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Wstęp
Twórczość reportażowa cieszy się obecnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie
ogromnym zainteresowaniem. Najlepszym tego dowodem są wznowienia książek mistrzów gatunku, klasyków (m.in. Melchiora Wańkowicza, Oriany Fallaci,
Ryszarda Kapuścińskiego), jak również publikacje ich następców ( Małgorzaty
Szejnert, Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana) w seriach wydawniczych
tak znakomitych wydawnictw, jak Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Czytelnik, Znak, Wydawnictwo Dobra Literatura, Sorus, Czarne,
Prószyński i S-ka, W.A.B, Słowo/obraz terytoria, Świat Książki.
Reporterzy tłumaczą zawiłości współczesnego świata, podpowiadają, jak rozumieć problemy ludzi, którzy przeżyli coś niezwykłego, przybliżają różne zjawiska, z którymi każdy prędzej czy później może się spotkać. Popularność reportaży
wynika stąd, że reporterzy zastępują w czasach nam współczesnych, szczególnie
młodszym czytelnikom, autorytety epistemiczne, doświadczonych ludzi, którzy
wędrowali po świecie i po powrocie do domu mieli coś ciekawego do opowiedzenia.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wybranych historycznych
i teoretycznych aspektów reportażu: wskazuję w niej na prekursora reportażu
światowego, Polaka, ale piszącego po francusku, żyjącego na przełomie XVIII
i XIX wieku – Wacława Seweryna Rzewuskiego. Próbuję udowodnić, że jego
twórczość spełnia wszelkie kryteria reportażowe, dzięki czemu zasługuje on na
miano ojca światowego reportażu, detronizując Egona Erwina Kischa. Pokazuję także, że reportaż jest gatunkiem dziennikarskim, który nie tylko informuje
o tym, co się gdzieś wydarzyło, ale plastycznie, przez pryzmat jednego bohatera,
ujmuje problem panoramicznie tak, że odbiorca przeżywa razem z bohaterem
jego dylematy (twórczość Oriany Fallaci, Ryszarda Kapuścińskiego).
Reportaż pisany to słowo, ale słowo najczęściej uzupełniane fotografią reporterską, stąd w tej książce połączenie obu tych zagadnień. Nie zawsze fotoreportaże czy fotografie reporterskie są ilustracją tekstów. Reporterom zależy, by
słowem wpłynąć na wyobraźnię odbiorcy. Najlepszym tego dowodem jest twórczość Ryszarda Kapuścińskiego, który od pewnego czasu nie publikował książkowych zbiorów reportaży z fotografiami swego autorstwa. W 2000 roku wydał
album fotograficzny Z Afryki, a po jego śmierci został opublikowany także fotograficzny album Ze świata (2008). Kapuściński oddzielał dwie czynności – reportera
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od fotoreportera1, zdawał sobie doskonale sprawę, że fotografie dziennikarskie
istnieją samodzielnie i są inaczej odbierane przez czytelników, inaczej na nich
wpływają, gdy nie są łączone ze słowem pisanym. Można się domyślać, że autor
Cesarza nie chciał, aby identyfikowano jednoznacznie miejsca, o których pisał
z miejscami pokazywanymi na fotografii, bo zależało mu na tym, by jego – i tak
bardzo plastyczne – teksty reportażowe przekroczyły granice reportażu i trafiły na pole literatury. Nie darmo był postrzegany jako pisarz i niejednokrotnie
udowodniono mu, że mijał się w swych tekstach reportażowych z prawdą2.
Fotografia dziennikarska nie fałszuje rzeczywistości i jej autor nie może sobie
pozwolić na przekłamania czy fikcyjne ujęcia. W fotografii dziennikarskiej nie
jest najważniejszy artyzm, ale uchwycenie oraz utrwalenie danej sytuacji tak
jak ona wyglądała i jak zastał ją na miejscu fotoreporter. Tym zagadnieniom
jest poświęcony w niniejszej publikacji rozdział, który mówi o semiotyce obrazu fotograficznego, teorię zaś ilustrują przykłady twórczości fotograficznej Pawła
Opalińskiego.
W tym miejscu dziękuję prof. zw. dr. hab. Jerzemu Jastrzębskiemu za zachęcenie mnie do pracy nad tą książką, dziękuję także Dziekanowi Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. nadzw.
dr. hab. Antoniemu Świerczkowi oraz Dyrektorowi Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. nadzw. dr. hab.
Michałowi Drożdżowi za wyrażenie zgody na sfinansowanie niniejszej publikacji
z środków WNS UPJPII oraz IDiKS UPJPII.
Dziękuję także recenzentowi tej książki dr. hab. Bartoszowi Jastrzębskiemu,
prof. nadzw. z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego za cenne uwagi, które przyczyniły się do ulepszenia tekstu.
Osobne podziękowania składam pani red. Katarzynie Kastelik za bardzo
troskliwą opiekę redakcyjną nad tą książką oraz pani red. Justynie Kastelik za
redakcję techniczną i pomysłowy projekt okładki.
					
Kazimierz Wolny-Zmorzyński

    I. Wojciechowska, Obrazowanie świata, w: R. Kapuściński, Ze świata, Kraków 2008, s. 233.
    Por. A. Domosławski, Reporter poprawia rzeczywistość, czyli krytycy wszystkich krajów
łączcie się, w: A. Domosławski, Kapuściński non-fiction. Warszawa 2010, s. 417-442 oraz por.
W. Łysiak, Karawana literatury, Warszawa 2013, s. 130–135.
1

2

Rozdział I
Wacław Seweryn Rzewuski
(1784–1831) – prekursor
światowego reportażu
Wacława Rzewuskiego portret romantyczny
Wacław Seweryn Rzewuski (1784–1831) – syn Seweryna, targowiczanina,
zdrajcy ojczyzny, przeciwnika Konstytucji 3 maja, dbającego wyłącznie o własne interesy i skąpca – to przeciwieństwo ojca – człowiek rozumiejący innych,
hojny, otwarty na ludzi, dzielny patriota, znakomity przyjaciel i odważny żołnierz, umiejący się poświęcić dla dobra sprawy. Mężny powstaniec przeciwko
wojskom cara Mikołaja I, walczący o wolność ojczyzny, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w jej obronie, w bitwie pod Daszowem 14 maja
1831 roku z rąk Rosjan3, co upamiętnił Juliusz Słowacki w Dumie o Wacławie
Rzewuskim:
A w Moskwie z dział bito na górze pokłonnej
I miasto się trzęsło od pieśni studzwonnej.
Cieszył się car ruski, że Emir Rzewuski
W stepowym śpi cicho kurhanie4.
    Por. L. Siemieński, Wacław Rzewuski i przygody jego w Arabii opowiedziane z pism pozostałych po nim przez Lucjana Siemieńskiego, Kraków 1870, s. 131; por. Podróż do Arabii. O koniach
kohejlanach, Beduinach i przygodach w Arabii. Na podstawie rękopisu Wacława Seweryna Rzewuskiego „Sur les Chevaux Orientaux et provenants des Races Orientales”, wstęp i opracowanie
T. Majda, Warszawa 2004, s. 5, 12; por. T. Porębski, Wielki syn wielkiego zdrajcy, „PASSA.
Tygodnik Sąsiadów” 2013, nr 13.
4
    J. Słowacki, Duma o Wacławie Rzewuskim, w: Liryki i inne wiersze, opracowanie J. Krzyżanowski, Wrocław 1952, s. 58.
3
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Wacław Seweryn Rzewuski, ku uciesze Rosjan, postradał życie, ale pozostała
idea, o którą walczył. A walczył o wolność dla Polaków, ciemiężonych przez
wschodniego sąsiada, o wolność jako dar dla każdego człowieka najdroższy,
dający swobodę działania, rozwijania ducha narodowego, stłamszonego butem
zaborcy. Swą postawą zasłużył na hołdy ze strony największych romantyków
nie tylko ze względu na udział w powstaniu listopadowym, ale i z tego powodu, że
imponował lotnością umysłu, umiłowaniem obcej, dalekiej kultury Beduinów,
znajomością ich tajemnic do tego stopnia, że umiał z nimi żyć, a nawet z nimi
się utożsamiał, co zauważył i docenił Adam Mickiewicz, który trzy lata przed
śmiercią Rzewuskiego napisał w Petersburgu kasydę na jego cześć pt. Farys (1828).
Poeta widział w nim zuchwałego, niepokornego prekursora romantyzmu, niezważającego na wszelkie niebezpieczeństwa, kierującego się intuicją, ciekawego
świata i ludzi, dla którego sensem życia było dobro innych.
Mickiewicz czyni go bohaterem kasydy i przestawia jako walczącego z żywiołami opętanego Beduina – pędzącego na czarnym rumaku przez pustynię,
gdzie:
Tylko skały tam nocują
Tylko, gwiazdy tam koczują
[…].
Tu natura snem ujęta
nigdy ludzkich stóp nie słyszy,
Tu żywioły drzemią w ciszy5.

Według poety nieustraszonej postawie Rzewuskiego dziwi się tylko otaczająca przyroda – głazy, piasek pustynny, obłoki, huragan i sępy. Mickiewiczowski
Farys to panegiryk na cześć Rzewuskiego – zuchwałego emira, którego charakteryzuje jako nieustraszonego romantycznego szaleńca:
Jak tu mile oddychać piersiami całemi!
Oddycham pełno! Szeroko!
Całe powietrze w Arabistanie
Ledwie mi na oddech stanie.
[…]
Jak miło się wyciągać ramiony całemi!
Wyciągnąłem ku światu ramiona uprzejme,
Zda się, że go ze wschodu na zachód obejmę.

    A. Mickiewicz, Farys, w: Dzieła, t. 1. Wiersze, Warszawa 1955, s. 322–324.
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Myśl moja ostrzem leci w otchłanie błękitu,
Wyżej, wyżej i wyżej, aż do niebios szczytu.
Jak pszczoła topiąc żądło i serce z nim grzebie,
Tak ja za myślą duszę utopiłem w niebie6.

Romantyczny temperament Wacława Seweryna Rzewuskiego nie pozwolił
mu usiedzieć w miejscu. Wszędzie było dla niego za ciasno, musiał być ciągle
blisko ludzi, w centrum wydarzeń. Spragniony wiedzy, utrzymywał kontakty
z wybitnymi naukowcami, spełniał się, gdy poznawał dalekie kraje i ich kulturę.
Miał duszę – rzec można z dzisiejszego punktu widzenia – reportera, żądnego
przygód, przyglądającego się z bliska życiu. Gdy osiadł w swoim Sawraniu na
Podolu, prowadził koczowniczy żywot w otoczeniu Kozaków, wzbudzając swoim
bezpośrednim zachowaniem i strojami beduińskimi, w które się przyodziewał,
zdziwienie sąsiadów7.
Ciekawe, co było kolebką światopoglądową Wacława Rzewuskiego? Czy atmosfera domu, w którym wyrastał? Ale jaka ona być mogła? Można się tylko domyślać: ojciec8 – generał wojsk koronnych, intelektualista, pisarz polityczny,
dbający o dyscyplinę, ograniczający widzenie świata do swoich potrzeb i przez
swój pryzmat postrzegający wszystko, co działo się dokoła; matka – Konstancja Małgorzata Lubomirska9, malarka-amatorka, kobieta wrażliwa, wywodząca
się z książęcej rodziny o sporych zasługach dla Rzeczypospolitej. Czy rodzice
Rzewuskiego rozmawiali przy dziecku o tym, co działo się wtedy w Warszawie
i Europie? Jeśli tak, to należy sądzić, że liczący trzy i pół roku Wacław niewiele
z tego rozumiał. Nie kojarzył, że w 1788 roku w Polsce nieudolnie panował król
Stanisław August Poniatowski, podporządkowany rosyjskiej carycy Katarzynie II;
że w Prusach rządził Fryderyk Wilhelm II, a w Austrii cesarz Józef II, że w Warszawie – 6 października 1788 roku zebrał się sejm, znany jako Sejm Wielki
(trwający do 29 maja 1792 roku), na obradach którego uchwalono Konstytucję
3 maja, posłowie żądali usunięcia wojsk carskich znajdujących się w granicach
Polski, domagali się zrzucenia protekcji rosyjskiej i wprowadzenia reform. Mieli
nadzieję, że pogłębiający się – z powodu wojny Rosji i Austrii z Turcją – rozdźwięk między Rosją a Prusami rychło uwolni Polaków spod wpływów cary    A. Mickiewicz, Farys, w: Dzieła, t. 1. Wiersze, Warszawa 1955, s. 326.
    Por. L. Siemieński, Wacław Rzewuski i przygody…, dz. cyt., s. 7–8 oraz por. Podróż do Arabii.
O koniach…, dz. cyt., s. 12.
8
    Ojciec: Seweryn Rzewuski ur. 13 marca 1743 roku w Podhorcach, zm. 11 grudnia 1811
roku w Wiedniu.
9
    Matka: Konstancja Małgorzata z domu Lubomirska ur. w 1761 roku w Dolinie, zm. 11 października 1840 roku w Kamieńcu Podolskim – według drzewa genologicznego rodziny Lubomirskich dostępnego w Zamku Potockich w Łańcucie.
6
7

