzibar-rajska-wyspa-neckermann [dostęp: 07.06.2014]; 
http://www.klubznizek.pl/szczegoly/595/Zanzibar---cudowna-rajska-wyspa-czeka-1620-zl-zamiast-27 
00-zl-za-wielka-romantyczna-przygode-nad-Oceanem-Indyjskim-Wasz-zanzibarski-slub [dostęp: 07. 
06.2014]. 

45 Zob. Makłowicz w podróży. Zanzibar – turystyczny raj, https://vod.tvp.pl/video/maklowicz-wpod 
rozy,zanzibar-turystyczny-raj,10268709 [dostęp: 21.12.2018]. 

46 Zob. tamże. 
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ocean, są bowiem często odgradzane wysokim murem, poza tym mają prywatne 
plaże: 

Jeszcze parę miesięcy temu z płaskowyżu koło latarni, na którym ciągle mieszkają tubylcy 
i pasą swe kozy, widać było ocean. Teraz go zasłania betonowa ściana. Ocean będą oglądali 
turyści, którzy zamieszkają za murami Zalu [jednego z zagranicznych kurortów – przyp. 
A.D.] (DŻ. Z, 308). 

Przemysł hotelarski zagraża również przyrodzie Zanzibaru – szczególnie przywo-
łanym już żółwiom, które nie mają gdzie złożyć swoich jaj, oraz wielkim połaciom 
dżungli wycinanym pod budowę kurortów. Za wysokimi murami hoteli grodzi się 
baobaby, a w całym biznesie turystycznym panuje korupcja (DŻ. Z, 312). 

Walka z neokolonializmem przybiera zatem u Szejnert formę sprzeciwu wobec 
odbierania Zanzibarczykom ich dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jako 
że w ten sposób wyspa jest na nowo i potajemnie zniewalana: 

Zwycięstwo zapomnienia może więc przyjść z tej strony, z której nikt się go nie spodzie-
wał, a mianowicie wraz z triumfem konsumpcjonizmu i gotowością stworzenia turystyczne-
go raju dla tych, którzy właśnie na Zanzibarze chcą spędzić wakacje i zostawić tam swoje 
pieniądze47. 

Swoim reportażem Szejnert nie tylko chroni pamięć o Zanzibarze, ale także 
opisuje całe spektrum dobrych praktyk podejmowanych przez rdzennych mie-
szańców wyspy oraz przybyszów. Pozytywny wzorzec, który zdaje się wskazy-
wać autorka, stanowi rezerwat rafy koralowej na Chumbe, respektujący zasady 
zrównoważonego rozwoju. Inicjatorką całego projektu była Szwedka Lina Nor-
dlund – za zadanie postawiła sobie pielęgnowanie przyrody tej zanzibarskiej 
wyspy. W rezerwacie wprowadzono szereg ekologicznych rozwiązań – np. uży-
wa się w nim energii słonecznej czy prowadzi własną oczyszczalnię wody. Rów-
nie istotny okazuje się jednak czynnik ludzki, ponieważ pracownikami stacji są 
przybysze z Europy oraz tubylcy. Taki model współpracy jawi się tu jako ideał 
i w pewnym sensie jest szansą na wyjście ze stanu zniewolenia umysłu: 

Musi być ktoś, kto na początku nauczy. Ale zawsze musisz brać ludzi stąd, stąd – nie z da-
leka. Turystyka ekologiczna – to znaczy – pomagasz ludziom. (…) Te dzieci, które przyjeż-
dżają tu na wycieczki, one będą rosnąć. Nauczą swoich rodziców, nauczą innych (DŻ. 
Z, 323). 

Reportaż Małgorzaty Szejnert, będący próbą ujęcia ponad 150-letniej historii 
Zanzibaru, jest więc także próbą analizy sytuacji kolonialnej i postkolonialnej. 
   

47 B. Darska, Pamięć codzienności, codzienność…, s. 63. 
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Z A M I A S T  P O D S U M O WA N I A  

Wspomniałam, że sposób przedstawiania świata przez Szejnert przypomina 
perspektywę turysty oraz że Paweł Zajas, opisując relacje z Afryki, dokonuje 
apologii tejże figury podróżnika-amatora. Podkreśla, że turyści są w stanie 
z większą łatwością zaakceptować hybrydyzację niezachodnich kultur, połączenie 
tradycji i okcydentalizacji. Dodatkowo „nie ulegają pokusie afrykańskiej nostal-
gii”, dlatego można wysunąć tezę, że dekolonizują zastane obrazy kultur ple-
miennych48. Zdaniem Zajasa turyści nie są obciążeni tak bardzo jak badacze ka-
tegorią „autentyczności” i predefiniowaną siatką pojęć, która ukierunkowuje 
poznawanie danego obszaru i jego kultury49. 

Na tym tle wyróżnia się reportaż Małgorzaty Szejnert – jest bowiem poszuki-
waniem nie inności miejsca, lecz jego natury. Zanzibar to kolejne pogranicze, 
w którego opisie autorka stara się zawrzeć szczególną opowieść o danym teryto-
rium, nadając jej uniwersalny wydźwięk50. Dzięki temu Szejnert jest w stanie 
zminimalizować efekty kolonialnego sposobu postrzegania świata, wymykając 
się niejako zachodniemu punktowi widzenia. Uwidacznia się tu silnie rys aksjo-
logiczny jej reportaży, podkreślany przez Monikę Wiszniowską. Wspominanie 
historii Zanzibaru oraz ukazanie kolonialnych i neokolonialnych uwikłań wyspy 
to zabiegi mające oddziaływać na pamięć i przeciwdziałać zapomnieniu – 
wzmacniane poprzez ulokowanie prozy Szejnert w przestrzeni historiografii, 
antropologii i etnografii. Autorka w wywiadach podkreśla, że jej zdaniem „repor-
ter powinien pisać o czymś, o czym ludzie mało wiedzą albo wiedzą w niewła-
ściwy sposób”51. 

Co więcej, Piotr Krupiński nazywa powstałe po 2007 roku książki Małgorzaty 
Szejnert reportażami epopeicznymi ze względu na ich rozmach i tematykę52. 
Fakt, że pisarka skupia się na opisywaniu społeczności w ważnym momencie 
dziejowym – co jest cechą konstytutywną eposu53 – sprawia, że słów Krupińskie-
go nie należy uznać za hiperbolę. Szejnert czyni Zanzibar niejako sercem Afryki 
– najpierw opisuje losy wyspy jako centrum Imperium Omanu, potem jako nie-
zwykle ważnego punktu handlowego, a obecnie, po latach zapomnienia, jako 
obszaru wyrastającego na turystyczny kurort.    

48 P. Zajas, Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie…, s. 245. 
49 Tamże, s. 198. 
50 Por. M. Szejnert, Lubię Ślązaków, będę wracała na Śląsk, rozm. przepr. A. Zawalska-Hawel, 

„BiblioFan” 2011, nr 4. s. 7. 
51 M. Szejnert, Krajobraz po detonacji, rozm. przepr. A. Wójcińska, w: A. Wójcińska, Reporterzy 

bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wołowiec: Czarne, 2011, s. 12. 
52 P. Krupiński, Trzy spojrzenia na „Dom żółwia”…, s. 31. 
53 Por. J. Sławiński, Epos [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. tenże, Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1988, s. 127. 
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Dzięki szerokiemu spektrum tematów Dom żółwia. Zanzibar stanowi monogra-
fię miejsca. Jak zaznacza Juliusz Kurkiewicz, zgodnie z intencją autorki wyspa 
staje się protagonistą utworu54. Piotr Krupiński z kolei uważa, że Małgorzata 
Szejnert stworzyła koncept reportażowej kompozycji szkatułkowej55. Wielowąt-
kowość opowieści i mnogość podejmowanych w niej zagadnień – przy jednocze-
snym odsunięciu się reporterki w cień oraz skupieniu się na niewielkiej połaci 
lądu – sprawia, że utwór wyróżnia się spośród innych reportaży o Afryce, a Zan-
zibar jest tutaj swoistą reprezentacją Czarnego Lądu. 
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54 Najlepsze książki 2011 roku… 
55 P. Krupiński, Trzy spojrzenia na „Dom żółwia”…, s. 32. 
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P O L S K I E  ( N I E ) C Z Y TA N I E  

Powieść? Nie. Reportaż. Co sądzicie o reportażu? Myślę, że jest on literacką strawą przyszło-
ści. Oczywiście tylko reportaż najwyższej klasy (…). W przyszłości nie będzie powieści, to 
znaczy książek z wymyśloną akcją. Sądzę, iż przyjdzie czas, że ludzie zechcą czytać jedynie 
prawdę o otaczającym ich świecie1. 

Choć pochodzące z 1929 roku słowa Egona Erwina Kischa, uznawanego za jed-
nego z najwybitniejszych reportażystów w historii dziennikarstwa, nie urzeczywist-
niły się w pełni, to jednak są one zapowiedzią widocznych już przemian w czytel-
nictwie i prymatu literatury non-fiction nad innymi gatunkami. Czy teza ta jest 
prawdziwa? Jak koresponduje ona ze stanem czytelnictwa w Polsce? Czy i co aktu-
alnie czyta się w szkole? Po co w ogóle czytamy? Czy istotnie reportaż mógłby stać 
się antidotum na nieczytanie? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania. 

Aż 62% naszego społeczeństwa nie przeczytało ani jednej książki – to wynik 
deklaracji lekturowych zebranych i opracowanych w 2017 roku przez Bibliotekę 
Narodową2. Stan ten nie zmienia się od lat i oscyluje wokół 60% (w latach 2016 
i 2015 wyniósł 63%, a w roku 2014 liczbę nieczytających stanowiło 58% Pola-
ków), obnażając słabnącą rolę lekcji języka polskiego oraz uniwersyteckiego 
kształcenia w budowaniu nawyku czytania3. 
   

1 Cyt. za: 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 1: 1901–1965, red. M. Szczygieł, 
Wołowiec: Czarne, 2014, s. 5. 

2 Zob. I. Koryś i in., Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018, 
https://ksiegarnia.bn.org.pl/pdf/Stan%20Czytelnictwa_2017(online)20_06_2018.pdf [dostęp: 10.11.2018]. 

3 Pisała o tym zjawisku Krystyna Koziołek w książce pt. Czas lektury: „Potencjalny czytelnik koń-
czy lub skończył kontakt z literaturą w ramach obowiązku szkolnego. Obnaża to słabnącą rolę szkoły 
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Na tle kryzysu czytelnictwa całkiem dobrze wypada literatura faktu. Autorzy 
prezentowanego raportu, analizując wybory lekturowe czytelników, zaobserwo-
wali, że prozę dokumentalną – reportaże, wspomnienia, biografie oraz autobio-
grafie – czyta 5% odbiorców4. I choć nie jest to bardzo liczna publiczność od-
biorcza, to jednak powoli można zauważyć tendencję, o której mówił Kisch, 
a współcześnie Wojciech Tochman: „Ludzie czytają reportaż, czasem (…) znacz-
nie chętniej niż fikcję. Trzeba to wspierać! W czasach, kiedy już nie czytamy 
prawie niczego”5. Potwierdzeniem dobrej kondycji reportażu jest również jego 
obecność na listach bestsellerów, w rekomendacjach ekspertów obserwujących 
polski i zagraniczny rynek wydawniczo-księgarski. I tak wśród 10 najlepszych 
książek 2017 roku, wybranych przez redaktorów „The New York Times Book 
Review”, połowę stanowi literatura faktu6. O ważnym miejscu tego gatunku lite-
rackiego w Polsce świadczy także ustanowiona uchwałą Rady Miasta Stołeczne-
go Warszawy Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, przyznawana najwarto-
ściowszym publikacjom reporterskim, oraz Nagroda Literacka Nike za reportaż 
Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka, którą w 2017 roku wyróż-
niono Cezarego Łazarewicza. 

Mariusz Szczygieł już parę lat temu odnotował koniunkturę na książki z półki 
non-fiction7. Ów boom – do powstania którego przyczynili się sami cenieni przez 
odbiorców autorzy, ale również Instytut Reportażu, Polska Szkoła Reportażu, 
Faktyczny Domu Kultury, księgarnia Wrzenie Świata – spowodował swoistą 
„modę” na czytanie reportaży. Warto dodać jeszcze inne okoliczności sprzyjające 
rozwojowi tego gatunku: 

mamy w Polsce Laboratorium Reportażu i kilka wydziałów dziennikarstwa na różnych 
uczelniach (…). Wiele też zawdzięczamy wydawnictwu „Czarne” i Monice Sznajderman, bo 
zanim powstał Instytut Reportażu, wydawnictwo intensywnie wydawało książki non-fiction 
polskich i zagranicznych autorów8. 

Trudno nie zgodzić się, że rola wydawnictw – szczególnie podkreślonego 
w zacytowanym wywiadzie Izy Michalewicz Wydawnictwa Czarne – jest gigan-
   
w budowaniu nawyku czytania”. K. Koziołek, Czas lektury, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2017, s. 45. 

4 Por. I. Koryś i in., Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku…, s. 73. 
5 W. Tochman, [wywiad], rozm. przepr. S. Wieczeryńska, http://culture.pl/pl/artykul/wojciech-toch 

man-o-polskim-reportazu-wywiad [dostęp: 18.10.2018]. 
6 Zob. The 10 Best Books of 2017, „The New York Times” 30.11.2017,  https://www.nytimes.com/ 

interactive/2017/books/review/10-best-books-2017.html [dostęp: 10.11.2018]. 
7 Zob. M. Szczygieł, Z miłości do faktów, rozm. przepr. P. Bratkowski, „Newsweek Polska” 2014, 

nr 11, s. 81. 
8 I. Michalewicz, Reportaż jak lustro, rozm. przepr. J. Sobieralski, „Dobre Książki” 26.07.2015, 

https://www.dobreksiazkimag.pl/?p=26008 [dostęp: 10.11.2018]. 
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tyczna dla popularyzacji literatury faktu. Oficyna ta od lat wydaje serię opatrzoną 
w górnym rogu okładki sygnaturą „Reportaż”. Książki reporterskie ukazują się 
także m.in. w wydawnictwach: Dowody na Istnienie, Agora, Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (seria „Mundus”), Muza, Wielka Litera, W.A.B. (seria „Terra Incogni-
ta”), Carta Blanca czy Znak. Nie bez znaczenia są również czasopisma, w których 
publikują reporterzy: „Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „Duży Format” czy 
„Wysokie Obcasy”. 

Na bieżący sukces reportażu mocno pracują dwie instytucje, o których już 
wcześniej wspomniałam. Pierwsza to warszawska księgarnia z literaturą non-
-fiction o trafiającej w sedno tego gatunku nazwie Wrzenie Świata. Połączona 
z kawiarnią szybko stała się jednym z najciekawszych obiektów stolicy. Klubo-
-księgarnia jest punktem spotkań, miejscem lektury, rozmów, ale również wyda-
rzeń kulturalnych, na których gościli najwybitniejsi twórcy reportażu. Druga 
instytucja, znajdująca się w pobliżu na mapie miasta, to Faktyczny Dom Kultury. 
Odbywają się w nim wieczory autorskie, spotkania, konferencje, szkolenia, 
warsztaty i wernisaże. 

Literatura reportażowa cieszy się dużym zainteresowaniem w przeciwieństwie 
do literatury pięknej, która dziś znajduje się w głębokim impasie. Niezwykłość 
tego faktu jest tym dziwniejsza, że niektóre reportaże zbliżają się do poezji. Przy-
kładem są książki Jarosława Mikołajewskiego – Wielki przypływ i Terremoto – 
czy twórczość Michała Książka. Jednocześnie reportaż zaczyna powoli zajmować 
miejsce prozy realistycznej w związku z kryzysem powieści i wielkich narracji 
oraz eseizacją dawnych gatunków9, a także ze względu na wytwarzanie zupełnie 
nowego rodzaju tekstów we współczesnej cyberkulturze. Wypiera on twórczość 
fikcjonalną, zajmuje jej półki w księgarniach, otrzymuje kolejne nagrody literac-
kie (w tym literacką Nagrodę Nobla) i od dłuższego już czasu wygrywa z kla-
syczną literaturą na listach bestsellerów. A zatem, jak zauważył Mariusz Szczy-
gieł: „Boom na reportaż chyba się nie skończy, bo ludziom nie wystarczają kilku-
sekundowe migawki. Mamy jakąś potrzebę oswajania świata”10. Wspominam 
o tym, ponieważ coraz częściej słyszę, że reportaż celniej niż powieść czy film 
pokazuje, co stało się w Polsce i na świecie po upadku komunizmu, a wiele naj-
nowszych tekstów reporterskich to gotowy materiał na lekcje języka polskiego11. 
   

9 M. Zimnoch, Reportaż w płynnej nowoczesności, „Znak” 2012, nr 682, s. 117. 
10 M. Szczygieł, Z miłości do faktów…, s. 83. 
11 Przykładem są projekty lekcji polskiego na podstawie reportaży literackich. Choć materiałem 

źródłowym jest literatura, to scenariusze te są przeznaczone nie tylko dla polonistów. Z powodzeniem 
może sięgnąć po nie nauczyciel na lekcji historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, godzinie wy-
chowawczej, a także na etyce i religii. Zob. Szkoła równości. Temat lekcji: Wszyscy o wszystkim mało 
wiemy. Scenariusze lekcji z reportażami, oprac. M. Borowska, E. Stoecker, H. Zielińska, Warszawa: 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, 2016, s. 7, https://tea.org.pl/userfiles/TEA%20scena 
riusze%20www%20pojedyczne.pdf [dostęp: 11.09.2019]. 
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Humanistyka powinna zresztą zainteresować reportażem inne przedmioty – wie-
dzę o społeczeństwie, historię, geografię, etykę, filozofię czy religię. Bo gdzie, 
jeśli nie w reportażu, uczeń spotka się z prawdziwymi problemami społecznymi, 
politycznymi, religijnymi czy ekologicznymi? Szkoła powinna z jednej strony na 
te spotkania przygotowywać, z drugiej – przekonywać, że sama w sobie jest po-
trzebna jako ta, która próbuje z jednostkowej historii, doświadczenia wyprowa-
dzić uniwersalną regułę i choćby na chwilę tłumaczyć świat. 

Ryszard Nycz w książce Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humani-
styki, pisząc o humanistyce zaangażowanej, podkreślał jej sprawcze działanie: 

aplikatywność nowej humanistyki (jak humanistyki po prostu) oznacza w pierwszym rzędzie 
zdolność do „przewietrzenia” i „przemeblowania” głów jednostek i zbiorowości – tyleż 
w sferze idei, co postaw, zachowań, sprawczych działań, emocjonalnej wrażliwości12. 

Niewątpliwie taki „aplikatywny” wpływ na ucznia może mieć literatura faktu. Stąd 
też moje przekonanie o potrzebie wprowadzenia reportażu literackiego – szczególnie 
tego wydanego, zgodnie z podziałem Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, w dru-
giej fazie okresu siódmego13, czyli po 1989 roku – do kanonu tekstów czytanych 
w szkole, by „przewietrzyć i przemeblować” uczniowskie głowy, wprowadzić w ruch 
myślenie, także krytyczne wobec pewników i dogmatów. 

Choć w nowej podstawie programowej języka polskiego (i w jej wcześniejszej 
wersji sprzed reformy) reportaż występuje na poziomie odbioru (kod reportażu, 
stylistyka) i na liście lektur, a sam nauczyciel może zaproponować swoje teksty, 
to wydaje się, że gatunek ten mógłby być bardziej eksploatowany na lekcjach. 
Oczywiście tytuły książek, które proponuję w niniejszym artykule, nie pojawiają 
się w podstawowym dokumencie do uczenia języka polskiego, żywię jednak 
nadzieję, że znajdą one uznanie w oczach nauczycieli jako fakultatywne propozy-
cje czytelnicze. 

D L A C Z E G O  N A J N O W S Z Y  R E P O R TAŻ  L I T E R A C K I ?  

Niechęć młodzieży do czytania książek, a lektur szkolnych w szczególności, 
stanowi największe źródło trudności dydaktycznych na lekcji języka polskiego. 
   

12 R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa: Instytut Badań 
Literackich PAN, 2017, s. 47. 

13 Zob. K. Wolny-Zmorzyński, Posłowie, w: 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, t. 2: 
1966–2000, red. M. Szczygieł, Wołowiec: Czarne, 2014, s. 942. Przypomnijmy za medioznawcą 
proces periodyzacji i kształtowania się pokoleń reportażystów: okres pierwszy (1945–1949), drugi 
(1950–1956), trzeci (1957–1961), czwarty (1962–1971), piąty (1972–1980), szósty (1981–1989), 
siódmy (od 1989 roku do dzisiaj). 
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Nie chodzi tu wyłącznie o drobne „oszustwa”, o to, że uczniowie sięgają chętniej 
i częściej po streszczenia, bryki i omówienia niż zadane im do przeczytania lektu-
ry, czy też że czytają we fragmentach, ale przede wszystkim o słabo rozwinięte 
umiejętności interpretacji tekstów. Chodzi również o formułowanie dłuższych 
wypowiedzi, opiniowanie, argumentowanie czy używanie różnorodnego słownic-
twa. Niechęć do lektury książek często przekłada się także na brak przekonania 
o sensie lekcji języka polskiego14. 