14



cy Katarzyny. Wiadomości te nie były entuzjastycznie przyjmowane przez ojca
Wacława, zwolennika ogłoszonej 14 maja 1792 roku konfederacji targowickiej
przekreślającej wiarę Polaków w odzyskanie wolności. Młody Rzewuski słyszał
także o Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789 roku oraz o straceniu na szafocie
króla Ludwika XVI. Gdy miał piętnaście lat, wiedział już o dojściu do władzy
Napoleona w 1799 roku i wzburzonej wielkimi wstrząsami politycznymi Europie doby napoleońskiej. Jak się później okazało, był zachwycony Napoleonem
i jego dziełem. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku wyjechał do Wiednia.
Ojciec umieścił go w elitarnej akademii wojskowej Theresianum, która miała także ogromny wpływ na kształtowanie charakteru młodego chłopca. To właśnie
w Wiedniu, już jako szybko dojrzewający człowiek, poznał wybitnych orientalistów austriackich Josepha von Hammera-Purgstalla i Juliusa Heinricha von
Klaprotha, którzy rozwinęli jego zainteresowania Orientem, rozbudzone także
przez wuja Jana Nepomucena Potockiego, podróżnika i podróżopisarza, autora
Podróży do Turek i Egiptu, z przydanym Dziennikiem podróży do Holandii podczas
rewolucji 1787. Z francuskiego przełożonej (1789) oraz Podróży do cesarstwa marokańskiego (1791).
Wacław Seweryn Rzewuski miał niezwykłe zdolności językowe – od dzieciństwa mówił po francusku, pewne jest, że znał niemiecki i włoski. W Wiedniu
nauczył się języków arabskiego i tureckiego. Przyczynił się do powstania wiedeńskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a nawet finansował jedno z najwcześniejszych wydawnictw orientalistycznych Les Mines d`Oreint (1809–1819)10.
W 1811 roku poznał – w Daszowie, majątku swej siostry Marii hrabiny Jarosławowej Potockiej – Ramiza Paszę, admirała tureckiego11. W odnalezionych przez
Lucjana Siemieńskiego i opublikowanych w 1870 roku notatkach Rzewuskiego
ich autor tak wspomina tę znajomość:
Ramiz w pogadance ze mną ciągle mię namawiał, żebym z nim jechał do Turcji; a że ja
od dawna postanowiłem spodróżować te kraje, więc przyrzekłem […] mu nawiedzić go
jako gość12.

Wreszcie stało się! Do wymarzonej i planowanej od dawna wyprawy na
Wschód doszło w 1817 roku. Z Arabii powrócił do domu w 1820 roku, natomiast
O koniach wschodnich i rasach pochodnych Rzewuski napisał dwa lata później,
o czym informuje czytelnika zaraz na wstępie pracy (t. 1, s. 10). Opisał Arabię,
przedstawił panoramę losów Beduinów i to, co z nimi przeżył.
    Wielka encyklopedia powszechna PWN, t. 10, Warszawa 1967, s. 251.
    Por. L. Siemieński, Wacław Rzewuski i przygody…, dz. cyt., s. 8.
12
    L. Siemieński, Wacław Rzewuski i przygody…, dz. cyt., s. 9.
10
11
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Rzewuski prekursorem reportażu.
Cechy dystynktywne gatunku
Teraz, gdy odczytujemy tekst z dystansu czasowego, można stwierdzić, że ten
odważny podróżnik należy do grona prekursorów nie tylko polskiego, ale światowego (pisał po francusku) reportażu, czego sam autor wówczas nie był świadom. Rzewuski był nie tylko świetnym obserwatorem życia, ale potrafił o nim
opowiadać, barwnie opisując rzeczywistość.
Ponieważ miarą wartości dzieła reportażowego jest jego obrazowość, plastyka przekazu i to, czy po latach od chwili powstania trafi do wyobraźni odbiorców – pierwszy tom jego dzieła możemy śmiało postawić w szeregu dzieł tego
gatunku.
Cechą charakterystyczną reportażu jest też dostarczanie prawdziwych, pozbawionych konfabulacji, informacji o zdarzeniach, ludziach, ich obyczajach
i krajobrazach opisywanych stron.
Wyznacznikiem tego gatunku jest również dokumentowanie faktów, wcześniej zebranie ich i rzetelne zapoznanie się ze źródłami informacji przez reportera, którego obecność na miejscu zdarzeń jest konieczna.
Nieodzowna jest również rozmowa z bohaterami, bycie, a nawet utożsamianie się z nimi, wchodzenie w ich kostium13. Zupełnie nieświadomie warunki te
spełniał Rzewuski, czyniąc siebie osobą mówiącą w utworze.
Rzewuski nie znał znaczenia pojęcia reportaż – z łacińskiego reporto znaczy
„donoszę do świadomości ludzi o czymś, czego sami nie byli świadkami i tego
nie widzieli”; do słownika języka polskiego słowo trafiło na początku XX wieku
– ale wiedział zapewne, że reporto znaczy „uświadomić, donieść” lub „przynieść, wynieść”. Teksty donoszące wtedy informacje ze świata, mówiące o tym,
jak żyją gdzie indziej ludzie, jakie są ich zwyczaje, jak się ubierają, jak wygląda ich dzień, do czego przywiązują wagę, znane były raczej pod nazwą literatury naukowej i za takie uchodziły. Dopiero w okresie między końcem pierwszej
(1918) a początkiem drugiej wojny światowej (1939) zostały określone mianem
literatury dokumentarnej, wspomnieniowej, podróżopisarskiej (a ta znana bardziej
jako wspomnienie z podróży lub „literatura potoczna”)14, wreszcie reportażowej.

    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać?, Warszawa 2004, s. 13–19 oraz K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła informacji dla
dziennikarza, Warszawa 2008, s. 70–80.
14
    Por. C. Niedzielski, O teoretyczno-literackich tradycjach prozy dokumentarnej, Toruń 1966,
s. 25–26.
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Źródła informacji reporterskiej
Literaturę reportażową reprezentują wspomniane wcześniej pisma wuja
Wacława Seweryna Rzewuskiego – Jana Nepomucena Potockiego o podróżach
do Turcji, Egiptu, Maroka, Holandii czy do Saksonii, także wspomnienia Karola Lubicza Chojeckiego Polaka konfederata przez Moskwę na Syberię zaprowadzonego. Razem wiadomość o buncie Puhaczewa (1790), Maurycego Augusta Beniowskiego Historię podróży i osobliwszych zdarzeń Maurycego-Augusta
hrabi Beniowskiego (t. 1–4, 1797), Aleksandra Sapiehy Podróże w krajach słowiańskich odbyte 1802–1803 (1811). Praca Sapiehy jest wyrazem jego zainteresowań kulturą słowiańską i etnografią. W jej prezentacji autor posługuje się
opisem starożytnych budowli, charakterystyką napotkanych osób. Autor popisuje się również wiedzą uczonego chemika, przyrodnika i ekonomisty3.
Popularne w owym czasie były również relacje cudzoziemców odwiedzających Polskę, zwłaszcza z czasów Sejmu Wielkiego, pisane przez ludzi światłych,
nieuprzedzonych do Polski, posiadających wyostrzone kryteria porównawcze15, m.in.: Johanna Bernoulliego Reisen durch Brandenburg, Pommern, Preußen, Curland, Rußland und Polen in den Jahren 1777 und 1778 (Leipzig 1779),
Williama Coxe’a Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark (London
1784), Johanna Josepha Kauscha Nachrichten uber Polen (Salzburg 1793), Friedricha Schulza Reise eines Lieflanders von Riga nach Warschau, durch Sudpreussen über Breslau, Dresden, Karlsbad, Bayreuth, Nurnberg, Regensburg, Munchen,
Salzburg, Linz, Wien und Klagenfurt nach Botzen in Tyrol (Berlin 1795–1796).
Można się domyślać, że – skoro interesowały go podróże – Wacław Seweryn Rzewuski, kiedy przystępował do pisania O koniach wschodnich i rasach pochodnych, słyszał, a może nawet czytał, wymienione powyżej dzieła. Na pewno
przeczytał książkę Carstena Niebuhra Beschreibung von Arabia (Kopenhagen
1772 oraz jej tłumaczenie na język francuski z 1780 roku), a także Jamesa Cappera – oficera armii brytyjskiej – Observations on the Passage to India through
Egypt; also to Vienna through Constantinople and Aleppo, and from thence to
Bagdad, and across the Great Desert to Bassora, with occasional Remarks on the
adjacent Countries, and also Sketches of the different Routes (London, 1784),
Thomasa Howela Journal of the Passage from India: by Route Partly Unfreqented,
Through Armenia and Natolia or Asia Minor (London 1791), również Constantina Francois de Chasseboeufa Volneya Podróż do Syrii i Egiptu odbytą w 1783,
1784, 1785, która ukazała się w przekładzie polskim R. Markiewicza w Krako-

    Por. M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1977, s. 461–462.
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wie w 1803 roku, Alego Beya – którego poznał osobiście w Egipcie tuż przed
jego śmiercią – Travels of Ali Bey. Marocco, Tripoli, Cyprus, Egipt, Arabia, Syria
and Turkey. Between the years 1803–1807 (Phipadelphia 1816) oraz F. J. Mayeux
Les Beduins ou Arabes du desert, ouvrage publie d`après les notes inedites de Dom
Raphael, sur les moeurs, usages, lois, coutumes civiles et religieuses de ces peoples
(1816).
Wacław Seweryn Rzewuski powołuje się na wszystkie te tytuły, przywołuje
w cytatach także pułkownika Cappera (t. 1, s. 102), nawet polemizuje z ich autorami, m.in. na temat opisu wiatru zwanego samieli. Na przykład, jak:
„podaje Volney, twierdzący że w Egipcie nazywany jest on hamsinem (wiatrem
pięćdziesięciodniowym), nie wydał mi się dokładny. To, co pisze na ten temat
Niebuhr, nie jest na tyle frapujące, by to tutaj przytaczać” (t. 1, s. 97).

Natomiast, gdy pisze o hodowli koni arabskich, konstatuje:
„Myli się także Dom Raphael, (t. 3, s. 77; dzieło w trzech tomach pt. Les Bédouins,
wydane przez p. Mayeux w Paryżu w roku 1816), przypisując Beduinom z arabskiej
pustyni posiadanie od niepamiętnych czasów rejestrów potwierdzających te genealogie, przechowywanych w archiwach imama danego plemienia” (t. 2, s. 7).

Wobec wielu autorów jest krytyczny, ale chwali jedynie Alego Beya za rzetelność w prowadzeniu obserwacji i wydawaniu opinii oraz za osobiste kontakty
z nim (t. 1, s. 71–73), z którym porozumiewał się w języku arabskim lub włoskim
(co podaje w t. 1, s. 68).
Z pewnością nieobce były Rzewuskiemu Monteskiusza Listy perskie (1721)
oraz znana już wtedy w Europie z przekładu francuskiego Antoine’a Gallanda
Baśń z tysiąca i jednej nocy (1704–1714), angielski przekład Koranu z 1734
roku, Biblia – szczególnie ze Starego Testamentu Księga Kapłańska, Księga Królewska, Księga Kronik, Pieśń nad Pieśniami oraz Jana Jakuba Rousseau Emil,
które przywołuje w różnych kontekstach na kartach O koniach wschodnich i rasach
podobnych.
Do wyprawy na wschód Wacław Seweryn Rzewuski przygotowywał się wytrwale i rzetelnie, jak prawdziwy reporter. Poznał język arabski, literaturę na temat
Arabistanu, ale czytał też książki starożytnych mędrców, które wzbogacały jego
wiedzę o Oriencie. Sam przyznaje na kartach O koniach wschodnich i rasach podobnych, że
„Traktat Hipokratesa o wodach i powietrzu dał mi bardzo dokładne pojęcie
o temperamencie Beduinów” (t. 1, s. 101), [podkr. KWZ].
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W innym miejscu wyznaje:
„Wiemy od Herodota, że trzej bracia Nazamus, po przekroczeniu północnej korony
basenu, […], musieli przejść wielkie bagna, żeby dotrzeć do Nigru” (t. 1, s. 102),
[podkr. KWZ].

Znany był zatem Rzewuskiemu Corpus Hippocraticum – autorstwa ojca medycyny, z którego – jak sam się przyznawał – czerpał wiedzę o chorobach ludzi
Wschodu, gdy pisał o dżumie (t. 1, s. 115 i następne), trądzie (t. 1, s. 118), zatruciach
wodą. Z kolei Dzieje Herodota, rozpowszechniane w zachodniej Europie od
schyłku XV, a w Polsce już w XVI wieku (przetłumaczone i wydane po polsku
dopiero w latach 1861–1862), pomogły mu lepiej poznać historię i wskazywały, na co powinien zwracać uwagę podczas pobytu w Arabii, gdzie nie czuł się
obco. Utwierdzał się jedynie w przekonaniu, że mimo iż jest daleko od domu,
pozornie w innym świecie, to jednak nie w anonimowej krainie, w której – jak
się później okazało – czuł się znakomicie dzięki dobrej znajomości źródeł dających
mu podstawy do rozpoznawania terenu i ludzi.