Aktualny kanon lektur jest zbyt trudny i odległy od doświadczeń uczniów. Nie-
adekwatność programu nauczania języka polskiego do teraźniejszego świata oraz 
rozbieżność między wiedzą i zainteresowaniami młodych ludzi a materiałem, 
który muszą opanować – to najczęściej powtarzane zarzuty nie tylko samych 
uczniów i ich rodziców, ale również nauczycieli. Lekcja polskiego bywa w swych 
anachronicznych i hermetycznych zagadnieniach zamknięta niczym wieża z kości 
słoniowej. Młodzi poznają literaturę jako dziedzinę twórczości niejasnej, nieprzy-
stającej do realiów, nudnej – w tym może tkwić przyczyna, dla której na dalszych 
etapach życia nie sięgają po książkę ani chętnie, ani dla przyjemności. Sama zaś 
literatura w dobie tabletów i smartfonów staje się jako forma ekspresji zupełnie 
nieczytelna15. Jak więc aplikować humanistykę, jak ją stosować, jak „wietrzyć” 
młodym głowy? 

Odpowiedzią na ów brak rozsmakowania się uczniów w literaturze mogą być – 
jak wspomniałam wcześniej – najnowsze reportaże. Za tą hipotezą przemawiają 
argumenty związane z samym gatunkiem. Podzieliłam je na dwa typy – argumen-
ty wynikające z formy literackiej tekstu oraz te istotne dla procesu formacyjnego 
młodzieży. Zacznę od pierwszego typu. Reportaże nie wprowadzają opozycji: 
fikcja – rzeczywistość, na którą często narzekają uczniowie. Sztuka interpretacji 
tych utworów „wychodzi” bowiem ze świata do książki i powraca z książki do 
świata. Tadeusz Sławek powiedział, że „świat jest skomplikowanym tekstem do 
czytania”16 – myśl ta mogłaby stanowić przesłanie edukacji polonistycznej, zna-
komicie realizowanej na przykładzie reportaży. Oddziałują one na ucznia mocniej 
niż fikcja. Odbiorca wie bowiem, że to, o czym czyta, zdarzyło się naprawdę, że 
dzięki książkom non-fiction poznaje nieodkryty wcześniej kawałek świata. Wy-
prawy oświeceniowe i romantyczne, a później pozytywistyczne pozwalają zoba-
czyć źródła reportażu w poematach podróżniczych, diariuszach czy listach. 
W XIX wieku dla form, które dziś uznalibyśmy za ten gatunek, stosowano okre-
   

14 Por. I. Koryś i in., Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku…, s. 114–116 [podrozdziały: Lekce-
ważenie przedmiotu nauczania, Braki w wiedzy szkolnej i wiedzy o kulturze, Program nauczania]. 

15 Por. tamże, s. 117–121 [podrozdział: Dlaczego, zdaniem nauczycielek, młodzież nie czyta ksią-
żek?]. 

16 T. Sławek, Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, Ka-
towice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 124. 
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ślenia: „nowela”, „obrazek”, „szkic”, „sprawozdanie”, „list” czy „koresponden-
cja”17. Wobec tego reportaż staje się ostoją racjonalnej twórczości literackiej – 
a to niewątpliwy argument za uwzględnieniem go na liście lektur dla uczniów. 

Jak pokazał raport na temat czytelnictwa, ale i Krzysztof Koc w książce o re-
portażach Ryszarda Kapuścińskiego, praca z utworami faktograficznymi w szkole 
nie tylko „umożliwia doskonalenie umiejętności analizowania i interpretowania 
tekstów oraz świata, który ciągle się zmienia”, lecz także uświadamia koniecz-
ność posiadania wiedzy z zakresu historii, socjologii, antropologii, filozofii, reli-
gii18 i politologii. Sam reportaż staje się – jak to się dziś modnie mówi – swoi-
stym „hubem” łączącym w swym laboratorium tekstowym inne dyscypliny, co 
nie jest bez znaczenia, albowiem „polonistyka powinna odnaleźć się w szerokim 
kręgu nauk społecznych. Szkoła nie działa przecież w próżni”19. Utwory reporta-
żowe dają nauczycielowi możliwość tworzenia wspólnoty wiedzy w obrębie jego 
przedmiotu, co spróbuję pokazać w dalszej części artykułu. 

Oprócz tego wydaje się, że literatura non-fiction pełniej odpowiada na potrzeby 
uczniów – używa aktualnych przykładów i współczesnego, prostego języka, cha-
rakteryzuje sią wartką akcją i sugestywnym obrazowaniem, ukazuje również 
dramatyzm wydarzeń z życia innych ludzi, który angażuje czytelnika20. Niemiec-
cy teoretycy definiujący reportaż podkreślali owe cechy, akcentując, że „przed-
stawia aktualne sprawy różnych środowisk w plastycznym obrazie z życia, ujęte 
w sposób problemowy i oddający aktualną atmosferę wydarzeń”21. Wielkim 
atutem tego gatunku jest jego literackość, która zapewnia właśnie „obrazowe” 
czy „plastyczne” prezentowanie zdarzeń i postaci. Owa literackość zwiększa 
skuteczność potencjalnego wpływu na czytelnika – pozwala uczniom wyobra-
zić sobie bohaterów, wczuć się w ich przeżycia22, aby mogli sobie nie tylko ich 
zwizualizować, ale również przeżyć z nimi historie, a przez to lepiej je zapa-
miętać. Do tego teksty reporterskie dotyczą teraźniejszych zjawisk, które po-
tencjalnie motywują młodzież do czytania, a także inspirują do rozmów, pole-
mik i wymiany myśli. 
   

17 K. Wolny-Zmorzyński, Posłowie…, s. 934.  
18 K. Koc, Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej, Poznań: 

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007, s. 40.  
19 Słowa Tadeusza Sławka wygłoszone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

w czasie sesji plenarnej (pt. „Wartości i wartościowanie w polonistycznej dydaktyce uniwersytec-
kiej”) III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna 
jako wartość” (Lublin, 22–25.11.2017).  

20 Zob. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dzien-
nikarskich, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004 [rozdziały: Wyznaczniki reporta-
żu i Systematyka reportażu]. 

21 Tenże, Posłowie…, s. 935. 
22 Tamże, s. 937. 
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Nie miejsce tu na szczegółowy przegląd wszystkich cech gatunkowych repor-
tażu, które mogą wpłynąć na większą aktywność lekturową uczniów. Zwrócę 
jeszcze tylko uwagę na jeden wyróżnik, mianowicie gatunek ten nie znosi ogól-
ników, podobnie jak uczniowie stara się omijać zbyt długie opisy. Reporterzy 
nazywają świat precyzyjnie i nie stosują ornamentyki stylistycznej. Operują za 
to szczegółami i scenami jak film czy teatr, co jest dodatkowym atutem 
w oczach młodzieży. 

Drugi typ argumentów – nazwijmy je formacyjnymi – zakłada, że reportaż jest 
gatunkiem, w którym autor stara się nie wyrażać subiektywnej oceny. Dzięki 
temu stymuluje uczniów do kształtowania własnego zdania na dany temat i po-
zwala im rozwijać podkreślane przez filozofów edukacji liberalnej (np. przez 
Marthę C. Nussbaum) myślenie krytyczne. 

Bernadetta Darska w książce Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. 
Szkice o reportażu polskim XXI wieku, choć nie mówi o tym wprost, pośrednio 
wskazuje na rolę reportażu w kształtowaniu empatii. Pisze, że pozwala on na 
„utożsamienie się”, na wejście w rolę, na myślenie: „to mógłbym/mogłabym być 
ja”23. We współczesnej szkole rzadko kształcimy kompetencje związane z empa-
tią, współodczuwaniem, a przecież reportaż stanowi doskonały do tego materiał. 
Umiejętność spoglądania na siebie i swój świat oczami innych, którzy postrzega-
ją, myślą i odczuwają inaczej, jest istotna po to, by zrozumieć motywację ich 
działań, zachowań i zamiarów. Ażeby „trenować” empatię na języku polskim24, 
warto wybierać takie reportaże, których bohaterowie różnią się od nas – pochodzą 
z odmiennego kręgu kulturowego, borykają się z kompletnie innymi niż my pro-
blemami, myślą inaczej. 

Kolejna cecha reportażu, na którą zwróciła uwagę Darska, to „zobowiązanie 
czytelnika do wiedzy”25. Uczniowie uświadamiają sobie, że świat jest skompli-
kowany i różnorodny we wspólnotowym wymiarze ludzkiego życia. W wielu 
miejscach trwają wojny, panuje śmiertelny głód, brakuje wody, coraz częściej 
występują katastrofy naturalne, stosuje się tortury, prześladowania i dopuszcza do 
ludobójstw. Dzieci i młodzież w polskiej szkole zbyt rzadko podejmują tematy 
historii najnowszej, a powinni mieć możliwość myślenia globalnego – zapewnia-
ną właśnie przez literaturę o biedzie, o tym, jak zapobiegać konfliktom i przemo-
cy, pokojowo rozwiązywać nieporozumienia, dbać o środowisko. Chcąc uprawiać 
mądrze nową humanistykę, nie można zobojętnieć na te zjawiska. Powinno się 
raczej – o czym pisał cytowany już wcześniej Ryszard Nycz – stymulować proces 
   

23 B. Darska, Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku, 
Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014, s. 9, 21. 

24 Por. M. Ochwat, Współ(po)dzielony los z migrantami, czyli słów kilka o empatii na lekcji języka 
polskiego [w druku]. 

25 B. Darska, Pamięć codzienności, codzienność pamiętania…, s. 9. 
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zmian w sferach społeczno-kulturowej wiedzy, obyczaju i zachowania, mentalno-
ści czy wrażliwości26. 

Monika Wiszniowska w książce Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże 
literackie o rosyjskim imperium używa kategorii „postawy humanistycznej”27, ważnej 
w aspekcie współżycia społecznego i myślenia obywatelskiego. Kategoria ta sprowa-
dza się do głębokiej refleksji nad kondycją człowieka i świata. Jest w niej aktualność 
wydarzeń oraz potrzeba mówienia o współczesności, o tym, co angażuje nas jako 
społeczność w danej chwili. Reportaż staje się więc głosem sprzeciwu wobec obojęt-
ności. A szkoła nie może się uchylać od obowiązku mówienia o tym, co dobre i złe, 
etyczne i haniebne, od oceny świata, w którym przyszło nam żyć. Moralne postępo-
wanie nie jest przecież czymś oczywistym. Etyczny wymiar kształcenia polonistycz-
nego wydaje się równie ważny, jak językowo-literacki. Kto wie, czy w dzisiejszych 
czasach nawet nie ważniejszy. Silna tradycja strukturalistyczna obecna najczęściej 
w szkole nie dopuszcza etycznego trybu czytania. Analiza tekstu, rekonstrukcje za-
stanych konwencji wciąż jeszcze stanowią dominującą kanwę lekcji języka polskiego. 

Zdecydowanie warto więc czytać w szkole ponadpodstawowej najnowsze re-
portaże, będące medium naszych czasów, lekcją współczesnej historii, przede 
wszystkim ze względu na ukształtowanie młodego człowieka, na formacyjną 
istotę kształcenia28 – używając słów Nycza – oraz z uwagi na „skupiony na pod-
miocie charakter kultury”. Anna Janus-Sitarz dodaje jeszcze, że „cały wysiłek 
polonisty musi być (…) dzisiaj skierowany na zmotywowanie uczniów do czyta-
nia”29. Uzupełniłabym wypowiedź krakowskiej badaczki o „cały wysiłek edukacji 
szkolnej” – również innych nauczycieli, nie tylko polonistów. A reportaże, jak 
pokazują przeanalizowane cechy gatunku, mają potencjał, by włączać młodego 
czytelnika do wspólnoty czytającej na różnych przedmiotach. 

R E P O R TAŻ  W  D Z I AŁA N I U
30

 S Z K O L N Y M  

Spośród problemów, jakimi zaprzątnięta jest nowa humanistyka, z pewnością 
mobilność, wielokulturowość, biopolityka, zagrożenia dla natury ekspansją    

26 R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki…, s. 24. 
27 M. Wiszniowska, Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim impe-

rium, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 64. 
28 R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki…, s. 161. 
29 A. Janus-Sitarz, Udręka obowiązkowa. Trudne wybory lekturowe, w: Trudne lekcje języka pol-

skiego. Ku rozwiązaniom praktycznym, red. A. Handzel i in., Kraków: Universitas, 2015, s. 220. 
30 Nawiązuję do sformułowanego przez Nycza pojęcia „kultury w działaniu”, które określa rozmai-

te praktyki nauczania realizowane w ramach tzw. kultury uczestnictwa. Polega ona na wyznaczaniu 
aktywno-uczestniczącej roli dla odbiorcy. Tak też pojmuję rolę reportażu, który w przestrzeni szkolnej 
miałby prowadzić do przemian światopoglądu, mentalności, wrażliwości. Zob. R. Nycz, Kultura jako 
czasownik. Sondowanie nowej humanistyki…, s. 63. 
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cywilizacji należą do kluczowych. Problemy te skupiają uwagę na tematach 
tożsamościowych, mitach swojskości i obcości, relacjach ludzi ze środowi-
skiem31. 

Literatura na wiele sposobów pokazuje współzależność człowieka i natury. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że dziś najbardziej interesuje twórców kryzys ekolo-
giczny, zdeprecjonowanie środowiska i jego skutki. Perspektywa ekokrytyczna 
czy ekodydaktyczna, z której proponuję spojrzeć na wybrane reportaże o tematy-
ce ekologicznej, miałaby za zadanie nie tylko zmianę zachowania uczniów 
względem przyrody, ale również wzbudzenie w nich ogólnej refleksji nad miej-
scem człowieka w świecie. Ekokrytyczna lektura mogłaby wpływać na myślenie 
o zatrważającej kondycji Ziemi, zachęcać do aktywnego działania i oddziaływa-
nia na poprawę środowiska. Łączyłaby ona zarówno treści przyrodnicze (geogra-
fię, biologię, ale również chemię), jak i społeczne, dając uczniom zasób wiedzy 
o człowieku i jego otoczeniu naturalnym. 

Odkładam na bok toczące się spory na temat zielonej perspektywy w teorii lite-
ratury (ang. green studies), stawiane pytania o to, na co jest ona zorientowana, jak 
wyglądają sposoby jej konceptualizacji, czy i jakie problemy rodzi zapożyczenie 
jej narzędzi z innych tradycji. W szkolnej lekturze uczniów generalnie trudno 
odnaleźć troskę o przyrodę, refleksję nad kruchością globu, ochroną gatunków, 
wód. Oczywiście można dostrzec problematykę natury w reprezentacjach teksto-
wych – choćby przy omawianiu biblijnego stworzenia świata czy epoki romanty-
zmu, którą uważa się za praprzodkinię dzisiejszych ruchów ekologicznych, 
a także zagadnienia mikromożliwości otwarcia na nowy język opisu relacji 
z innymi gatunkami i przyrodą we współczesnej poezji. Taki tryb czytania wciąż 
jednak nie cieszy się szczególną popularnością i uznaniem w przestrzeni szkolnej. 
Lekcje literatury ze znowelizowaną podstawą programową i zmienionym kano-
nem lektur obecnie raczej hamują ducha nowej humanistyki, próbując nadać 
wymiar doniosłości funkcjonowaniu we współczesnej kulturze32. Szkoła powinna 
bardziej „zobowiązywać” uczniów do wiedzy o tym, co nas czeka. Ważne jest to 
szczególnie w kontekście realnych i przynależnych naszemu doświadczeniu, 
eksponowanych przez naukowców katastroficznych wizji dotyczących przyszło-   

31 Na procesy migracyjne i tożsamościowe szczególną uwagę zwracał Ryszard Nycz. Tamże, 
s. 117. 

32 Więcej pisze o tym Anna Janus-Sitarz, przekonując do czytania klasycznych lektur w duchu no-
wej humanistyki: „Trzeba zatem dostrzec w klasyce (…) szansę na temat do rozmowy o sprawach 
ważnych i dziś: przy Antygonie o feminizmie, przy Odprawie posłów greckich o manipulacjach 
rządzących, przy Nie-Boskiej komedii o antysemityzmie lub (…) szowinizmie, uprzedzeniach i stereo-
typach dotyczących kobiet (…), przy Weselu o odpowiedzialności mediów, przy Potopie – o instru-
mentalnym wykorzystywaniu imienia Boga w złych intencjach i niecnych zamiarach”. A. Janus-
-Sitarz, Uważność i żarliwość lektury a „duch nowej humanistyki”, „Polonistyka. Innowacje” 2018, nr 
7, s. 6.  
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ści świata i Polski33. A literatura w tym „zobowiązywaniu do wiedzy” pomaga, 
pełniąc funkcję użytkową. Jak zauważa Jarosław Woźniak, taki wniosek 

można wyciągnąć z założeń ekokrytyki: literaturę powinno się oceniać nie tyle ze względu na 
nią samą, jako sztukę słowa, ale ze względu na jej funkcje społeczne i siłę performatywną – 
w tym przypadku ze względu na zakres, w jakim pomaga (lub nie) budować ekologiczną 
świadomość34. 

*  *  *  

Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne35 – książka napisana 
przez Kate Brown, profesor historii na Uniwersytecie Maryland – to przykład 
reportażu historycznego ukazującego relacyjność, współzależność i powiązanie 
człowieka z naturą. Proponowana pozycja mogłaby w wybranych fragmentach 
stać się tekstem zachęcającym do mówienia o skutkach niszczenia środowiska, 
o procesach, które doprowadzą do tego, że nasza planeta przestanie się nadawać 
do życia. A natura już się buntuje – wymiera, reaguje katastrofami, zmienia się. 

Proponowany przeze mnie reportaż podejmuje temat funkcjonowania miast, 
w których produkowano pluton do budowy broni jądrowej w czasie zimnej wojny 
– Richland w USA i Oziorsk w ZSRR. Szacuje się, że produkcja tylko w tych 
dwóch miejscach wprowadziła do środowiska dwa razy więcej jednostek promie-
niotwórczych niż Czarnobyl (P, 8). Miasta te, jako nowoczesne twory urbani-
styczne skoncentrowane na luksusowym życiu, rekompensowały pracownikom 
śmiertelne zagrożenie. Zostały bowiem zbudowane wokół zakładów plutono-
wych, ale wyróżniały się wysokimi standardami bytowymi – w przeciwieństwie 
do ubogich terenów, wsi, które rozciągały się w pobliżu, szczególnie w Rosji 
sowieckiej (podobnie zresztą do architektury leżącego koło Czarnobyla miasta 
Prypeć, założonego dla pracowników elektrowni). W Richland i Oziorsku działa-
ły dobre szkoły, służba zdrowia była na najwyższym poziomie, panował wysoki 
stopień bezpieczeństwa, tak że mieszkańcy nie musieli nawet zamykać drzwi, 
   

33 Zob. S. Malinowski, 35 stopni w cieniu. Na razie jest super, nie? Ale niebawem wyginiemy, 
rozm. przepr. T. Kwaśniewski, „Gazeta Wyborcza” 10.11.2018 [dod. „Duży Format”], http://wybor 
cza.pl/duzyformat/7,127290,24144162,35-stopni-w-cieniu-na-razie-jest-super-nie-niebawem-wyginie 
my.html [dostęp: 28.11.2018]. 

34 J. Woźniak, Widma ekokrytyki, „Przestrzenie Teorii” 2017, nr 28, s. 186, https://pressto.amu.edu. 
pl/index.php/pt/article/view/12659 [dostęp: 28.11.2018]. 

35 K. Brown, Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne, przeł. T. Bieroń, Woło-
wiec: Czarne, 2016. Dalsze cytaty z tego utworu opatruję w nawiasach skrótem P, po którym podaję 
odpowiedni numer strony. 
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wychodząc z domu. Kate Brown pisze o pozornym spokoju mieszkańców nastę-
pująco: 

Produkcja plutonu wymagała niedemokratycznych i niebezpiecznych decyzji i strategii, 
które były dla Amerykanów i Sowietów politycznie strawne, dlatego że pierwsze na świecie 
zakłady plutonowe stworzyły odrębne miejscowości (zamieszkane przez zamożnych stałych 
pracowników, oddzielonych od napływowych pracowników tymczasowych), zamknięte stre-
fy, które sprawiały, że niewidoczne dla społeczeństwa były nie tylko ogromne obiekty nukle-
arne, ale również stwarzane przez nie problemy środowiskowe i zdrowotne (P, 494). 

W zamian za bezpieczeństwo konsumenckie i finansowe ludzie mieszkający w Ri-
chland i Oziorsku zrezygnowali ze swoich praw obywatelskich (wprowadzenie prze-
pustek, klasowość mieszkańców), swobód politycznych, zdrowia i w końcu 
życia. Produkcja plutonu spowodowała, że ludność miała poważne problemy ze 
sprawnością fizyczną, a tony materiałów radioaktywnych do tej chwili znajdują 
się w glebie, rzekach i roślinach, które jak gąbka absorbują izotopy promienio-
twórcze. 