Elementy reportażowe tekstu
O koniach wschodnich i rasach pochodnych
Prace, z którymi się zaznajomił, podpowiadały autorowi, jaką obrać linię
twórczą, wskazywały, na co zwracać uwagę w opisach, wyznaczały kompozycję,
której dominantą było bezpośrednie uczestnictwo podróżnika (autopsja), dzielenie się przeżyciami z odbiorcami, konfrontowanie wiedzy zastanej z tym, czego dowiedział się z wcześniejszej lektury książek, powiadamianie przez naocznego świadka (sam nim był) o aktualnych faktach, przemianach cywilizacyjnych
odwiedzanych miejsc.
Gwarantem dostarczania informacji oraz rozbudzania w czytelnikach pasji
poznawczej w celu przełamywania zaściankowości16 mógł być jedynie podróżnikreporter, który swym uczestnictwem w zdarzeniach, subiektywizmem spojrzenia,
ogromnym zaangażowaniem mówił o swoich wrażeniach i emocjach, jakich
doznawał. Czytelnik dzięki temu zdaje sobie sprawę z tego, że ma do czynienia
z faktami ściśle sprawdzonymi, stającymi się dokumentem danego czasu.

    Por. S. Burkot, Proza powojenna 1945–1980. Analizy i interpretacje, Warszawa 1984, s. 7.
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Cechą dystynktywną reportażu – jak zaznaczono wcześniej – jest również
potwierdzanie wiarygodności swoją obecnością w zastanych sytuacjach. Rzewuski zachowuje sie więc jak wytrawny reporter. Często zapis o tym, że przebywał
w danym miejscu i brał udział w różnych wydarzeniach, uwiarygodnia, powtarzając:
„Sam byłem tego świadkiem […] (t. 1, s. 16); […] omówię przemarsz do Mekki.
Towarzyszyłem mu wraz z Arabami (t. 1, s. 17); Dowiedziałem się, że znajdowało się tam jeszcze kilka innych [plemion, wyj. KWZ]. (t. 1, s. 42); Widziałem ich wszystkich [imamów, wyj. KWZ], jak przejeżdżali w defiladzie, jeden po
drugim, przez bazar (t. 1, s. 55); Byłem świadkiem całkowitego zwrotu rzeczy
zabranych przez konnicę plemienia Ahseneh kupcowi armeńskiemu z Homs (t. 1,
s. 83). Zaobserwowałem, że gdy wieje ten wiatr [samieli, wyj. KWZ], powietrze
nabiera żółtawej barwy, przechodzącej w siną (t. 1, s. 94); Kąpią się w Eufracie,
Orontesie, w Zarka i Balga oraz w jeziorach z wodą siarczaną, jakie spotyka się
na pustyni. Sam kąpałem się w nich wraz z nimi. – W ogóle zaobserwowałem,
i to w wielu rejonach Arabii (poza pustynią) oraz w Cylicji, dużą podatność na
szkorbut” (t. 1, s. 102), [podkr. KWZ].

Autor daje czytelnikowi do zrozumienia, że nie ma do czynienia z wymyślonymi zdarzeniami, ale z konkretnymi ludźmi oraz faktami, które miały miejsce naprawdę, a osoba mówiąca sama ich doświadczyła bądź była bezpośrednim obserwatorem. Dzięki temu daje świadectwo, że zna sytuację, interesuje
się wszystkim, co jest z życiem człowieka związane: otoczeniem, zdarzeniami,
ludźmi i ich sprawami17.
Rzewuski potrafi się przyznać także do czegoś, czego nie wiedział, np.:
„Arabowie Anaze dzielą się na wiele plemion. Prawie wszystkie one wyznają Wehab/
wahabityzm. Arabowie Beni-helal żyją w Afryce i nic nie umiem o nich powiedzieć”
(t. 1, s. 42).

albo, gdy czegoś nie poznał osobiście, od razu szczerze informował:
„Być może jednak się w nich [studniach, wyj. KWZ] myją, ale ja nie byłem tego
świadkiem” (t. 1, s. 102), [podkr. KWZ].

    Por. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak…, dz. cyt, s. 41.
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Ta postawa pokory wobec świata i ludzi, a przede wszystkim wobec odbiorców, jest wyrazem uczciwości i skromności, jaka cechuje właśnie reporterów.
Nawet po blisko dwustu latach z pewnością byłby bardzo dobrze oceniony przez
Ryszarda Kapuścińskiego, który twierdził, „że dobrzy reporterzy – dowodzi tego
zresztą doświadczenie i historia – to ludzie skromni, potrafiący wyrazić innym
swój szacunek i poważanie. Być reporterem to przede wszystkim szanować drugiego człowieka, cenić prywatność, osobowość oraz wartości, które on wyznaje”18. Takie podejście pomaga reporterowi w zdobyciu zaufania ludzi, z którymi przebywa, pomaga lepiej ich zrozumieć, a zrozumiane problemy klarownie
opowiedzieć, opisać także miejsca, w których ci ludzie żyją. Taka jest też funkcja
i zadanie reportażu.
Lucjan Siemieński – autor opracowania o Wacławie Sewerynie Rzewuskim
– zwrócił uwagę na to, że Rzewuski dzięki swej dobrze wykorzystanej obecności w Arabii i jej opisowi „może stawać obok najsławniejszych podróżników
angielskich, francuskich, niemieckich, jak Niebhur, Volney, Choiseul-Gouffier,
Lechevalier, Burkhard, Seetzen i inni, co zwiedzili Egipt, Palestynę, Syrię i Małą
Arabię, dając uczone postrzeżenia o naturze, mieszkańcach, jeografii, historyi
i starożytnych zabytkach tych stron. Można powiedzieć – konkluduje Siemieński – że Rzewuski pod skromnym pozorem kupna koni arabskich czystej krwi,
położył takie same, a może rzeczywistrze zasługi co wyżej wymienieni uczeni,
bo przez lat kilka, przemieniwszy się w Beduina, miał wszelką sposobność
robić naukowe obserwacje nie tylko nad charakterem i sposobem życia mieszkańców ziemi i klimatu, którego wpływy nieobojętne bywają i na europejskim
lądzie”19.
Ówczesne opisy podróży, uznawane wtedy za naukowe, są dzisiejszym
odpowiednikiem reporterskiego zapisu rzeczywistości. Siemieński podkreśla,
że Rzewuski, „przemieniwszy się w Beduina”, obserwował zachowanie ludzi,
przejął zwyczaje, by lepiej ich zrozumieć. Zachowywał się jak doświadczony
reporter, który dla zdobycia informacji, wcielił się w jedną z postaci. Na tym
polega wyższość jego przekazu nad pracami, na które się powoływał20. Ich autorzy byli, poza Alim Beyem, tylko kimś stojącym z boku.
Wacław Seweryn Rzewuski odwołuje się do antropologii i socjologii. Pisze
o zwyczajach Beduinów, ich koczowniczym trybie życia, nocowaniu w namiotach wykonanych z kozich skór, jest uczestnikiem ich radości i smutków, wtapia się w społeczność, identyfikuje się z Arabami. Z lękiem i trwogą obserwuje
    R. Kapuściński, Autoportret reportera, wybór i wstęp K. Strączek, Kraków 2007, s. 54.
    L. Siemieński, Wacław Rzewuski i jego przygody…, dz. cyt., s. 4 [podkr. KWZ].
20
    K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, K. Pokorna-Ignatowicz, Źródła
informacji…, dz. cyt., s. 84–85.
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z nimi przyrodę, z detalami odtwarza widoki nieba i ziemi, portretuje Arabów.
Mówi, że ci umieją żyć w zgodzie z naturą, kierują się przede wszystkim intuicją,
węchem, wzrokiem i pamięcią, by przetrwać w trudnych warunkach. Z obserwacji zachowania Beduinów w obliczu niebezpieczeństwa czerpie praktyczną
wiedzę. Podziwia ich umiejętność odczytywania zagrożeń pogody, np. z zachowania zwierząt:
„Szczególne jest to, że ze wszystkich udomowionych przez Arabów zwierząt tylko
wielbłądy wyczuwają i sygnalizują nadejście samieli [wiatru, wyj. KWZ], i to nawet na
dwa dni wcześniej. Wkładają wtedy pysk w piasek lub szczelinę gruntu i robią
się niespokojne. Na ten znak Beduini, którzy są w drodze, zatrzymują się, stawiają
namioty i zamykają się w nich” (t. 1, s. 96), [podkr. KWZ].

W pierwszym tomie O koniach wschodnich przedstawia szlak, którym wędrował od Egiptu po Benares, leżący na lewym brzegu Gangesu, w kostiumie
Beduina, stawiając czoło trudom życia na pustyni. Jest jednym z bohaterów.
Opisuje położenie geograficzne Arabistanu w sposób nie tylko sprawozdawczy,
ale przywołuje ciekawostki związane z tamtejszym życiem, tłumaczy znaczenia
nazw geograficznych, pisze o warunkach atmosferycznych, religii, obyczajach
i zwyczajach Beduinów, chorobach występujących na terenie Arabii.
„Nazwy Szamalija i Jemen, czyli, rzec by można: [Arabia] Nieszczęśliwa i Szczęśliwa, oraz Szamalija i Kablieh (Kablieh – w lokalnym znaczeniu tego słowa: to,
co umieszczone na południu) nadane zostały na zasadzie przeciwieństwa. Część
lewa, czyli Nieszczęśliwa, jest jałowa, pozbawiona i drzew, i raczej płaska, choć
przebiegają tam łańcuchy skalne; podczas gdy prawa strona, czyli Szczęśliwa, jest
górzysta i obfituje w źródła i drzewa” (t. 1, s. 5).

Tom ten jest typowym reportażem, pełno w nim żywych opisów przeplatanych anegdotami, wszystko skupia się wokół głównego bohatera, którym jest
autor-reporter. Nie przytłacza on jednak czytelnika swą osobą, eksponuje nie
siebie i swoje czyny, ale ludzi, z którymi jest, oraz miejsca, które odwiedza. Momentami nawet nie prowadzi opowieści w pierwszej osobie liczby pojedynczej,
ale w trzeciej, nazywając siebie emirem, lub określa się imionami, pod jakimi
występował wśród Beduinów (Tag-el-Faher lub Abd-al-Nischane) po to, by pokazać, że jest jednym z nich, że pochodzi ze środowiska, o którym mówi.
„Na tej pozycji, Tag-el-Faher zgrupował obie straże przednią i tylną, i spokojnie
czekał, nakazując najgłębszą ciszę. Minęło kilka minut, zanim Seid powrócił,
przynosząc pomyślną wiadomość, że miasto chętnie, z całą gorliwością przyjmie
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emira i jego karawanę, że może on przybywać z pełną ufnością i że na koszt miasta zwolniony zostanie z tain (czyli opłat za pobyt). Wobec tego emir wznowił
marsz, za nim szedł tylko Seid, dalej karawana, a wszyscy jeźdźcy zamykali pochód. – Ten nowy szyk miał dowodzić miastu, że emir ufa słowu i przyjaznym
zamiarom jego mieszkańców. Tag-el-Faher przekroczył most jako pierwszy, na
jego końcu został powitany przez szejka Dżisr/Gesser, który przyjął go chlebem
i solą, a także podarował żywego barana” (t. 1, s. 161–162).

Jest tego zabiegu prekursorem, bo to sposób stosowany sto lat później przez
największych światowych reporterów, począwszy od twórcy reportażu światowego
Egona Erwina Kischa, Ernesta Hemingwaya, Johna Steibecka, Curzia Malapartego, czy polskich twórców reportażu Melchiora Wańkowicza, Stefana Kozickiego
i Ryszarda Kapuścińskiego21. Ten ostatni zawsze na pytanie dziennikarzy „kto
jest bohaterem pana reportaży?” odpowiadał „ja nim jestem” i dodawał „nie
mogę ani pisać, ani mówić o czymś, czego sam nie widziałem, nie przeżyłem
i w czym sam nie poniosłem współryzyka. Tu nie chodzi o mojego wydawcę czy
mojego redaktora – ja muszę sam sobie powiedzieć, że zyskałem prawo do pisania o tych rzeczach”22.
Tom drugi O koniach wschodnich i rasach pochodnych należy potraktować
jako rzetelnie przygotowany aneks, w którym odbiorca znajduje szczegółowe
wiadomości na temat przedstawionego dość obrazowo i – można rzec – „w akcji” w tomie pierwszym konia arabskiego. W tej części pojawiają się też przypomnienia niektórych historii i faktów opisanych już w tomie pierwszym.
W „Aneksie” przedstawia historię, tradycje, cechy fizyczne, wpływ klimatu na
temperament konia arabskiego. Okiem znawcy spoziera na to wyjątkowe zwierzę i przedstawia je w całej okazałości jego urody, pokazując też zalety i jego cechy
gatunkowe:
„Delikatna i błyszcząca skóra, piękne i żywe oczy, łukowato wygięty ogon, dobrze
zbudowane kończyny itd. – słusznie zapewniały im przewagę nad wszystkim, co
znajdowało się w lokalnych stadninach” (t. 2, s. 78).
„Temperament Nedżdi kuhajlana jest powściągliwy. Nie potrzebuje on dużo jeść ani
pić. Upalny klimat nie pobudza takiego apetytu, jaki spotykamy u naszych koni
w Europie. […]. Rodzaj i mała ilość pożywienia, które Beduini mogą dostarczyć

    Por. K. Wolny-Zmorzyński, O wybranych problemach dziennikarstwa: genologia i mistrzowie,
Kielce 2009, s. 113–174 (rozdziały o twórczości Hemingwaya, Wańkowicza, Kapuścińskiego).
22
    R. Kapuściński, Autoportret reportera…, dz. cyt., s. 53.
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koniom, nadaje im znaczną wytrzymałość. […]. Niezależnie od szybkości biegu,
nigdy nie widziałem pocących się koni arabskich” (t. 2, s. 84–85).
„Konie arabskie, za sprawą swego gorącego temperamentu fizycznego, klimatu i rodzaju pożywienia, mają mało wody do wydalenia poprzez pot i sierść. […] oddają
mało moczu nawet po największym zmęczeniu. Wtedy to […] wypuszczają z siebie
krew. […]. Szybki i męczący wyścig bardzo wzburza krew we wszystkich naczyniach krwionośnych […]. Prawie zawsze pusty pęcherz moczowy nie ma czym się
ochłodzić. Otaczające go małe naczynia krwionośne nie mają siły utrzymać tak
gwałtownie wzburzonej krwi i pękają, wywołując wylew wewnętrzny i w ten sposób
przywracają krwi równowagę. Wtedy koń wypuszcza krew i uwalnia się od wszelkiego zapalenia” (t. 2, s. 106–107).