Ciekawym fragmentem do uczniowskiej lektury są rozdziały pt. Cicha Tiecza 
i Przesiedlenie, które otwierają możliwość mówienia o rzece w duchu akwakry-
tyki (termin podaję za Przemysławem Czaplińskim i Anną Barcz36) – jako o czę-
ści ekosystemu przyrodniczego łączącego zarówno ludzi, jak i świat roślin oraz 
zwierząt. Teksty te pokazują również, jak od lat zanieczyszczane są rzeki: „Rzeki 
mają tę zaletę, że bez wysiłku unoszą śmieci w inne miejsce i właśnie z tego 
powodu od stuleci służą ludzkości jako rezerwuar na odpady” (P, 280). Do Tie-
czy spuszczano najpierw mniej, a później już silnie radioaktywne odpady. Sub-
stancji tych nie widać i nie czuć, ale z czasem doprowadziły do skażenia otocze-
nia. Powoli zatruwały 41 miejscowości zamieszkałych przez 124 tysiące ludzi – 
pola uprawne, lasy i zwierzęta: 

Rzeka działa jak zwierciadło, które odbijało promienie gamma i kierowało je na rośliny, 
zwierzęta i ludzi. Ponadto mieszkańcy pochłaniali radioaktywne izotopy wraz z pożywieniem 
(…). Ludzie uskarżali się na bóle stawów i kości, nieokreślone choroby, dziwne uczulenia, silne 
zmęczenie, zaburzenia nastroju i snu, utratę wagi, szmery w sercu i nadciśnienie (P, 238). 

Naukowcy ustalili, że mieszkańcy pochłaniali radioaktywne odpady głównie 
dlatego, iż czerpali wodę ze stawu i rzeki, która do niego wpadała. Władze zarzą-
dziły więc kopanie studni, informując przy tym ludzi, że nie mogą korzystać    

36 Zob. A. Barcz, Odra – rzeka ekoparadygmatyczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Lite-
racka” 2017, nr 30 oraz w: Nowa Humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. Książ-
ka abstraktów, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2016, https://nowahumanistyka.wordpress.com/ [dostęp: 
10.11.2018]. 
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z rzeki, chociaż ze względu na tajność projektu przyczyny zakazu nie wyjaśnio-
no. Większość jednak lekceważyła te ograniczenia – zwłaszcza dzieci lubiły 
przemykać za plecami strażników i wskakiwać do wody. Jedynym sposobem na 
uniknięcie dalszych zachorowań była ewakuacja nadrzecznych miejscowości 
i stworzenie strefy buforowej wzdłuż Tieczy. Skażone otoczenie powoli wracało 
do swojego naturalnego, dzikiego, pierwotnego stanu, a liczba ludności ze wzglę-
du na wysiedlenia malała: 

ujrzeliśmy znikające wioski, pole uprawne zarastane przez las, drogi zawłaszczane przez za-
rośla i mokradła – bezapelacyjne zwycięstwo natury (…). A przecież ktoś, kto w 1990 roku 
przez godzinę postałby na porośniętym trzciną wodną brzegu jeziora Kyzyłtasz, otrzymałby 
śmiertelną dawkę promieniowania jonizującego (P, 278). 

Analizowane rozdziały utrwaliły moment przejścia od małego i powolnego cie-
ku wodnego do zabójczego ścieku promieniotwórczego. Symboliczne porastanie 
skażonego obszaru roślinnością obliguje do refleksji o zwycięstwie natury nad 
człowiekiem, stawiania pytań o to, czy i gdzie są granice ludzkiej ingerencji 
w świat przyrody. 

Jako dydaktyk literatury dostrzegam w toku lektury książki Plutopia. Atomowe 
miasta i nieznane katastrofy nuklearne problematykę, na którą uczniowie powinni 
zwrócić uwagę. Osoby odpowiedzialne zarówno za amerykański, jak i radziecki 
program nuklearny nie dbały o bezpieczeństwo ludzi i zarządzanie odpadami, 
priorytetowo traktując produkcję broni. Władze zatajały informacje o nieprawi-
dłowościach, fałszowały statystyki, ukrywały problemy zdrowotne pracowników. 
Brak poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne doprowadził do na-
promieniowania ogromnych terenów i spowodował poważne zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego. Myślę, że odbiorcy lekcji opracowanej na podstawie takiej 
lektury uświadomią sobie, iż katastrofy radioaktywne przestają być postrzegane 
wyłącznie w odniesieniu do ludzi. Nieszczęście o ekologicznym znaczeniu doty-
czy także roślin – lasów, pól uprawnych – i zwierząt, zarówno dzikich, jak i tych 
udomowionych, żyjących w rzece i poza nią. 

Książka Brown prowokuje do dyskusji i rozmów wokół następujących zagad-
nień: różne wcielenia rzeki Tieczki i jej znaczenie przyrodnicze i cywilizacyjne, 
jak człowiek zmienił rzekę i jej otoczenie, jakie były skutki jej zdewastowania. 
Warto też wybrać krótkie fragmenty z wypowiedzi bohaterów reportażu, pokazu-
jące doświadczanie Tieczki, i poddać je wnikliwej oraz uważnej interpretacji 
uczniowskiej, jak proponuje Anna Janus-Sitarz. Jednym z takich fragmentów 
może być wypowiedź Galiny Ustinowej, która wspomina: „W tej rzece kąpałam 
się po raz pierwszy! (…) Jadłam z niej. To był mój chleb” (P, 292). Istotne jest 
również dostrzeżenie wagi i potencjału globalnych problemów ekologicznych 
ewokowanych przez analizowany tekst. Oto przykładowe pytania do lekcyjnej 
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rozmowy: „Gdzie dziś jesteśmy – dalej czy bliżej natury niż opisywane miasta 
nuklearne?”; „Zawłaszczenie a może dominacja – jakie są relacje człowieka ze 
środowiskiem?”; „Problemy lokalne czy globalne – jaka nauka dla współczesne-
go czytelnika płynie z lektury reportażu o atomowych miastach?”. Ważne będzie 
również zwrócenie uczniowskiej uwagi na obecne zagrożenia dla mórz i ocea-
nów, pochodzące z transportu morskiego i działalności przemysłowej na morzu. 

Niezwykle niebezpiecznymi zdarzeniami, o których powinno się rozmawiać 
z młodzieżą, są także katastrofy wywołane przez tsunami. W 2011 roku tsunami 
doprowadziło do zalania, uszkodzenia i awarii elektrowni atomowej w Fukushi-
mie. Ganbare! Warsztaty umierania – reportaż Katarzyny Boni37 – mógłby sta-
nowić rozszerzenie tematu dla zainteresowanych tą problematyką. 

Cele edukacyjne, które warto byłoby realizować podczas takich zajęć, można 
uzupełnić o lekturę fragmentów jeszcze innych reportaży, jak Czarnobylska mo-
dlitwa. Kronika przyszłości noblistki Swietłany Aleksijewicz czy Miedzianka. 
Historia znikania – debiut Filipa Springera38. Białoruska pisarka i dziennikarka 
przedstawiła głosy mieszkańców, naocznych świadków, władzy, ale również 
uchwyciła reakcję przyrody na jedną z największych katastrof atomowych 
w dziejach ludzkości. Aleksijewicz opisuje swego rodzaju „aktywizację” środo-
wiska naturalnego, jego walkę o przetrwanie: 

Na ziemi czarnobylskiej szkoda człowieka. Ale jeszcze bardziej szkoda zwierzęcia… Nie, 
nie przejęzyczyłam się. (…) Po ewakuacji do wsi wkraczały oddziały żołnierzy albo ochotni-
ków i rozstrzeliwały zwierzęta. Psy uciekały na dźwięk ludzkiego głosu… I koty… Konie też 
nic nie rozumiały… (…) 

Bezradne krzyki zwierząt… Krzyczały każdy w swoim języku… 
(…) Zapamiętałam też coś takiego… Opowieść starego pasiecznika, potem słyszałam to 

także od innych: „Wyszedłem rano do ogrodu, czegoś brakuje, jakiegoś znajomego dźwięku. 
Nie ma pszczół… Nie słychać ani jednaj pszczoły! Ani jednej! Co to jest? 

Co to znaczy? Na drugi dzień też nie wyleciały. Na trzeci – to samo… Potem powie-
dziano nam, że była awaria w elektrowni atomowej, a to jest niedaleko od nas. (…) 
Pszczoły wiedziały, my nie. (…) I kolejny przykład. Rozmawiałam z wędkarzami nad rze-
ką, ci wspominali: „Myśmy czekali, kiedy coś powiedzą w telewizji… Powiedzą, jak się 
ratować. Tymczasem robaki. Zwykłe robaki zaryły się głęboko w ziemię, może na pół me-
tra albo na metr. (…) 

Komu przysługuje pierwszeństwo, kto mocniej, pewniej trwa na tej ziemi – my czy one? 
Powinniśmy się uczyć od nich, jak przeżyć… I jak żyć…39 

   
37 K. Boni, Ganbare! Warsztaty umierania, Warszawa: Agora, 2016. 
38 S. Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości, przeł. J. Czech, Wołowiec: Czar-

ne, 2012; F. Springer, Miedzianka. Historia znikania, Wołowiec: Czarne, 2011. O reportażach Boni 
i Springera pisze Bernadetta Darska w książce: Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników 
osiemdziesiątych, Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM 
w Olsztynie, 2017. 

39 S. Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa…, s. 37–39. 
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Miedzianka. Historia znikania podejmuje temat niewielkiego miasteczku na 
Dolnym Śląsku, w którym rabunkowo wydobywano uran. Grabieżcza eksploata-
cja w Miedziance spowodowała choroby, przedwczesne zgony, a w końcu zruj-
nowała środowisko, doprowadzając do zapadania się ziemi. Dobrze obrazuje to 
otwierająca książkę plastyczna scena, w której konie z pługiem dosłownie wpada-
ją pod ziemię: 

Po raz pierwszy ziemia zapada się pod budynkiem kuźni Preusa i kupca Reimanna. Po-
wstaje krater tak duży, że zmieściłaby się w nim furmanka. Także w szeregu domów – od 
piekarza Flabego do fryzjera Friebego – utworzyła się rysa na murach spowodowana zapad-
nięciem się sztolni. 

Pewnego dnia konie ciągnące pług po polu pana Franzkiego zapadają się w ziemi po piersi 
i wydają z siebie tak przerażający kwik, że ci, którzy są akurat w pobliżu, rzucają swoją robo-
tę i wybiegają na pole z pobladłymi twarzami. Tylko niektórzy mają odwagę ruszyć z pomo-
cą i ratować zwierzęta, inni patrzą z daleka na wystające z ziemi końskie łby i niezwykłe, lej-
kowate zapadlisko wokół nich40. 