Ponadto Rzewuski polemizuje z teoriami tych, którzy, tak jak on, odwiedzili
Orient i przyglądali się hodowli najcenniejszych zwierząt słynących na całym
świecie. Konfrontuje to, co pisali, z tym, co sam zobaczył. Nie obnosi się jednak
ze swoją wiedzą, nie jest pyszny – jest naturalny i swobodny. Właśnie ową naturalnością zdobywa zaufanie czytelnika. Naturalność owa pozwala mu na prowadzenie sugestywnych, a tym samym plastycznych opisów przywoływanych
sytuacji, czego przykładem może być wzruszająca scena pożegnania z Alim
Beyem (t. 1, s. 70–73), czy sama charakterystyka Alego Beya:
„Był średniego wzrostu, miał ciemną cerę, żywe i bystre oczy. Był chudy i wysuszony,
miał ciało słabe i zużyte przez wielkie trudy, lecz duszę silną i wrażliwą, wykształcenie głębokie, a wyrozumiałość bez granic. Lubił nauczać i czynił to z cierpliwością.
Jego myśli były słuszne, a głosił je jasno i w zwartych słowach. Chętniej poświęcał
się rozumowaniu niż ćwiczeniu krasomówstwa. Ale kiedy w dłuższej rozmowie groziła oschłość, puszczał wodze fantazji, a jego elokwencja czerpała z niej przepiękne
obrazy. Pod koniec swoich rozmów lubił wzruszać, i gdy zadowolił rozum, pozwalał
sobie na uzewnętrznienie porywów swego serca. Wkładał całą siłę w swą argumentację, całą łagodność w mowę, całe uczucie w swą wyobraźnię. Taki był człowiek,
którego los dał mi poznać i pokochać” (t. 1, s. 73–74).

Rzewuski nie nuży odbiorcy swą barwną opowieścią, prowadzi ją w wartkim
tempie, co pozwala mu skupić uwagę czytelnika i wzbudzić jego zainteresowanie kulturą świata arabskiego, który staje mu się coraz bliższy. Gdy czyta się
jego reporterski tekst, ma się wrażenie, że świat arabski jest piękny, harmonijny,
uporządkowany, nie taki zły, okrutny, straszny jak się go powszechnie postrzegało i postrzega. Dotychczas negatywna recepcja tego świata spowodowana jest
tym, że był on – jak ocenia Rzewuski – „nieznany” (t. 1, s. 77)
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Arabowie, których poznał i których charakteryzuje, okazali się być – wbrew
temu, co się o nich mówiło i mówi w Europie – ludźmi łagodnego serca,
o ogromnej życzliwości, uczciwości, uprzejmości i otwartości, a sami:
„Beduini są niezwykle uprzejmi. Mają życzliwość w sercach. Bierze się to u nich
z naturalnej i ogólnej dobroduszności. Kiedy Arab wchodzi do kręgu siedzących Beduinów, wszyscy wstają, by zaraz znów usiąść” (t. 1, s. 48).

Wacław Rzewuski, przebywając w ich towarzystwie, przekonał się, że nawet
wtedy, gdy
Beduini porywają sobie konie, to zwyczajowa uprzejmość i uczciwość wymaga, by
poinformować porywacza o nazwie i rasie zwierzęcia. Nieznana porywaczowi klacz
stwarzałaby ryzyko, że zostanie pokryta przez ogiera jej niegodnego z punktu widzenia wyższości jednych rodów nad innymi (t. 2, s. 7).

Nawet gdy Beduin (z pewnością!) kipi ze złości z powodu kradzieży konia,
wyżej stawia jego czystość rasy nad zemstę na złodzieju, któremu ktoś inny
złorzeczyłby w chwilach irytacji. Podziwia też prawdomówność i uczciwość
Beduinów:
„kupując konia na pustyni, przezornie pytamy o nazwę jego rodu, kładąc dłoń na
sztylecie sprzedawcy, który wtedy za nic na świecie nie skłamie. A to dlatego, że
jedną z wielkich przysięg Beduinów jest: «Przyrzekam na mój pas». Do pasa zawsze
przytroczony jest sztylet. Dlatego kładąc dłoń na sztylecie, przywołujemy pas. Arab
mówi po prostu [arab. przysięgam] na mój pas” (t. 2, s. 7).

Autor zachwyca się wyjątkowym traktowaniem kobiet przez mężczyzn.
W Europie – zdaniem Rzewuskiego – źle się postrzega arabskie relacje damsko-męskie. Twierdzi on, że przesadzone są opinie o wielożeństwie Arabów.
Europejczycy – zupełnie niepotrzebnie – chcieliby zmieniać ich obyczaje,
a sami mogliby się od nich uczyć szacunku i delikatności, ponieważ – jak pisze
Rzewuski –
Arabowie żywią wielki szacunek do kobiet. A ochrona, której udzielają proszącym
o nią, jest bardzo silna. Na pustyni nie zasłaniają twarzy. Nigdy nie siadają z mężczyznami, ani nie jedzą z nimi. Usługują przy posiłkach, a same jedzą w części
namiotu służącej jako harem. Chętnie rozmawiają z mężczyznami i kilka razy
zdarzyło mi się zasiąść z nimi, czy to w przeznaczonej dla nich części namiotu,
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czy też [na zewnątrz] na workach i bagażach, na których wypoczywały. Są wesołe
i nieskrępowane. W takim haremie często bywałem w towarzystwie książąt, pijaliśmy kawę, jeżeli tam była. Mimo że kobiety poświęcają się pracom gospodarskim,
nie są wcale traktowane jak niewolnice. Arab odnosi się do nich z największym
szacunkiem (t. 1, s. 49).

Rzewuski pisze też, że dla Beduina bycie mężem i ojcem jest największym
zaszczytem
„do tego stopnia, że sami włączają często w swoje imię imiona swoich synów.
– Słowo hurysa [arab. hourie] znaczy także «dobra kobieta», ta, która się podoba,
najlepsza rzecz, wyborna w swoim rodzaju. – Małżeństwo jest więc wśród ludzi Wschodu stanem wielce szanowanym, doskonałość osoby, z którą się łączą,
w pełni odzwierciedla największe szczęście” (t. 1, s. 6).

Wielożeństwo zaś jest źle postrzegane:
„Choć prawo koraniczne pozwala na wiele żon, to wśród Arabów z pustyni – pisze
Rzewuski – nie ma zwyczaju posiadania więcej niż jednej. Próżniactwo bogatych
w miastach wywołuje umiłowanie lubieżności, której się oddają. […]. Bogaty widzi
w kobiecie tylko narzędzie przyjemności. Beduin znajduje w kobiecie żonę, towarzyszkę, pocieszenie. Na Wschodzie toleruje się kilka żon zasadniczo tylko u bogatych.
Ubogi wybacza możniejszym to, co potępia u równego sobie. Każdy średniozamożny
mężczyzna staje się już źle widziany, jeżeli ma więcej niż jedną żonę. Wiele można
by mówić o wielości żon i konkubin, […]. Jednak w Europie mamy dość fałszywe wyobrażenie na temat haremów. Nie ma tam niepohamowanej lubieżności”
(t. 1, s. 51), [podkr. KWZ].

Według Rzewuskiego wśród Arabów można czuć się bardzo bezpiecznie,
wbrew powszechnym opiniom krążącym po Europie, że to okrutnicy bez serca.
Gdy czytamy przywołaną przez Rzewuskiego w obrazowy sposób scenę pogoni
Beduinów za mordercą, który nie miał się gdzie skryć, a w ostateczności znalazł schronienie przy matce mężczyzny, którego zabił, trudno jest zrozumieć ich
wyrozumiałość:
„Zeskoczył z konia i rzucił się do stóp kobiety, krzycząc: ana ti ardak [arab.]. Ścigało
go dwóch jeźdźców z pochylonymi lancami, którzy już mieli go przebić. Widząc,
że osobnik, którego tak żwawo ścigali, znalazł się pod ochroną staruszki, która położyła dłoń na głowie uciekiniera, natychmiast podnieśli lance. Kobieta skarciła
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ich za ich tupet i zadeklarowała swoją ochronę nieznajomego. «Matko – rzekli do
niej jeźdźcy – nie pogwałcimy świętości twej ochrony i nasze lance już się uniosły.
Ale dowiedz się, że chronisz tu dzisiaj mordercę swego syna, którego nie przestajesz
opłakiwać i z którego braku jesteś tak umęczona pracami domowymi». – «Opłakuję
syna – odpowiedziała staruszka – ale nie mogę odmówić ochrony temu, kto z ufnością
rzuca się w me ramiona. Może to niebo go przysyła, by wesprzeć mnie na stare lata.
Od tej chwili adoptuję go jako mojego syna». I tak dokonała się adopcja. Morderca
został uratowany, wcielony do plemienia i od tej pory nie odczuwał ani nienawiści, ani uraz. Gdzież znaleźć lepszy przykład wielkoduszności? Namiot Beduina to
sanktuarium wszelkich cnót. Serce raduje się tam pełnią praw. Duch stale ożywia
wyobraźnię. Czas wolny jest wypełniany albo dobrym czynem, albo opowieścią
o dobrych uczynkach, albo opisem uroczego snu” (t. 1, s. 50).

Namiot Beduina i opieka kobiety-matki przypominają starożytny grecki zwyczaj uszanowania każdego przybysza, gościa, a nawet zbiega, który szuka bezpiecznego schronienia przy ognisku domowym rozpalanym przez serdeczną
dłoń gospodyni. Każdego, kogo kobieta-matka przyjmowała, nie wolno „było
zabić ni w jakikolwiek sposób skrzywdzić: był bezpieczny, jakby się znajdował
w świątyni”23.
Z przekazu Rzewuskiego wynika, że kobiety w Arabii słyną z mądrości i odwagi, ich podporządkowanie się mężczyźnie jest pozorne. Każdy rozsądny Arab
liczy się ze zdaniem kobiety, jest pełen podziwu dla jej mądrości, zwłaszcza gdy
udziela dobrych rad. Rzewuski opisuje bardzo obrazowo odwagę pięknej księżniczki Ester, która w obliczu zatonięcia okrętu widzi jedyną możliwość ratunku
w wyrzuceniu do morza kosztowności, które odciążą łódź i pozwolą dopłynąć
bezpiecznie do brzegu (t. 1, s. 83–87). Nikt z pasażerów w pierwszej chwili nie
chciał się na taką propozycję Estery zgodzić, bowiem każdy jest egoistą i jest
bardzo przywiązany do swego majątku, nawet w momencie zagrożenia życia
złoto okazuje się cenniejsze niż ludzkie istnienie. Jednak gdy zrozpaczeni podróżni widzą, że Ester daje przykład i pozbywa się swego majątku, zostawiając
go na dnie morza, ponieważ daje to nadzieję na ratunek, robią to samo, co ona.
W efekcie wszyscy ratują życie, za co są jej dozgonnie wdzięczni.
Rzewuski zwraca uwagę na prawdę o człowieku – eksponuje uczciwość
większości Arabów, ich szlachetną naturę, brak hipokryzji, dotrzymywanie słowa, prawdziwą, nieudawaną wiarę w Boga i przestrzeganie Jego poleceń, co objawia się w szacunku do drugiego człowieka. Potwierdzenie tych spostrzeżeń
znajdujemy także we Wspomnieniach Wschodu. Dzienniku podróży do Syrii,

    J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1955, s. 106.

23



27

Egiptu, Palestyny, Turcyi i Grecyi autorstwa Zygmunta Skórzewskiego, wydanych w Lipsku w 1855 roku, a więc trzydzieści trzy lata po powstaniu tekstu
Rzewuskiego. Skórzewski pisze wprost, że Beduini to „lud dość dobry, tworzący między sobą jakby jedną rodzinę, jeden drugiego wita, cieszy się i pomaga”24.
Rzewuski podziwia także ogromną miłość do koni, ale też rzetelnie ukazuje postawy ludzi drapieżnych, żądnych władzy, zaborczych, wrogo do siebie nastawionych, bogatych, rozzuchwalonych, rozpieszczonych przez życie, których
spala chora ambicja i pęd do sławy oraz pomnażania majątku. Zauważa, że gdy
zabiegają oni o umocnienie swej pozycji, zachowują kurtuazję, ale potajemnie
knują intrygi i są bezwzględni. Dla Rzewuskiego takie zachowanie nie jest tajemnicą ani go taka postawa nie dziwi, ale jej też – co jest zrozumiałe – nie pochwala:
„Trzeba tu przedstawić charakter ambitnych knowań bejów Ahmeda i Mustafy,
synów zmarłego Ibrahima, Paszy Halebu. Ci dwaj bracia byli Arabami, bardzo
bogatymi Aleppczykami/Halebczykami. Mieli charaktery niespokojne i popędliwe,
a kierowała nimi wyłącznie ambicja. Ich ulubioną metodą była intryga, z całym
ładunkiem obłudy, podłości, dumy, zdrady, podstępnej chciwości. Piękna twarz,
wspaniałe urodzenie, wykalkulowana hojność, niezwykła zręczność w jeździe
konnej, staranna edukacja i wielkie, uprzejme maniery wspierające przewrotność
ich serc. – Aleppo/Haleb, muzułmańskie jak samo Osmanowie, było sceną częstych
waśni między mieszkańcami” (t. 1, s. 136).

Rzewuski – mimo wszystko – wyznaje: „U Arabów byłem biedny, ale szczęśliwy” (t. 1, s. 50). Podziwia ich obyczaje, serdeczność, uczciwość, tolerancję, ale
i pewną nieufność do nieznajomych. Tam nauczył się ostrożności w stosunku
do ludzi i powstrzymywania się od wyjawiania wszystkiego nowo poznanym
osobom. Ze zrozumieniem przyjmuje wiadomość, że wśród Arabów jest
„przyjęte, żeby nigdy nikogo nie pytać o imię, ani skąd pochodzi, ani dokąd zmierza.
Gdyby ktoś niedyskretny zadał takie pytanie, byłby skarcony nawet przez swoich,
i nie trzeba by mu odpowiadać. Dlatego, kiedy zwraca się do nieznajomego, używa
się imion Abd-Allah [arab. Sługa Boży]” (t. 1, s. 43).

Podziwia wiarę Beduinów i szacunek, jakim darzą Allacha. Przyznaje, że Koran nie mógł być napisany przez natchnionego człowieka, ale

    Z. Skórzewski [Z. S], Wspomnienia Wschodu. Dziennik podróży do Syrii, Egiptu, Palestyny,
Turcyi i Grecyi, Lipsk 1855, s. 58.
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„mogę z pewnością założyć, że ta zadziwiająca księga jest dziełem samego Mahometa. Nie może to być wytwór jakiegoś Beduina i nie podzielam opinii tych, którzy uważają, że autorem, czy też głównym współpracownikiem, był jakiś mnich”
(t. 1, s. 6).

Wskazuje na podobieństwo zwyczajów beduińskich do żydowskich, m.in.
ostrożność seksualną bogatego mężczyzny względem kobiety, którą ten kupił
na targu do swego haremu. Zanim ją tam odeśle,
„każe ją obmyć w łaźni parowej [arab. hammanie] [...], kładzie ją do łoża
umieszczonego przy przegrodzie z cieniutkich deszczułek z cennego drewna,
a dopiero po kilku miesiącach, o ile te listwy zachowały połysk i pozostają czyste,
przenosi się ją do haremu pana, by spełnić cel jej zakupu. Ale jeżeli pod koniec
tego okresu [próby] zauważy się plamy lub dziurki na deseczkach, kobieta ta nie
jest dopuszczana do przyjemności swego pana. – Ten fakt potwierdziło mi kilka
osób. [...]. Ten fakt przystaje do tego, co Księga Kapłańska podaje na temat
trądu i zabezpieczeń przed nim” (t. 1, s. 119), [podkr. KWZ].

W Księdze Kapłańskiej bowiem czytamy, że „właściciel domu przyjdzie do
kapłana i powie : «Jakaś zaraza pojawiła się w moim domu». Wówczas kapłan
każe opróżnić dom, [...]. Kapłan przyjrzy się zarazie, a gdy zauważy na ścianach
domu jakieś zielonkawe lub czerwonawe dołki, które tworzą na ścianie wyraźne wklęśnięcia, wtedy wyjdzie z niego przed drzwi wejściowe i zamknie dom
na siedem dni” (Kpł 14, 35–38). Oznacza to, że dom jest zarażony trądem, podobnie będzie z kobietą, leżącą obok deszczułki. Jeśli okaże się, że jest zdrowa,
niczym niezarażona, na deszczułkach nie pojawią się żadne zmiany, odrażające
wykwity.

Konstatacja
Podsumowując, należy stwierdzić, że omawiany tekst Rzewuskiego, szczególnie jego tom pierwszy, to reportaż – nieocenione źródło wiedzy o ziemi i ludziach Orientu. Dokumentuje bowiem warunki topograficzne, geograficzne,
zoologiczne, meteorologiczne, nie pomijając elementów socjologicznych, psychologicznych i religijnych. Dostarcza wiele ciekawych informacji o odwiedzanych przez autora miejscach. Dzięki sugestywnie prowadzonej narracji odbiorca
odnosi wrażenie, że jest wszędzie tam, gdzie jego bohater – czyli postać samego
opowiadającego.
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Nie jest to jednak przewodnik po Arabistanie, ale dzieło wielowarstwowe,
o pogłębionej tematyce. To pełnowartościowy reportaż, bowiem charakteryzuje
go eksponowanie przede wszystkim problemów ludzi, na które nikt z autorów
dostępnych przewodników nie zwraca uwagi.
Rzewuski spogląda na Arabię z perspektywy człowieka tam mieszkającego,
zmagającego się z trudami życia na pustyni (ciężkimi warunkami klimatycznymi,
geograficznymi i higienicznymi), kochającego przyrodę i konie arabskie, a nie
okiem podróżnika zgłębiającego tajemnice odległej przeszłości, podziwiającego
znakomite dzieła sztuki orientalnej i cenne zabytki architektury.
Tekst Wacława Rzewuskiego napisany jest ze swadą. Autor nadał mu przejrzystą i logiczną kompozycję. Doskonałość osiąga dzięki zastosowaniu obrazowego języka, zdradzającego jego autorskie zaangażowanie, pasję do tego, o czym
mówi i co przeżył z Beduinami.
Partie bardziej dokumentarne (m.in. opis imponujących odmian szabel
Wschodu, ich historii, specyfiki i trwałości materiału, z jakiego zostały wykonane, opis chorób, na jakie zapadają Beduini), choć stanowią retardację w narracji
– są pożądane i nieodzowne.
Drugi tom to opis koni arabskich – pozornie główny temat dzieła. Tu Rzewuski popisał się nie tylko znakomitą wiedzą o tym gatunku zwierząt, ale drobiazgową jej prezentacją, dzięki której odbiorca, niemający pojęcia o koniach
arabskich, dowiaduje się o tych zwierzętach wszystkiego, co najważniejsze.
Mylący jest tytuł manuskryptu Wacława Seweryna Rzewuskiego O koniach
wschodnich i rasach pochodnych, kierujący uwagę czytelnika w stronę tematyki
hodowlanej. Okazuje się bowiem, że tekst ten nie jest tylko opisem koni arabskich czy poradnikiem dotyczącym ich hodowli, ale wysokiej wartości poznawczej reportażem, w którym autor okazuje się być wnikliwym obserwatorem kultury Orientu i refleksyjnym myślicielem.
Być może współczesny reporter, parafrazując znanych mistrzów, nadałby
temu dziełu adekwatny do treści tytuł, np.: Byłem emirem, a może tylko Emir,
albo Beduin schodzi z konia, a może Arabia odkrywa twarz lub Zaproszenie do
Arabistanu25?
Jasne jest, i to trzeba uszanować, że Rzewuski wpisał się swoim tytułem
w poetykę podróżopisarstwa końca XVIII i początku XIX wieku, której, na co
wskazuje ów tytuł, cechą charakterystyczną było nadawanie takim tekstom znamion literatury naukowej.

    Nawiązanie do tytułów reportaży Ryszarda Kapuścińskiego Cesarz, Kirgiz schodzi z konia,
Algieria zakrywa twarz, Zaproszenie do Gruzji.
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Dzięki znajomości języka arabskiego Wacław Rzewuski poznawał Arabię
z autopsji – zmysłowo i wrażeniowo – co pozwoliło mu, jak dobremu reporterowi,
opisywać ze zrozumieniem zdarzenia, w których uczestniczył. Wywody podpierał dokumentami: listami, relacjami innych świadków zdarzeń, które dodatkowo potwierdzały wiarygodność jego przekazu. Mimo upływu lat, mimo tego,
że nie jest literackim, ale właśnie dokumentarnym, reporterskim, zapisem rzeczywistości tekst Rzewuskiego nic nie stracił na wartości.
Zaprezentowana przez niego opowieść nie jest chaotycznym przekazem wypadków z podróży, ale przemyślnie zorganizowanym dziełem kompletnym.
Nie jest to opowieść do końca obiektywna, bo przecież każdy reportaż pisany
z punktu widzenia nadawcy (odbicie jego własnych przeżyć, dobrego lub złego
nastawienia do odwiedzanych miejsc i ludzi) jest jednostronny. Opisana przez
Rzewuskiego podróż do Orientu utwierdza odbiorcę w przekonaniu, że jej autor
odnalazł tam bratnie dusze w osobach Beduinów, których ukochał i stał się – bez
udawania i bez stwarzania jakichkolwiek pozorów – jednym z nich.

Rozdział II
Przegląd teoretycznych założeń
reportażu polskiego
okresu socrealizmu
„Głównym zadaniem sztuki było dać polityczne i socjalne tło, a dopiero na nim
w organicznej od niego zależności – historię i dramat bohatera i bohaterki”
– Konstanty Puzyna26.

Za twórcę terminu „realizm socjalistyczny”, według Simona Sebaga Montefiorego, autora książki Stalin. Dwór czerwonego cara27 – uchodzi Józef Stalin,
który podczas spotkania z literatami w moskiewskiej rezydencji Maksyma Gorkiego w 1932 roku powiedział: „Artysta powinien pokazywać życie prawdziwie.
A jeśli pokazuje nasze życie prawdziwie, nie może nie pokazać, jak zmierzamy
do socjalizmu. To właśnie jest realizm socjalistyczny”28.
Stalin wiedział, co mówi. Był najbardziej oczytanym władcą Rosji od Katarzyny Wielkiej do Putina29, miał wyczucie literackie, uwielbiał prozę wielkich
realistów, m.in. Czechowa, Hugo, Balzaca. Od chwili wstąpienia do seminarium
duchownego w 1894 roku czytał, jak twierdził, nawet po pięćset stron dziennie.
Głód literatury był u niego tak wielki jak jego marksistowska wiara i megalomania. Mówi się, że były to jego największe namiętności życia30.