Katastrofa w Czarnobylu była ukrywana, tuszowana, a ludziom nie powie-
dziano, dlaczego mają opuścić Prypeć. Wylewanie odpadów radioaktywnych do 
rzeki Tieczki przebiegało niezauważalnie, bezwonnie, ale brzemiennie w skut-
kach. Zapadająca się ziemia z domami, drzewami czy końmi w Miedziance to 
efekt zbyt dużej eksploatacji uranu przez ludzi. Ukazując zależność, jaka istnie-
je między człowiekiem a środowiskiem, wymienione reportaże edukują 
uczniów i uświadamiają im, że są współodpowiedzialni za dzieje świata. Jest to 
ważne, ponieważ w klimacie „nuklearnego odrodzenia” (P, 486), czyli planów 
budowy nowych reaktorów energetycznych, „wszyscy jesteśmy mieszkańcami 
plutopii” (P, 500)… 

*  *  *  

Wydaje mi się, że konieczne jest szersze adaptowanie orientacji i kierun-
ków nowej humanistyki w procesie nauczania literatury w szkole. Humani-
styka zaangażowana – jako forma interwencji – nie może unikać podstawo-
wych pytań społecznych, politycznych, ekonomicznych, w tym tak istotnych 
jak ingerencja człowieka w środowisko. Powinna je zadawać po to, by – para-
frazując tytuł kilkakrotnie już przywołanej rozprawy Nycza – „uczeń jako 
czasownik” istniał kreatywnie, sprawczo i działaniowo. Etyczna lektura i nurt 
posthumanistyczny, potraktowany jako perspektywa oglądu tekstów reporta-
żowych, mogłyby przełamać niechęć młodzieży do czytania, sytuując akt 
   

40 F. Springer, Miedzianka. Historia znikania…, s. 5. 
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lektury bardziej po stronie odpowiedzi na pytanie: „Po co czytać?” niż: „Co 
czytać?”41. 

Proponowane reportaże prowokują, stawiają niełatwe pytania, zmuszają do my-
ślenia, do zajęcia stanowiska. Szkolna edukacja (nie tylko literacka) powinna 
budować przestrzeń dla wielkich pytań sprawdzających nasze człowieczeństwo. 
W całej bowiem humanistyce – według Gadamera – „istotniejsze są pytania niż 
odpowiedzi”42. A wymarzona lekcja na kanwie literatury faktu powinna dać ucz-
niom odpowiedzi na cztery pytania Kanta: „Co mogę wiedzieć?” (w kontekście 
różnorodnego świata, innych ludzi, innych gatunków); „Co mam czynić?” (żeby 
żyć dobrze wobec siebie, wobec innych, wobec natury); „Czego mogę się spo-
dziewać?” (w związku z moją działalnością i działalnością innych); „Kim jest 
człowiek?” (w relacji do Innego, do środowiska)43. 

 
R E P O R T A G E  I N  T H E  S C H O O L  W O R L D  
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41 Zob. A. Janus-Sitarz, Udręka obowiązkowa. Trudne wybory lekturowe… 
42 T. Gadacz, Nauki humanistyczne między bio-, info-, techno- a „wciskaniem kitu”. Metodologicz-

ne podstawy nauk humanistycznych, „Debata Edukacyjna” 2010, nr 3, s. 13. 
43 Zob. tamże. 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  w  K a t o w i c a c h  
P o l s k a  

  

WO K ÓŁ  P R O Z Y  P O D R ÓŻN I C Z E J   
TO M A S Z A  RÓŻY C K I E G O.   

TO M I .  NO T A T K I  Z  M I E J S C A  P O S T O J U  

 
Spacerowałem. Mam ogromną potrzebę, natręctwo nawet, chodzenia po obcych miastach. To 
jak choroba, gorączkowe ubieranie się i przemierzanie wszerz i wzdłuż dzielnic i ulic, często 
kilka, kilkanaście razy dziennie. Moja przerażona podróżą świadomość usiłuje w ten sposób 
prawdopodobnie zapanować nad nową, nieznaną przestrzenią, jakoś ją oswoić1. 

Obraz nomady krążącego po miejskich przestrzeniach, wędrującego po kolej-
nych ulicach i uliczkach, stanowi motyw powracający w twórczości Tomasza 
Różyckiego2. Sam zresztą pisarz przedstawia się jako perypatetyk, nieustannie 
   

1 T. Różycki, Tomi. Notatki z miejsca postoju, Warszawa: Zeszyty Literackie, 2013, s. 130. Dalsze 
cytaty z tego utworu opatruję w nawiasach skrótem T, po którym podaję odpowiedni numer strony. 

2 Motyw miejsca, ruchu stanowi istotną kwestię zarówno w twórczości poetyckiej artysty, jak i w jego 
utworach prozatorskich. Zob. np.: J. Gutorow, Geografia sensu, sens geografii (Tomasz. Różycki), w: 
tegoż, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku, Kraków: Znak, 2003; M. Jaworski, 
Kolonizatorzy i podróżnicy („Kolej żelazna” Tomasza Różyckiego), w: tegoż, Rewersy nowoczesno-
ści. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
2009; M. Rabizo-Birek: Szlakiem Dantego i Schulza, „Kresy” 2005, nr 3; M. Urbanowski, Podróże do 
kresów (W. Kuczok: »Gnój«, B. Wildstein: »Przyszłość z o.o.«, T. Różycki: »Dwanaście stacji«, S. Albiń-
ski: »Kalahari«), w: tegoż, Dezerterzy i żołnierze: szkice o literaturze polskiej 1991–2006, Kraków: 
Wydawnictwo Arcana, 2007; E. Pietluch, Wschód utracony, czyli mit Kresów w twórczości Tomasza 
Różyckiego, „Polisemia” 2016, nr 1(15), http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-1-
2016-15-wschod/wschd-utracony-czyli-mit-kresw-w-twrczoci-tomasza-ryckiego [dostęp: 21.07.2018]. 
O motywie ruchu w twórczości Różyckiego pisałam też w następujących publikacjach: Bohater 
o „stopach z wiatru”. O ruchu w twórczości Tomasza Różyckiego – »Dwanaście stacji«, »Bestia-
rium«, »Tomi. Notatki z miejsca postoju«, „Anthropos?” 2018, nr 27, http://www.anthropos.us.edu.pl/ 
texty/szumiec.htm [dostęp: 30.12.2018]; Przestrzenie wyobraźni. O kreacjach świata przedstawionego 
w prozie Tomasza Różyckiego, w: Przekraczanie granic. Triumf wyobraźni, red. B. Kuklińska, 
M. Gudowska, A. Gudowski, Lublin: ARTmagedon, 2018. 
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znajdujący się w ruchu, spacerujący, tworzący w trakcie chodzenia3. Cechy te 
wydaje się przenosić na wykreowanych przez siebie bohaterów. Postaci te nie 
przypominają jednak typowych „turystów”, korzystających z głównych atrakcji 
wycieczki, a raczej włóczęgów wybierających na cel swojej wyprawy boczne 
ulice i nieznane ścieżki – nawet jeśli wiodą one przez centra obleganych miast. 
Co istotne, postaci z utworów Różyckiego nie odbywają jedynie wędrówki 
fizycznej. Podróż podmiotów tekstów jest wielowymiarowa, obejmująca prze-
strzeń pamięci indywidualnej i zbiorowej4. Niniejszy artykuł oscyluje wokół 
wydanej w 2013 roku w serii „Podróże” Zeszytów Literackich książki Tomi. 
Notatki z miejsca postoju, która stanowi zbiór krótkich form prozatorskich 
o charakterze wspomnieniowo-podróżniczym. Nie sposób jednak nazwać pu-
blikacji Różyckiego typowym reportażem. Narrator (w którym odnaleźć można 
wiele cech samego twórcy) snuje opowieści zamykające się w kilku wątkach, 
traktujących o teraźniejszości i przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej i jej 
dziedzictwie kulturowym5. Mężczyzna wędruje przez przestrzenie Opola, 
Lwowa, Paryża, Petersburga, a także sięga pamięcią do opisów mitycznego 
Tomi – miejsca zesłania Owidiusza, będącego swoistym genius loci książki 
Różyckiego. Tekstów składających się na zbiór Tomi. Notatki z miejsca postoju 
nie należy traktować jako typowych publicystycznych sprawozdań6 – jest to 
raczej zajmująca i oryginalna propozycja swoistej literatury podróżniczej, 
obejmująca nie tylko wędrówki po miejscach rzeczywistych, ale także podróż 
mentalną, literacką, kulturową, skłaniającą do refleksji nad kondycją współcze-
snego świata. 

Warto nadmienić – świata zanurzonego w powodzi znaków, jak trafnie nazywa 
opisywaną sytuację Krzysztof Cieślik. Pozostając w akwatycznej metaforyce – 
zlewanie się kultury wysokiej i niskiej, wytworzenie globalnej sieci, nadproduk-
cja tekstów to jedne z wyznaczników XXI wieku7. Jak pisze Różycki: 
   

3 Różycki wspomina o tym m.in. w wywiadzie Tata jest poetą, za to mama normalna, http://www 
.nto.pl/magazyn/wywiady/art/4170765,tata-jest-poeta-za-to-mama-normalna-rozmowa-z-tomaszem-ro 
zyckim,id,t.html [dostęp: 20.09.2018]. 

4 Magdalena Piotrowska-Grot traktuje np. twórczość Różyckiego jako obraz współczesnej kataba-
zy. Por. M. Piotrowska-Grot, „Miasto trawi susza” – katabaza ponowoczesna w wybranych utworach 
Tomasza Różyckiego, w: Ścieżkami pisarzy, t. 2: Miasto jako przestrzeń twórców, Kraków: Księgarnia 
Akademicka, 2015. 

5 Por. Różycki w mitycznym Tomi [audycja z cyklu Rozmowy po zmroku], https://www.polskiera 
dio.pl/8/2222/Artykul/858093,Rozycki-w-mitycznym-Tomi [dostęp: 20.06.2018]. 

6 Definicja podana za Stanisławem Sierotwińskim – zob. Reportaż [hasło], w: Słownik terminów 
literackich, red. S. Sierotwiński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, s. 208. 

7 Por. K. Cieślik, W powodzi znaków [rec. T. Różycki, Tomi…], „Polityka” 16.07.2013, https:// 
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1548919,1,recenzja-ksiazki-tomasz-rozycki-tomi-n 
otatki-z-miejsca-postoju.read [dostęp: 30.04.2018]. 
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Słowa, ich nadmiar, niekończąca się nadprodukcja, biegunka słów. W radiu, w telewizji 
konieczność komentowania rzeczywistości. Tak jakby rzeczywistość pozostawała niewydol-
na, niezdolna do produkowania sensu. Potrzebny jest komentarz, żeby zrozumieć, żeby nadać 
wydarzeniom wagę. Zaprosiliśmy do naszego studia komentatorów (T, 164). 