    K. Puzyna, Milowy kamień, „Twórczość” 1950, z. 4–5, s. 130.
    S. Sebag Montefiore, Stalin. Dwór czerwonego cara, Warszawa 2004.
28
    S. Sebag Montefiore, Stalin intelektualista, „Rzeczpospolita” z 17–18.07.2004, s. A9 oraz
por. B. Bursow, Początki realizmu socjalistycznego w Polsce, „Nowa Kultura” z 6.01.1952, s. 2, 11.
29
    S. Sebag Montefiore, Stalin intelektualista..., dz. cyt.
30
    S. Sebag Montefiore, Stalin intelektualista..., dz. cyt.
26
27
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Zdawał więc sobie sprawę z tego, że literatura kształtuje upodobania ludzi,
uczy ich oceny sytuacji, uwrażliwia na krzywdę społeczną, a pisarze są „inżynierami ludzkich dusz”31. To właśnie zgodnie z życzeniem Stalina literaci mieli pisać, jakie powinno być życie. Mieli tworzyć panegiryk na cześć utopijnej
przyszłości32.
W 1921 roku Józef Stalin poddał radziecką literaturę kontroli Rosyjskiego
Stowarzyszenia Pisarzy Proletariackich – „literackiego skrzydła stalinowskiego
planu pięcioletniego w przemyśle”, atakującego wszystkich twórców, którzy nie
przedstawiali wielkiego przełomu z radosnym entuzjazmem33.
Oficjalne wprowadzenie realizmu socjalistycznego, jako jedynej uznanej
przez partię komunistyczną i dopuszczalnej metody twórczej, nastąpiło podczas
obrad I Wszechzwiązkowego Zjazdu Pisarzy Radzieckich w sierpniu 1934 roku
w Moskwie34.
W Polsce za początek socrealizmu uznaje się obrady IV Zjazdu Związku
Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie, które miały miejsce w dniach
20–23 stycznia 1949 roku. Podczas zjazdu partyjni literaci nakreślili założenia
nowego kierunku jako ścisłe powiązanie literatury z budową socjalizmu w Polsce. Oponowali jedynie pisarze katoliccy, związani z krakowskim „Tygodnikiem
Powszechnym”35.
Dla marksistów sowieckich, jak i polskich, propaganda oraz agitacja miały nie
tylko znaczenie jako podstawowy środek pozwalający kształtować świadomość
klasową, ale także były ważnym orężem walki politycznej36. Wobec tego literatura spełniała również rolę propagandową. I tak widział jej zadanie Stalin. Poprzez literaturę chciał wychowywać ludność krajów, nad którymi po 1945 roku
roztoczył „opiekę”. Udało mu się to w Związku Radzieckim, dlaczego miało się
nie udać w Polsce. Ci, którzy doszli do władzy, a nawet ci, którzy znienawidzili
przedwojenny system polityczny, teraz mieli okazję do zrewanżowania się swojemu „wyzwolicielowi”. Wyzwolił ich przecież z biedy. Pozwolił żyć w lepszych,
godziwszych warunkach. Jeśli nie zdawali sobie sprawy z przemian, jakie działy
się dokoła nich, mieli okazję dowiedzieć się o tym z literatury. A literatura miała upiększać życie. Ale żeby mogła je upiększać, należało pozyskać ludzi, którzy
    S. Sebag Montefiore, Stalin intelektualista..., dz. cyt.
    S. Sebag Montefiore, Stalin intelektualista..., dz. cyt.
33
    S. Sebag Montefiore, Stalin intelektualista..., dz. cyt.
34
    T. Markiewicz, Wstęp, w: L. Lachowiecki, T. Markiewicz, M. Paczkowski, Polski socrealizm. Antologia publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1948–1957, t. 1, Warszawa 1988,
s. XIV–XV.
35
    T. Markiewicz, Wstęp, w: L. Lachowiecki, T. Markiewicz, M. Paczkowski, Polski socrealizm…,
dz. cyt., s. XX.
36
    S. Kuśmierski, Teoretyczne problemy propagandy i opinii publicznej, Warszawa 1980, s. 165.
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życie w nowym ładzie społecznym zaakceptowali i pokochali z przekonaniem37,
albo po prostu ich zastraszyć, żeby oszukiwali samych siebie, a jak samych siebie,
to i innych.
Polscy literaci okresu socrealizmu modeli do mówienia o otaczającej rzeczywistości szukali w literaturze radzieckiej. Wzorem był bohater gorkowski: socjalistyczny ideał świadomego proletariusza, bez żadnych cech utopijnych, chociaż
niepozbawiony pewnej abstrakcyjności38, nienawidzący inteligencji.
Polscy krytycy i badacze literatury mocno przejęci nowymi możliwościami
w nowym powojennym czasie (m.in. Mieczysław Jastrun, Stanisław Kott, Henryk Markiewicz, Ryszard Matuszewski, Wiktor Woroszylski, Stefan Żółkiewski)
próbowali „wartościować tę literaturę – jak to określał sam Henryk Markiewicz
– z dojrzalszego marksistowskiego punktu widzenia”39.
Cóż to znaczyło?
Chodziło o pokazanie, jak literatura uzupełnia się z życiem, jak o nim mówi
prawdziwie, czyli jak są realizowane przez literatów wytyczne, które przed dwudziestoma laty u Gorkiego rzucił, może od niechcenia, Stalin podczas prywatnego
spotkania z pisarzami.
Polscy literaci i badacze literatury, podporządkowani władzy ludowej, by nadążyć za przemianami w literaturze radzieckiej, zaczęli urabiać na swój sposób
teorię do myśli Stalina już w 1932 roku.
Stanisław Kott określił normy stawiane literaturze. Miała ona mówić o rewolucji, momentach przełomu, miała być ideologicznym orężem w walce klasowej40,
miała obowiązek współdziałać w kształtowaniu nowej rzeczywistości – poprzez
kształtowanie świadomości czytelników41.
Stefan Żółkiewski natomiast silniej akcentował postulat osiągnięcia przez
pisarzy pełnej świadomości politycznej, ich całościowego zaangażowania ideowo-emocjonalnego w toczącej się walce klasowej42.
Mówiło się dużo o literaturze43, ale mówiono także o reportażu jako gatunku
nie tyle dziennikarskim co literackim, nazywając go wprost „reportażem literackim”. Głos w sprawie zabrali: Leon Cieślik, Sławomir Krzemień, Jerzy Lovell,
Tadeusz Konwicki, Władysław Machejek, Jerzy Skórnicki, Andrzej Wasilewski,
    B. Bursow, Początki realizmu…, dz. cyt., s. 2.
    Por. B. Bursow, Początki realizmu…, dz. cyt.
39
    H. Markiewicz, Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny 1944–1954, Warszawa
1955, s. 5.
40
    B. Bursow, Początki realizmu…, dz. cyt., s. 17.
41
    B. Bursow, Początki realizmu…, dz. cyt., s. 18.
42
    B. Bursow, Początki realizmu…, dz. cyt.
43
    Por. H. Markiewicz, Krytyka literacka w walce..., dz. cyt. oraz publikacje na łamach, m.in.:
„Argumentów”, „Nowej Kultury”, „Wsi”, „Życia Literackiego”.
37
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Jacek Wołowski. Dla wielu z nich zapewne wyznacznikiem i odniesieniem do
tworzenia teorii reportażu była, sformułowana jeszcze w 1900 roku przez Włodzimierza Lenina w Genewie, koncepcja prasy socjalistycznej. W wydawanej na
emigracji „Iskrze” wódz rewolucji socjalistycznej określił zadania dla dziennikarzy i redagowanych przez nich pism. Po pierwsze mieli „scalać szeroko rozumianą
opinię społeczną dzięki systematycznemu pełnieniu funkcji ideowo-wychowawczej, przekazywaniu w tym samym czasie milionom ludzi jednolitych ideologicznie, aczkolwiek zróżnicowanych treściowo, zasobów wiedzy i samowiedzy społecznej. Po drugie gazeta partyjna obok zasadniczych struktur organizacyjnych
partii była głównym ośrodkiem integrowania całej partii, promieniującym wiedzą
ideową, zespalającym własne szeregi partyjne”44.
Leninowska koncepcja prasy socjalistycznej i stalinowska koncepcja socrealizmu doskonale się uzupełniały. Dlatego do celów propagandowych mógł być
wykorzystany i wykorzystano reportaż jako gatunek dziennikarski cieszący się
powodzeniem w Związku Radzieckim i uznany nawet przez samego Maksyma Gorkiego za zjawisko ważne, przybliżające masom procesy zachodzących
zmian45.
Jak bliski jest realizm reportażowi, w tym miejscu wspominać nie trzeba.
W końcu reportaż to odbicie rzeczywistości, mówienie o niej wprost, pokazywanie
życia różnych warstw społecznych i ich problemów.
Wartość reportażu, według Władysława Machejka, miała polegać na funkcji
społecznej. Miał on być uspołeczniony i upolityczniony, bowiem taki reportaż miał
być współtwórcą socjalizmu46, a zadaniem reportera było pokazywanie prawdy „życia bez ornamentów fikcji. Życia klasy robotniczej i chłopskiej, walczącej
z kapitalistą”47.
Natomiast Jacek Wołowski na łamach „Prasy Polskiej” zastanawiał się, jak
pisać reportaż. Wołowski mówił o reportażu, który miał prezentować życie
klasy robotniczej, reporter powinien był pojechać do fabryki, nie tylko spotkać
się z ludźmi, ale musiał z nimi być, by zrozumieć pokazywaną sytuację. A co
mu mogło pomóc zrozumieć przemiany? Wołowski twierdzi, że reporter miał
mieć podstawowe przygotowanie ideologiczne, postawę klasową, znajomość
wytycznych rozwojowych Polski Ludowej, wrażliwość na krzywdę społeczną,
znać aktualne wypowiedzi i decyzje „Partii i Rządu”(!)48.

    S. Kuśmierski, Teoretyczne problemy propagandy..., dz. cyt., s. 172–173.
    Por. A. Szumskij, Maksym Gorki i sovietskij oczerk, Moskwa 1975.
46
    W. Machejek, Tematy reportażu wiejskiego, „Wieś” 1950, nr 17.
47
    W. Machejek, Tematy reportażu…, dz. cyt.
48
    J. Wołowski, O reportażu, „Prasa Polska” 1950, nr 6–7, s. 10 [partii i rządu pisane dużymi
literami – uwaga KWZ].
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Andrzej Wasilewski w artykule pt. O dobry reportaż literacki, na łamach „Życia Literackiego”, dokonał klasyfikacji reportażu. Umieścił go między literaturą
a publicystyką, podkreślając bardziej publicystyczną jego zaletę, bowiem publicystyczne oddziaływanie – jak twierdził – miało ogromną moc. „Reportaż skupia w sobie – pisał Wasilewski – całą siłę konkretnej agitacji z siłą artystycznego
słowa. Reportażysta nie streszcza wydarzeń, ale pokazuje je”49. Najważniejsze
jest zaprezentowanie człowieka przez reportera, jego portret. Wasilewski radzi:
„Jeśli portret przodującego człowieka ma pobudzić, a portret bumelanta, kułaka, biurokraty wywołać gniew i odrazę – to trzeba je przybliżyć, uczynić konkretniejszym i pełniejszym. To jest zadanie reportażu [...]. Takie reportażowe
portrety odegrać mogą wielką rolę w przyspieszaniu procesów formowania się
nowego człowieka”50.
Dla Jerzego Skórnickiego wywody Wasilewskiego były inspiracją do dalszych,
podobnych przemyśleń. Jego zdaniem reportażysta miał być zaangażowany
w sprawy przedstawianego tematu. Skórnicki pisał: „Dopowiadając problem do
końca, chodzi w nim oczywiście o sprawę partyjnej tendencyjności, bez której nie ma w ogóle prawdziwej literatury. Przy reportażu uwrażliwionym na
problematykę najbardziej aktualną, zaangażowanie partyjności pisarza nabiera
szczególnej wagi”51.
Podobnie na łamach „Wsi” pisał Sławomir Krzemień, który opowiadał się za
reportażem agitacyjnym (!). Nie tłumaczył wprawdzie, na czym ma on polegać,
ale można się było domyślać, bowiem atmosfera euforii i zachwytu socjalizmem
udzielała się wtedy wielu osobom52. Krzemień wprost sugerował, by pisać reportaże, wzorując się na Maksymie Gorkim. Po pierwsze dlatego, że zachowały
one polityczną aktualność, po drugie „każdy szczegół wyraża coś, co jest głęboko i trafnie przemyślane i zrozumiane, co stanowi trafne i głębokie uogólnienie
pewnej strony rzeczywistości [...]. Istota rzeczy tutaj to głęboko partyjna, rzetelna
odpowiedzialność za wypowiedziane słowo”53.
Na czym polegała ta odpowiedzialność? Na to pytanie odpowiada poniekąd
Barbara Rafałowska w szkicu o Adolfie Rudnickim, w którego twórczości dopatrywała się elementów (i słusznie) reportażowych. Wyjaśniła, że „teksty, które są tylko
tekstami, straciły rację bytu. Naszym czasom potrzebne są książki – czyny”54.

    A. Wasilewski, O dobry reportaż literacki, „Życie Literackie” 1952, nr 37, s. 12.
    A. Wasilewski, O dobry reportaż literacki…, dz. cyt.
51
    J. Skórnicki, Reportaż literacki, „Życie Literackie” 1953, nr 8, s. 5.
52
    S. Krzemień, Reportaż czy nie reportaż?, „Wieś” 1953, nr 1, s. 5
53
    S. Krzemień, Reportaż czy nie reportaż?..., dz. cyt.
54
    B. Rafałowska, „Pałeczka” Adolfa Rudnickiego, czyli o pięknej sztuce pisania, „Twórczość”
1950, nr 6, s. 89.
49
50

36



Kazimierz Koźniewski w artykule o naukowo brzmiącym tytule Budowle planu w reportażach, na łamach „Nowej Kultury”, zamiast pisać faktycznie
o kompozycji reportażu, pisał o placach budów jako miejscu akcji reportażu. Ważne dla niego było to, by w reportażu był „wiarygodnie przedstawiony problem ingerencji budowy zarówno w życie jej twórców, jak i w byt całego miejscowego społeczeństwa; w jakim stopniu budowa polepszy, w jakim
przekształci i zmieni los ludzi w całym kraju”55. Pisał dalej, że reportaże powinny „rejestrować obiektywne trudności pojawiające się przy uruchamianiu
obiektów; oczywiście nie te drobne, ale te zasadnicze, poważne, które wszędzie
występują, których przezwyciężanie jest właśnie dowodem naszej siły i cechą
wielkości naszej rewolucji”56.
Nieistotna była artystyczna strona tekstu. Ważny był jej agitacyjny charakter.
We wrześniu 1953 roku Tadeusz Konwicki w dyskusji o reportażu odważnie wyraził to, o czym myślało wielu reporterów. Każdemu – podkreślał autor
– marzył się reportaż interwencyjny, każdy miał dość pisania na siłę tekstów
produkcyjnych, agitacyjnych57. Czy tekst Konwickiego to zapowiedź zbliżającej
się „odwilży”58 po marcowej śmierci Józefa Stalina?
Podobny w tonie jest tekst Jerzego Lovella Co z reportażem? Podyskutujmy!,
zamieszczonym na łamach „Życia Literackiego” w lutym 1955 roku. Lovell
wprawdzie nawiązuje jeszcze do reportażu socrealistycznego, ale twierdzi, że
poniekąd wpłynął on na zniechęcenie reporterów do pisania o otaczającej ich
rzeczywistości, bo mieli się skupiać tylko na budowach, na chwaleniu tego, co
należało ganić. Lovell zastanawia się, czy to zmierzch reportażu i czy reporterzy
już nie mają czego odkrywać59? Pociesza jednak:
„Dla reportażu istotnie zabójcza jest postawa niewzruszonej afirmacji wobec każdego szczegółu w przejawach funkcjonowania naszego ustroju. Postawa ta legitymuje się często takim oto równaniem: skoro doktrynę socjalizmu przyjąłem za swoją,
to tym samym akceptuję również bez zastrzeżeń np. obowiązujące formy i zasady
pracy Milicji Obywatelskiej.
Tymczasem zdajemy sobie dobrze sprawę, że w naszym aparacie władzy i prawodawstwie zabezpieczającym drogę do socjalizmu zdarzają się skrzywienia i zaha-