Narrator Tomi… zauważa również pewnego rodzaju „awatarowość” współcze-
sności, kryzys dotychczas pojmowanej kategorii przestrzeni i geografii, co nie-
zwykle ciekawie kontrastuje z anegdotycznym zwiedzaniem miejsc związanych 
z klasykami, nazwijmy to, przestrzeni humanistycznej (choćby Marcelem Prous-
tem czy Arthurem Rimbaudem). Różycki, lawirując między mitycznym Tomi, 
miastami Europy Środkowo-Wschodniej a opowieściami noszącymi znamiona 
autobiografizmu, zwraca uwagę na postantropocentryczny wymiar współczesno-
ści. Figura „dzieci-sieci” (kojarząca się ze słynnym związkiem wyrazowym dzie-
ci-śmieci, trafnie chyba oddającym pozaludzki aspekt kultury współczesnej, okre-
ślanej mianem śmietniska), silnie obecna w zbiorze Tomi…, wskazuje na kryzys 
humanizmu: 

Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla nas, dzieci sieci? Odkąd internet stał się naszą 
agorą, naszą pamięcią i śmietnikiem, jakie znaczenie ma przestrzeń, geografia? Możemy sie-
dzieć obok siebie w kafejce internetowej albo być na dwóch osobnych kontynentach, a i tak 
spotkamy się tylko jako wiązki energii, puste błyski, jako awatary, emanacje nostalgii 
i plazma zbiorowych fantazmatów? Będzie taka sama bliskość między nami, a raczej taki 
sam jej brak, taka sama samotność. Poczujemy się razem i poczujemy się wolni. Jak elek-
tron (T, 106–107). 

I dalej: 

zdaje się, że sztuka, literatura i cała kultura ludzka stanęły przed jakimś potwornym widmem 
przyszłości, które je przeraża (…) Jest w tym coś nieludzkiego. Sztuka czuje coś długo 
przedtem, nim sama rzecz się wydarzy. Albo przepoczwarzymy się, albo zginiemy ostatecz-
nie. Scjentyści i naukowcy mówią o epoce transhumanistycznej, o końcu znanej nam ludzko-
ści. Eksperymenty z genami, z klonowaniem, z biosocjologią prowadzone są na szeroką skalę 
(…) Pozostaje mała zadziwiona świadomość, urodzona tu i teraz, przeżywająca wszystko 
w sposób jedyny i niepowtarzalny, choćby tysiąc filozofów, socjologów i antropologów 
w swoich diagnozach wskazywało na typowość, masowość i powszechność. (…) Życie jed-
nostki, choć podobne, zawsze będzie jedyne (T, 184–185). 

Choć diagnoza współczesności nie nastraja optymistycznie, cybernetyka, po-
wódź znaków, kłączowość sieci znaczą świat nieuchronnie, podmiot esejów wy-
daje się indywidualnością ściśle związaną z tradycją kultury, dając temu wyraz 
w swoich podróżach. Sam już tytuł ewokuje nawiązania do konkretnej przestrze-
ni: miasta Tomi – obecnej Konstancy na terenie Rumunii – gdzie na wygnaniu 
miał przebywać rzymski poeta Owidiusz. Tomi, jak zauważa Stanisław Stabryła, 
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stanowiło jedno z najmniej odwiedzanych i najodleglejszych miejsc w całym 
Imperium8. Autor Notatek z miejsca postoju sięga więc po swoistą ekshumację 
tego, co dawno zapomniane, co odległe, co egzotyczne. Różycki snuje historię 
alternatywną (której zresztą nie daje wiary): przedstawia hipotezę, jakoby zesła-
nie poety do Tomi było wymysłem samego twórcy Metamorfoz, co przekonywać 
ma o niezwykle silnym oddziaływaniu literatury. Tym samym podkreśla się fakt 
istotny w kontekście podróżniczym czy reportażowym – opisywanie przestrzeni 
zawsze będzie subiektywne, jak zaznacza Mariusz Szczygieł: „wszystko jest 
przetworzone przez pamięć bohatera i reportera”9. Erik Vance w popularnonau-
kowej publikacji Potęga sugestii zauważa, dopełniając tezę Szczygła, że 

tak jak widzenie nie jest odpowiednikiem kamery, tak wspomnienia nie są pokrytymi kurzem 
pendrive’ami poniewierającymi się w zakamarkach szuflad. Podobnie jak wzrok pamięć jest 
zintegrowanym procesem twórczym, doskonalącym się nieustannie: przebudowuje się, re-
konstruuje, odnajduje uproszczenia. I podobnie jak złudzenie optyczne potrafi zawodzić10. 

Dodatkowego charakteru tytułowi nadaje zabieg gry odautorskiej: Tomi wydaje 
się bowiem skrótem czy deminutywem imienia Tomasz, co sugerować może 
pewien autobiograficzny kontekst. Pojawia się w tym miejscu Owidiusz jako 
figura, jako „archetyp osamotnionego artysty”, który ma odzwierciedlić utratę 
stojącą u źródeł twórczości Różyckiego – utratę „małej ojczyzny Kresów 
Wschodnich”11. 

Podróż po obszarach Galicji jest bowiem w całej twórczości Różyckiego – 
a w zbiorze Tomi… uwidacznia się szczególnie – niezwykle istotna. Wnuk repa-
triantów opisuje mit rodzinny, zaklęty w przemieszczeniu się dziadków ze Lwowa 
na tereny Opola, oraz towarzyszące mu doświadczenie lektury. Przeniesiona na 
karty książki atmosfera Galicji przesiąknięta jest melancholią, porównywalną być 
może z prozą wspominkową, a już na pewno z nurtem małych ojczyzn. Pisze autor: 

Taki obrazek: jest rok 1945, może początek 1946, koniec II wojny światowej, środek Eu-
ropy, Lwów. Sowieckie władze organizują deportację Polaków z miasta, bezczelnie nazywa-
jąc akcję repatriacją. Na mocy porozumień pomiędzy trzema mocarstwami, Związkiem Ra-
dzieckim, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, Lwów zostaje przyznany ZSRR, a Po-

   
8 S. Stabryła, Wstęp, w: Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Sta-

bryła, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995, s. XXVII.  
9 M. Szczygieł, Gwałcę tekst, rozm. przepr. A. Klim, „Press” 2007, nr 8, https://www.press.pl/maga 

zyn-press/artykul/10369, gwalce-tekst [dostęp: 30.04.2018].  
10 E. Vance, Potęga sugestii. Osobliwa wiedza o zdolności mózgu do zwodzenia, zmieniania 

i uzdrawiania, przeł. J. Sikora, Warszawa: National Geographic, 2018, s. 183. 
11 M. Olszewski, Trochę spadkobierca, trochę barbarzyńca [rec. T. Różycki, Tomi…], https://rynek 

-ksiazki.pl/czasopisma/troche-spadkobierca-troche-barbarzynca/ [dostęp: 30.04.2018]. 
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lacy mają być wysiedleni na tereny zdobyte na Niemcach i oddane Polsce. Historia znana, ale 
usiłuję ją sobie teraz wyobrazić – w mieście chaos, pojawiają się jak zły omen pociągi towa-
rowe, którymi ludność, ocalała po wojnie, będzie wywożona. Można spakować się do jednej 
skrzyni, ewentualnie do dwóch. Razem z sąsiadami dziadek zbija taką skrzynię i drugą, 
mniejszą. Więcej i tak nie zdoła unieść – musi to sam zataskać na dworzec. Babcia właśnie 
urodziła, w domu jest trójka dzieci: starsza córka i dwóch synów – starszy z nich to mój oj-
ciec (T, 12–13). 

Widoczny zatem jest fakt, iż relacja podmiotu stanowić może swego rodzaju 
reportaż mentalny: opis zdarzenia odpowiada prawdzie historycznej, jednak sam, 
nazwijmy to, „reportażysta” korzysta nie z relacji osobistej czy nawet innych 
bezpośrednich świadków zdarzeń, lecz z opowieści wielokrotnie zapośredniczo-
nej – nie tylko poprzez wysłuchane w dzieciństwie przedstawienia dziadków, ale 
i przefiltrowanej wyobraźnią własną (co więcej, dopełnionej i często zmityzowa-
nej przez tę wyobraźnię). Narrator wspomina także o swych dziejach: opowiada 
o życiu w Polsce czasów PRL-u, o podróżach pociągiem ze znajomymi, o stu-
diach. Sam już motyw kolei jest w twórczości Różyckiego niezwykle istotny, 
zarówno w sensie dosłownym, jak i symbolicznym12. W Tomi… pociąg przed-
stawia się nie tylko jako środek komunikacji, ale także miejsce odbywania się 
spotkań kulturalnych, koncertów, często w międzynarodowym gronie artystów13. 
Kolej pojawia się również w uprzednio wspomnianej historii migracji krewnych – 
podróż staje się przepustką do innego (choć czy lepszego?) świata. Wojciech 
Maryjka zaznacza, że 

motywy kolejowe to istotne składniki twórczej wyobraźni Tomasza Różyckiego. Są metaforą 
rytmu życia, dynamiki świata, upływu czasu, pustki, samotności, przeznaczenia, śmierci. Po-
zwalają na odbycie niezwykłych, onirycznych podróży, umożliwiających subtelne odsłonię-
cie przeszłości, wewnętrzne poznanie czy odkrycie tożsamości. Kolej jest więc doskonałym 
narzędziem opisu rzeczywistości i tajemnic egzystencji14. 

Choć środki komunikacji stanowią w interesującym mnie zbiorze istotną kwe-
stię, narrator wyznaje szczególny rodzaj filozofii: filozofię chodzenia (jest jak 
Rimbaud – „człowiekiem o stopach z wiatru”)15. Nieustannie znajduje się w ru-   

12 O motywach kolejowych w twórczości Różyckiego pisze Wojciech Maryjka. Zob. W. Maryjka, 
„Całe życie w pociągu”. O motywach kolejowych w twórczości Tomasza Różyckiego, http://fraza. 
univ.rzeszow.pl/teksty_naukowe/wojciech-maryjka-motywy-kolejowe-rozyckiego.pdf [dostęp: 04.08. 
2018]. 

13 Różycki pisze np. o spotkaniu odbytym w pociągu w ramach projektu „Literaturexpress Europa 
2000”, który został zorganizowany z okazji millenium (wspomina o tym również Maryjka w przyto-
czonym artykule) i w którym wzięło udział ponad 100 pisarzy i poetów z 43 państw.  