    K. Koźniewski, Budowle planu w reportażach, „Nowa Kultura” 1954, nr 24.
    K. Koźniewski, Budowle planu w reportażach…, dz. cyt.
57
    T. Konwicki, Recepty. Dyskusja o reportażu, „Nowa Kultura” 1953, nr 38, s. 5
58
    Odwilż – popularne określenie przemian, jakie zaszły w polityce i kulturze po śmierci Stalina.
Od tytułu książki Ilii Erenburga Odwilż (wydanie polskie 1955).
59
    J. Lovell, Co z reportażem? Podyskutujmy!, „Życie Literackie” 1955, nr 7.
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mowania; już teraz uciążliwe, z całą jaskrawością wystąpią one za kilka miesięcy
czy lat, kiedy całe życie posunie się naprzód, kiedy osiągniemy wyższy etap socjalizmu. Sądzę, że zadaniem rasowego reportażysty jest tropienie i ujawnianie tych
hamulców i skrzywień – w imię przybliżenia obrazu owych przyszłych lat, w imię
ułatwienia drogi narodu w jego rozwoju ku komunizmowi”60.

Ten przydługi cytat idealnie oddaje atmosferę czasów socrealizmu, a przede
wszystkim jego schyłkowego okresu. Lovell krytykuje, ale jednocześnie zabezpiecza się przed konsekwencjami. Nie odrzuca socjalizmu, a nawet widzi dalej,
jak wieszcz – bliski komunizm.
W omawianym okresie przedmiotem rozważań twórców i badaczy reportażu był problem – jak wpłynąć na kształtowanie dusz ludzkich, ich świadomość
poprzez tekst reportażowy? Pod pozorem opowiedzenia o jednostce i jej codziennym życiu, trudach i przezwyciężaniu ich, prezentowano bohatera ideowca,
oddanego sprawie partii, dla którego nie liczyła się nawet rodzina – tylko zrealizowanie planu (np. reportaż Bronisława Wiernika Most61).
Ówczesna teoria reportażu to pokazywanie dróg do socjalizmu zamiast zasad pisania tego gatunku, zastanawianie się nad ulepszaniem formy, by łatwiej
dotrzeć do psychiki odbiorcy i uświadomić mu, na czym polegają przemiany
społeczne. Wszelkiego rodzaju próby zdefiniowania gatunku, teoretyczne rozważania na temat artyzmu reportażu były w głębokim cieniu idei socjalistycznych.
W końcu o nic innego nie chodziło, tylko o utrwalanie socjalizmu także za
sprawą reportażu i przekonanie ludzi o jego wartości.
Według opracowania Barbary Klimczyk, która z perspektywy dwudziestu
lat omówiła stan reportażu socrealistycznego w Związku Radzieckim, wynika, że
postulowana przez krytykę tamtego okresu natychmiastowość reakcji na zjawiska współczesności, nakładająca się na istniejącą potrzebę rzetelnej, rzeczowej
informacji spowodowała, że proza reportażowa, zarówno dzięki swej formalnej
specyfice, jak i ze względu na podjęte przez nią tematy, spotkała się z ogromną
aprobatą. Okazała się jedynym możliwym ekwiwalentem koncepcji twórczości literackiej rozumianej jako praktyczna działalność o charakterze społeczno-politycznym62. To stwierdzenie można przypisać także polskiemu reportażowi
tamtego okresu.

    J. Lovell, Co z reportażem? Podyskutujmy!..., dz. cyt.
    W reportażu Wiernika przedstawiony jest, dzień po dniu, proces stawiania mostu przeładunkowego przez Zjednoczenie Konstrukcji Przemysłowych w Częstochowie („Mostostal”).
62
    B. Klimczyk, Reportaż artystyczny w literaturze radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, w: „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, red. G. Porębina, t. 1, Katowice
1977, s. 107 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 149).
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Barbara Klimczyk przy określaniu specyfiki reportażu socrealizmu wyróżniła dwie typowe konstrukcje: wykorzystany był chwyt kreowania rzeczywistości fikcjonalnej, charakterystyczny dla epiki i dramatu, z uwidocznieniem
w tekście publicystycznej postawy autora i współmierności świata przedstawionego z rzeczywistymi faktami teraźniejszości, bądź utwór o charakterze
podmiotowej wypowiedzi autora, który podkreślał swój punkt widzenia, ocenę
i interpretację sytuacji63.
W latach pięćdziesiątych XX wieku teoretycy i twórcy reportażu nie pretendowali do stworzenia nowego systemu estetycznego, wypowiadali się o walorach
literackich tego gatunku bardzo marginalnie64, a dziś po latach odczytuje się ich
teksty z niedowierzaniem, że można było tak mocno wierzyć w utopię i tworzyć
teksty reportażowe tak bardzo entuzjastyczne, tak entuzjastyczne jak entuzjastyczna była sama teoria, ale jakże dalekie od prawdy.
Joanna Szydłowska w książce Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945–
1980 słusznie zwróciła uwagę na inercję reportażu lat okresu socrealizmu65 spowodowaną sztucznym tworzeniem wzorów pozytywnych zachowań zgodnie
z założeniami socrealizmu, które doprowadziły do szablonowości, schematyzmu,
ujednolicenia formy, zdławienia estetyki przekazu66.
Wytyczne partii były proste i jasne. Teoretycy reportażu tworzyli teorie, a reporterzy starali się sprostać zadaniu, wiernie dostosowując się do zaleceń „kierowniczki narodu”. Na szczęście przyszedł okres odwilży i zahamował entuzjastyczne i nieprawdziwe prezentowanie świata w reportażu. Reportaż od końca
lat pięćdziesiątych do końca osiemdziesiątych XX wieku poszedł już w innym
kierunku. Nie wolno było wprawdzie reporterom mówić wszystkiego wprost,
krytykować władzy, ale ich teksty były już bliższe rzeczywistości niż te z okresu
socrealizmu67. Zawierały masę podtekstów, stawiając reportaż – całkiem zasadnie
– bliżej literatury68.

    B. Klimczyk, Reportaż artystyczny w literaturze radzieckiej…, dz. cyt., s. 107–108.
    Por. B. Klimczyk, Reportaż artystyczny w literaturze radzieckiej…, dz. cyt., s. 112.
65
    J. Szydłowska, Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945–1980. O tożsamości bohaterów,
miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001, s. 108–126.
66
    T. Markiewicz, Wstęp, w: L. Lachowiecki, T. Markiewicz, M. Paczkowski, Polski socrealizm…,
dz. cyt., s. XXIV–XXXI.
67
    Por. K. Wolny, O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945–1985, Rzeszów 1991.
68
    U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach, Warszawa 1973.
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Rozdział III
Zmiany w polskim reportażu
po 1990 roku
Od dawna wiadomo, że przemiany społeczno-polityczne wyznaczają artystom i dziennikarzom drogę rozwoju69. Z jednej strony brak wolności słowa
prowadził i prowadzi do eksperymentów trudno zrozumiałych dla zwykłych
odbiorców (stosowanie podtekstów, wieloznaczność wypowiedzi, hermetyczność przekazu), z drugiej natomiast zbytnia wolność rozleniwia i nie zmusza
do stosowania wyszukanych form przekazu. Mówienie o rzeczywistości jest
sztuką. O rzeczywistości mówią artyści, pisarze, ale także reporterzy, którzy
pokazują ją słowem (reportaż pisany), dźwiękiem (reportaż radiowy) i obrazem (reportaż telewizyjny).
W okresie od 1945 do 1989 roku w Polsce Ludowej władza komunistyczna narzuciła twórcom kultury, a więc też i dziennikarzom, wzory mówienia
o rzeczywistości. Nie wolno im było dzielić się spostrzeżeniami wprost tak,
jak je przeżywali, pokazywać zła systemu autorytarnego, przedstawiać prawdy.
Stosowali kamuflaż70. W reportażu polegało to na korzystaniu z chwytów znanych literaturze71 (obrazowanie, gry słowne, prawdopodobieństwo). Tak pisali Melchior Wańkowicz, Stefan Kozicki, Joanna Siedlecka, Barbara N. Łopieńska, Jerzy Lovell, Romuald Karaś, Ryszard Kapuściński. Stworzyli oni poetykę
reportażu, stosując najlepsze wzory z literatury polskiej i obcej (Sienkiewicz,
Dostojewski, Hemingway). Ich reportaże czyta się, nawet po siedemdziesięciu
    Por. S. Burkot, Proza powojenna 1945–1980…, dz. cyt.; J. Kleiner, Zarys dziejów literatury polskiej od początków do 1918 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990; R. Matuszewski,
Literatura polska 1939–1991, Warszawa 1992; J. Święch, Literatura polska w latach II wojny
światowej, Warszawa 1997; H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1999; K. Wolny, O poetyce
współczesnego reportażu…, dz. cyt.
70
    Por. W. Bereś, Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Warszawa
2000, s. 11–20 oraz por. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak…, dz. cyt., s.72.
71
    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak…, dz. cyt.
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latach od chwili publikacji, z nie mniejszym zainteresowaniem, niż czytali je
współcześni, którzy ciekawi byli danego zdarzenia. Reportaż pisany zastępował dzisiejszą wszechobecną telewizję. Reporter musiał więc odtworzyć zdarzenia, wywołać obrazy, przywołać bohaterów. Reporterzy, chcąc nie chcąc,
korzystali z chwytów literackich, by jak najwierniej i obrazowo opowiedzieć
o zdarzeniach72.
Po 1989 roku reporterzy – zachłyśnięci powiewem wolności – zaczęli odchodzić od przyzwyczajeń mijającej epoki (autorytarnej) i zaczęli dokonywać
zmian w poetyce gatunku. Zmiany te dotykają następujących sfer:
■■
■■
■■
■■
■■

tematu podejmowanego przez reporterów;
formy (budowy, kształtu);
języka;
postaw reportera;
nośników.

Zmiany w sferze tematu zależą od sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, obyczajowej. Dziś łatwiej jest pisać o homoseksualistach, transwestytach, wszelkich upodobaniach seksualnych, o czym czytamy współcześnie
w reportażach Aleksandry Lipczak – Ludzie z placu słońca (2017) – reportażu
z Hiszpanii. Jeszcze 20 lat temu, gdy Mariusz Szczygieł napisał oficjalnie i bez
zahamowań o onanizmie – Onanizm polski, w tomie Niedziela, która zdarzyła się w środę (1996) – mało go nie zlinczowano; 30 lat temu nie można było
podejmować i ujawniać tematów dotyczących działań milicji obywatelskiej
i służb bezpieczeństwa, o czym (obecnie – cztery lata temu) napisała Anna Kłys
w swym reportażu Brudne serca. Jak zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu
i ubeków (Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2014). Napisała prawdę, która
pokazała jej rodzonego ojca jako „prześladowcę chłopców z lasu”. Magdalena
Grzebałkowska w 1945. Wojna i pokój (Wydawnictwo AGORA, Warszawa 2015)
napisała reportaż o wypędzeniach Niemców i wypędzeniach Polaków ze Śląska, Mazur, Pomorza, a Krzysztof Ziemiec reportaż pt. Wysiedleni. Akcja „Wisła” 1947 (Zysk i Sk-a, Warszawa 2017) o wysiedleniach ludności ukraińskiej
z południowo-wschodniej Polski w 1947 roku na tereny zachodnie. Trzydzieści lat temu modny był reporter Cezary Chlebowski i jego reportaże o Armii
Ludowej, Batalionach Chłopskich, Gwardii Ludowej, o których zapominać nie
wolno. Były te reportaże potrzebne i teraz także są potrzebne dla pokazania
pełnego obrazu minionej rzeczywistości. O działaniach Armii Krajowej pisało