14 W. Maryjka, „Całe życie w pociągu”…, s. 14. 
15 Sam proces chodzenia jest szczegółowo opisywany przez narratora Tomi… Wyznaje on np., 

wspominając czasy studenckie: „Wstawałem i przemierzałem Kraków wzdłuż i wszerz, starannie 
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chu: jeśli nie rzeczywistym, to przynajmniej mentalnym. Sam już tytuł – Notatki 
z miejsca postoju – sugeruje, że mężczyzna, owszem, znajduje się w drodze, 
przemierza niczym wytrawny piechur kolejne ulice, ale także pozwala sobie na 
postój, przystanek, chwilową przerwę w podróży. Zauważalna jest również na 
tym poziomie przekora Różyckiego – konwencyjne tytułowanie relacji z wypra-
wy brzmi zazwyczaj wedle schematu, np.: „notatki z wyprawy”, „wspomnienia 
z podróży”, „listy z kraju”. Opolanin tytułuje wyprawę „postojem”. Nie jest to 
bynajmniej jednak odpoczynek wyobraźniowy. Narrator w epoce nadmiaru two-
rzy opowieści szczególne. Krótkie formy wchodzące w skład Notatek z miejsca 
postoju uważam bowiem za przejaw mityzacji rzeczywistości. Programowe tezy 
Brunona Schulza – nomen omen także Galicyjczyka, pochodzącego z Drohobycza 
na terenie dzisiejszej Ukrainy – widoczne są w prozie Różyckiego nie tylko 
w przestrzeni mitu osobistego, rodzinnego czy nawet geopoetyckiego, ale i w krea-
cji świata literackiego. Pewne podobieństwa mityzacyjne tekstu opolanina – jak 
np. elementy budowania tożsamości ludzkiej wspólnoty, a także mitów indywi-
dualnych – można dostrzec również w utworach Andrzeja Stasiuka16. Jego proza 
prowincjonalno-beskidzka, traktująca Beskid Niski jako przestrzeń wręcz mi-
tyczną, ewokuje skojarzenia z twórczością autora Sklepów cynamonowych, na co 
wskazuje Magdalena Kowalczyk, pisząc: „Dukla to w istocie opis ciągłych po-
wrotów do mitycznego, podkarpackiego miasteczka, które przypominać zaczyna 
wręcz schulzowski Drohobycz”17. Narracja trzech pisarzy wydaje się więc bliska 
i wykazująca wiele paralelności. 

Jak jednak wspomniałam, proza podróżnicza Tomasza Różyckiego nie ograni-
cza się do rejonu Galicji i Opola, ale obejmuje też inne europejskie miasta. Narra-
tor snuje historie traktujące o wielkich postaciach świata kultury, przywołuje 
   
omijając jednak niektóre dzielnice, zatrzymując się czasem na kawę i papierosa (marną kawę, 
w tamtych czasach ciężko było o dobrą kawę, i marnego papierosa) w kawiarni albo siadając na 
ławce, obserwując płeć przeciwną i znów idąc dalej. Dokąd? Nie bardzo wiedziałem – interesowały 
mnie czasem księgarnie, czasem jakieś widoki, czasem przechodziłem tę samą ulicę kilkakrotnie 
w ciągu dnia. Chodziłem tak przeważnie do zmierzchu, chodziłem tak do czasu zakończenia zajęć na 
moich studiach romanistycznych, których plan wraz z zeszytem miałem wciąż w torbie. Tak minęły 
mi studia, o ile pamiętam” (T, 32–33). O Rimbaudzie jako „człowieku o stopach z wiatru” mówił 
ponoć Verlaine (określenie to pojawia się m.in. w przywoływanej już audycji Radia Dwójki z cyklu 
Rozmowy po zmroku).  

16 Zuzanna Waś w swej pracy magisterskiej porusza problematykę mityzacji rzeczywistości u Schulza, 
Junga, Eliadego, Różyckiego i Stasiuka. Zob. Z. Waś, Mityzacja rzeczywistości w »Dwunastu sta-
cjach« Tomasza Różyckiego oraz »Opowieściach galicyjskich« i »Dukli« Andrzeja Stasiuka. Próba 
porównania [praca magisterska], Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2013, https://depot.ceon. 
pl/bitstream/handle/123456789/9430/Z.%20Wa%C5%9B%2C%20Mityzacja%20rzeczywisto%C5%9
Bci%20w%20Dwunastu%20Stacjach.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 04.03.2018]. 

17 M. Kowalczyk, Antypodróż po Europie Andrzeja Stasiuka, „Pracownia Kultury” 2013, nr 3, 
http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=21495 [dostęp: 25.09.2018]. 
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liczne anegdoty – np. tę związaną z polskimi relacjami Juliusza Verne’a czy 
opowieść dotyczącą żmijobójców. Zwiedza śladem francuskich symbolistów 
Paryż, krąży ulicami Rimbauda, Rilkego, wydeptuje ścieżki tropem Freuda, 
wspomina Siergieja Pankiejewa (Człowieka Wilka), obserwuje Petersburg znany 
z tekstów Josifa Brodskiego, wstępuje do austriackich kawiarni, gdzie przechadza 
się niczym po największym zabytku architektury: 

Ja jednak chodziłem po tych miejscach, jakbym chodził po ruinach antycznego cesarstwa, 
zadziwiony obojętnością murów i przedmiotów. Zastanawiałem się nad cudem i przekleń-
stwem zapomnienia. Café Hawelka, Café Mozart, Café Sacher, Café Central, w której Trocki 
i Stalin grali w szachy, piękny Rudigerhof czy wreszcie Westend, w którym pijąc rieslinga, 
usłyszałem, że bywał tu Hitler w czasach, kiedy chciał zostać wiedeńskim malarzem (T, 77). 

Niczym reporter patrzy pod nogi, zwraca uwagę na zdarzenia czy obiekty zapo-
mniane, odsunięte, osnute kulturową białą mitologią. Dla bohatera istotne są „boczne 
drogi”, historie miejsc i przestrzeni nadające obszarom niezwykłą atmosferę. Notuje 
mężczyzna: „Interesuje mnie o wiele bardziej duchowa przestrzeń uniwersytetu, która 
z duchem przepełnionych sal wykwita na zewnątrz i zarasta coraz to nowe fragmenty 
miasta, a głównie Wzgórze Uniwersyteckie, ostatnio chlubę miasta” (T, 178). 

Narrator Notatek z miejsca postoju nie traci jednak kontaktu z rzeczywistością. 
Precyzyjnie, ale poetycko opisuje mijane przestrzenie – zwiedza zabytki, spaceru-
je po plaży, pije wino w ulicznych knajpkach, ze znajomymi wsiada do brudnego 
pociągu ciągnącego się po Kresach Wschodnich, wysyła faksy, stoi w gigantycz-
nych pocztowych kolejkach. Zwraca uwagę nie tylko na tzw. sztukę wysoką – 
obrazy Maneta, liryki Luizy Labé – ale i na popkulturę: piosenki U2, Billiego 
Holidaya. Jak sam pisze, zagląda do knajp, księgarni, sklepów, na bazary, do 
świątyń, siada na wszystkich ławkach. Odnotowuje zachowania mieszkańców, 
opowiada historię danego obszaru. Od tłumu turystów odróżnia go zmysł obser-
wacji, świadomość zakotwiczenia w wielowiekowej kulturze, uwikłanie w Bar-
thowskie imperium znaków. Wędrując bez opamiętania, zwraca uwagę na ele-
menty dawno już wrośnięte w przestrzeń miejską, jak np. stada ptaków: 

Chodzę po mieście i rozrzucam w wybranych miejscach to, co zostało: mnóstwo suchego 
chleba dla ptaków. Podrzucam tu i ówdzie, pilnując, aby wróble nie zostały przegonione 
przez gawrony. Te gawrony to przekleństwo: są obrzydliwe, latają po kilkaset, niesamowicie 
się rozmnożyły, obsiadają drzewa, cały park, kraczą, srają, gdzie popadnie – przejście chod-
nikiem pod takimi drzewami jest wielkim wyczynem akrobaty, a i tak ptaki zwykle zaliczają 
co najmniej jedno trafienie. (…) Lecz gawrony kraczą coraz głośniej i nawet nie wiem kiedy, 
odganiając coraz większe ich stada, trafiam tam, gdzie zakręca rzeka (T, 189–190). 

Fragmentaryczna, patchworkowa forma zapisków Różyckiego koresponduje 
z ich niejednorodnością gatunkową. Zbiór Tomi. Notatki z miejsca postoju zawie-
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ra w sobie konwencję reportażową, prozę podróżniczą, wspominkową, poetyc-
kie obrazowanie przestrzeni. Wypełniony jest plotkami opisującymi życie wiel-
kich artystów, jednocześnie powtarzając znany już z twórczości Tomasza Ró-
życkiego mit małej ojczyzny i nostalgię ojczyzny utraconej. Krótkie formy 
nadają pewien rodzaj anegdotyczności – nazwę to: „prasowości” – opowieści, 
która przetykana jest fragmentami tłumaczeń poezji Joachima du Bellay. War-
tości humanizmu zanurzone są we współczesnym świecie noszącym znamiona 
postantropocentryczne, świecie „awatarowym”, w śmietnisku znaków. Różycki 
przenosi zatem czytelnika w inną przestrzeń, pozwalając odetchnąć atmosferą 
Petersburga czy Paryża, rozpalając w odbiorcy pierwiastek nomady, zarówno 
fizycznego, jak i intelektualnego. Jednocześnie uświadamia, że Tomi to uniwer-
sum – Tomi jest wszędzie. Tomi jest stolicą świata, bo, jak zauważa Bogumiła 
Kaniewska: 

I dlatego mapa Europy kreślona przez literackiego kartografa jest mapą krainy mieszkań-
ców, którzy tak samo raczą się włoskim czy francuskim winem, cierpią na bezsenność, piszą, 
czytają, słuchają, patrzą, myślą, wędrują. Są ciekawi świata w każdej jego postaci – chętnie 
sięgają po wiersze zapomnianych poetów, pytając, czemu o nich zapomniano, ale fascynuje 
ich także opowieść o człowieku utrzymującym się z zabijania żmij, kolor wina w kieliszku. 
Zatrzymują się na drobiazgach (takich jak nazwy wstydliwej choroby w różnych językach, 
wskazujące na wzajemność narodowych stereotypów), zachwycają krajobrazem, kolorem 
śniegu, tonem głosu18. 

 
A B O U T  T O M A S Z  R Ó Ż Y C K I ’ S  T R A V E L  P R O S E .   

T O M I .  N O T E S  F R O M  A  S T O P P I N G  P L A C E  

The theme of this paper is a memoir book by Tomasz Różycki Tomi. Notatki z miejsca postoju [Tomi. 
Notes from a Stopping Place], which consists of several dozen short forms of prose. The author, 
returning to the same motifs in his works, remains faithful to the subject of travel, which is particular-
ly visible in the text that interests me. This collection, however, does not constitute a typical reportage 
– it is rather an interesting proposition of the quaint travel literature, which includes not only wander-
ing around real places, but also a memorable, literary and cultural journey that encourages reflection 
on the condition of the modern world. Tomi. Notatki z miejsca postoju is a kind of mental reportage, 
which is an interesting proposition among contemporary travel-related publications. 
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18 B. Kaniewska, Literacka kartografia Tomasza Różyckiego, http://xn—instytutksiki-ssb99o. 
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w Katowicach. Współpracuje z dwutygodnikiem kulturalnym „artPAPIER”. Opublikowała artykuły: 
Wędrówki ciała, wędrówki ducha. O „Bestiarium” Tomasza Różyckiego (2016), Przestrzenie wyob-
raźni. O kreacjach świata przedstawionego w prozie Tomasza Różyckiego (2018). Jej zainteresowania 
to: twórczość Tomasza Różyckiego, krytyka ekologiczna, symbolika i topika literacka. 
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