    Por. K. Wolny, O poetyce współczesnego reportażu…, dz. cyt.
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się sporadycznie. Od 1989 roku reporterzy mogą otwarcie mówić o przeszłości, odsłaniać tematy trudne i niewygodne, mają nawet obowiązek informować
o tym, co inni chcą ukryć, mogą wreszcie rozliczać z wszelkiego rodzaju nadużyć przedstawicieli władzy i uprawiać także z powodzeniem dziennikarstwo
śledcze (m.in. Jerzy Jachowicz, Anna Marszałek, Witold Gadomski, Marek Balawajder, Tomasz Patora).
Jeśli chodzi o zmiany w sferze formy – zbliżają one reportaż do feature. To
nazwa wypowiedzi prasowej znana w USA od lat przedwojennych, a od lat 60.
XX wieku na zachodzie Europy. Feature oznacza relację, która oprócz podstawowych faktów o rzeczywistości realnej zawiera szczegóły uboczne tworzące
niejako tło informacyjne wydarzeń. Autor wychwytuje z garści faktów najistotniejszy aspekt sprawy i na nim się skupia. Feature wprawdzie, podobnie jak reportaż, zajmuje się wycinkiem rzeczywistości, ale takim, który wskazuje nie na
cały obraz życia ludzkiego, ale na jego istotny dla odbiorcy fragment. Feature,
odmiennie niż reportaż (w reportażu kompozycja jest bardziej luźna; możliwość
stosowania inwersji), ujmuje fakty zgodnie z chronologicznym ich przebiegiem.
Autor feature opisuje zdarzenia, ale w sposób zdawkowy, wybiórczy. Ogranicza się do uwag określających zachowanie postaci. Typologia feature pozwala
dziennikarzowi prześlizgiwać się po zdarzeniach, pobieżnie orientując czytelnika w tematyce zagadnienia. To, czego nie powie sam reporter, zastąpione jest
najczęściej fotografiami bohaterów oraz miejsc, gdzie zdarzenia się odbywały73.
Czytelnik nie wyczuwa obecności autora feature. Jego subiektywne nastawienie
do opisywanych wypadków przejawia się w sposobie prezentacji, a nie określeniach komentujących74.
Nieistotne w tym wypadku jest ukazanie wszystkich faktów, ale wyselekcjonowanie tych najważniejszych, pokazanie problemu nawet poprzez niedopowiedzenie niektórych szczegółów, by odbiorca miał możliwość ostrzejszej percepcji
prezentowanego zjawiska75.
Jeśli porównać feature z reportażem – feature to szkic (jak chce tego definicja
słownika oxfordzkiego)76, a więc forma prostsza, która nie wymaga od autora
wywoływania nastroju, charakterystyki bohaterów i środowiska. Przywiązuje
on bowiem wagę do pokazania głównych zarysów zagadnienia77.

    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaz a feature – próba charakterystyki porównawczej, „Zeszyty
Prasoznawcze” Kraków, nr 1–2, s.71.
74
    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaz a feature…, dz. cyt.
75
    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaz a feature…, dz. cyt.
76
    The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford 1964, s. 442.
77
    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż a feature…, dz. cyt., s. 70 oraz por. M. Haller, Die Reportage,
Konstanz 2008, s. 86.
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Normy estetyczne oraz cechy strukturalne reportażu i feature z jednej strony
łączy bardzo wiele, z drugiej zauważa się różnice. Oba gatunki traktują o danym,
konkretnym wydarzeniu zawierającym w sobie element nowości i autentyczności. Wyeksponowanie pojedynczego wydarzenia i wyeliminowanie wątków
ubocznych sprzyja zwartej konstrukcji feature. W reportażu nadmiar elementów
plastycznych, zarysowujących tło zdarzeń i charakteryzujących bohaterów, jest
koniecznością78, w feature – nie.
W reportażu sztuka odtwarzania rzeczywistości zmusza reportera do stosowania reguł bliskich literaturze. W feature obrazy są chronologicznie uporządkowane, prezentowane zgodnie z przebiegiem akcji. Brak w nim plastycznych
opisów, ubarwiających wypowiedź reportera. Feature to nie uproszczenie gatunku, ale surowe trzymanie się przez reportera rzeczywistości bez wywoływania
atmosfery i nastroju prezentowanych zdarzeń79. Feature to po prostu odpowiedź
na zapotrzebowanie chwili – szybki przekaz; orientowanie odbiorcy w tym, co się
gdzieś niedaleko niego wydarzyło.
Feature jest wygodne dla redakcji: nie zajmuje dużo miejsca w gazecie, nie
zabiera redaktorowi czasu na przygotowanie materiału, bo wystarczy zasygnalizować problem. Jest oszczędny i ma być efektownie napisany.
Na szczęście z techniki feature nie wszyscy reporterzy korzystają. To forma
dla mało ambitnych i chcących konkurować szybkością przekazu informacji
z mediami elektronicznymi (radiem, telewizją, internetem). Feature wyraźnie
stosowany jest w pismach, którym bardziej zależy na sensacji. Może być uznany
za reportaż i tak będzie pewno określany przez dziennikarzy, ale wyraźnie należy podkreślić, że różni się od reportażu, w którym najważniejszy jest człowiek
i pokazanie jego problemu (w Polsce – reportaż literacki80, we Francji – reportaż wielki81).
Mimo rozwoju mediów elektronicznych, przy szczególnym zainteresowaniu
odbiorców telewizją, wbrew pozorom reportaż pisany ma się dobrze. Jest także
przedmiotem badań medioznawczych, językoznawczych, literaturoznawczych,
a także samych dziennikarzy82.
    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż a feature…, dz. cyt., s. 68–71.
    K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż a feature…, dz. cyt.
80
    Por. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak..., dz. cyt., s. 7–26.
81
    M. Raboy, A. Roy, Les medias quebecois. Presse, radio, television, cablodistribution, Montreal–
Paris–Casablanca 1995, s. 180, 183.
82
    Por., m.in. K. Wolny, Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza, Rzeszów 1991;
E. Owsiany, Uleczyć życie, szkic o reportażu, w: Abecadło dziennikarza, red. A. Niczyperowicz,
Poznań 1996; J. Sztachelska, Reporteryje i reportaże. Dokumentarna tradycja polskiej prozy II
połowy XIX wieku i początku XX wieku, Białystok 1997; A. Rejter, Kształtowanie się gatunku
reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000; J. Szy78
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Obecnie, po 1990 roku, dziennikarze, szukając najprostszych form mówienia
o rzeczywistości, często zobligowani są przez pracodawców do kierowania się
względami ekonomicznymi, a nie artystycznymi (oszczędność miejsca). Nie
jest jednak aż tak źle. Z początkiem lat 90. obawiano się, że nadchodzi zmierzch
reportażu. Jednak Małgorzata Szejnert, kierownik działu reportażu w „Gazecie
Wyborczej”, stworzyła w tym czasie szkołę reportażu. Wyszło z niej wielu reporterów dziś znanych i uznanych: m.in. Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman,
Wojciech Jagielski, Beata Pawlak, Jacek Hugo-Bader, Lidia Ostałowska.
Małgorzata Szejnert podpowiadała młodym adeptom sztuki reportażu, by bazowali na tradycyjnych wzorach, by zwracali uwagę na budowę tekstu, treść
oraz na konstrukcję zewnętrzną i wewnętrzną, ale by zarazem wychodzili naprzeciw oczekiwaniom współczesnego odbiorcy:
■■ tytuł ma przyciągać uwagę czytelnika, ma być intrygujący jak w feature
(np. Cygan to ja – Ostałowskiej; Niedziela, która zdarzyła się w środę
– Szczygła; Czekam pod adresem Berlin czy Jak bym kamień jadła
– Tochmana);
■■ tekst (korpus) należy dzielić na wyraźnie zaznaczone części, osobno
zatytułowane (śródtytuły), co ułatwia czytanie i porządkuje wiedzę
odbiorcy o prezentowanych wydarzeniach, jak w feature;
■■ zestawiać fakty, opisywać bohaterów i środowisko plastycznie, by
odbiorcy mogli sobie wyobrazić postacie i dane miejsca (obrazowanie,
ale z naciskiem na rysy szczególne postaci i miejsc, czyli znów podobnie
jak w feature).
■■ oddawać klimat zdarzeń poprzez wciąganie odbiorców do śledzenia
zdarzeń z punktu widzenia bohatera – iluzja uczestnictwa83 (chwyty
literackie: patrzę na świat oczami postaci).
Wymienione elementy to reportażowe wzory zaczerpnięte z Melchiora
Wańkowicza, bardziej unowocześnione i z powodzeniem zastosowane jeszcze
wcześniej przed 1990 rokiem, m.in. przez Krzysztofa Kąkolewskiego, Ryszarda

dłowska, Warmia i Mazury w reportażu…, dz. cyt., M. Piechota, Jaka Ameryka?, Lublin 2002;
K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Kraków 2004; M.
Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004; A. Kaliszewski, Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914–2014), Kraków 2017.
83
    Na podstawie badań reportażu w „Gazecie Wyborczej” oraz rozmów z reporterami, wychowankami Małgorzaty Szejnert oraz por. W. Łuka, Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Rozmowa z Małgorzatą Szejnert, w: W. Łuka, Fakt jest święty. Rozmowy o reportażu, wywiadzie i mediach, Warszawa 2014, s. 199-206.
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Kapuścińskiego, Romualda Karasia, Jerzego Lovella, Dorotę Terakowską, Barbarę N. Łopieńską.
Najbardziej dziś popularny i znany, zmarły w 2007 roku, Ryszard Kapuściński odbiegał od szczegółowości na rzecz opisu problemu w taki sposób, by
odbiorca miał wrażenie, że w nim uczestniczy, przeżywa go wspólnie z bohaterami (gra między nadawcą a czytelnikiem)84.
Samo prezentowanie faktów na zasadzie: oto one, proszę patrzeć, tak wyglądają – odmiennie niż w feature – nie porywają odbiorcy. Zaspakajają jego ciekawość, ale nie pozwalają mu się z nimi zżyć. Sztuką jest więc pisanie reportaży
w taki sposób, by zaprezentować problem oczami bohaterów, obrazowo prezentować postaci i środowisko, z którego się wywodzą. W takiej konwencji poetyckiej pisze Kapuściński, podobnie piszą młodsi: Szczygieł, Jagielski, Ostałowska,
pisała Beata Pawlak. Świat obserwowany oczami bohaterów staje się nam bliski,
a oni znajomi, ponieważ patrzymy na nich tak, jak oni sami na siebie. I to jest
sztuka reportażu.
W zmianie formy przoduje obecnie Mariusz Szczygieł. Stosuje on z powodzeniem reportaże niewielkich rozmiarów w formie miniatury lub przypowieści, np. w zbiorze reportaży pt. Gotland (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006)
lub zamieszcza tekst w tekście – jak w reportażu Projekt: prawda (Wydawnictwo
Dowody na Istnienie, Warszawa 2016), w który włączył całą – bez skrótów – powieść Stanisława Stanucha Portret pamięci z 1959 roku, by pokazać, jak reporter,
„polując” na cudzą prawdę i bazując na niej, może się dowiedzieć czegoś więcej
także o sobie samym.
Nie straciła nic na aktualności, a może jeszcze bardziej stała się popularna,
forma prezentowania rzeczywistości z punktu widzenia bohaterów, czyli dopuszczania ich bezpośrednio do głosu, bez pośrednictwa reportera (polifoniczność wypowiedzi) dzięki literackiej nagrodzie Nobla przyznanej za reportaż
Swietłanie Aleksiejewicz85. Znakomicie sprawdzają się, stosując tę polifoniczną formę reportażu, reporterzy, m.in. Marek Miller i jego Reportaż o placu Różyckiego w Warszawie (Warszawa 2017), Katarzyna Boni i Wojciech Tochman
   Por. R. Kapuściński, Lapidaria, Warszawa 1997, s. 198-199 i 393-407 oraz A. Domosławski, Kapuściński non-fiction..., dz. cyt., s. 417-440.
85
    Swietłana Aleksiejewicz stosuje formę polifoniczności. R. Kapuściński nazywał taki typ
reportażu reportażem "taśmy magnetofonowej" (strony relacji uczestników danego wydarzenia podane w formie zwięzłych dokumentów - zeznań, gdzie w całej książce tekst autorski zajmuje np. jedną, dwie strony), por. R. Kapuściński, Lapidaria..., dz. cyt., s. 204; por. M. Miller,
Powieść reportażowa, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 oraz P. Orłowska, Koncepcja polifonicznej powieści reportażowej Laboratorium Reportażu wobec teorii Michaiła Bachtina. Polityczny wymiar polofonii, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 2; Laboratorium reportażu, red. I.
Dimitrijević, Warszawa 2017.
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w reportażu W mieście Ramta z tomu Kontener (Warszawa 2014). Forma ta stosowana była z powodzeniem przez Jacka Stworę w latach 70. ubiegłego wieku
( Co jest za tym murem?, Warszawa 1977) oraz przez Ryszarda Kapuścińskiego
w Cesarzu (1976).
Na marginesie należy zaznaczyć, że podobnie wysoki poziom publikacji zachowały reportaże radiowe i telewizyjne. W natłoku faktów i zdarzeń dziennikarze popełniają błąd terminologiczny, określając newsy, wzbogacone o efekty
dźwiękowe, reportażami. Podobnie jest w telewizji. Reportaże telewizyjne86 i radiowe, choć kierują się odmienną poetyką od reportaży pisanych w porównaniu
z poetyką sprzed 1989 roku, różnią się wyłącznie tempem przekazu (dramaturgia) i krótszym czasem emisji, a prestiżowa nagroda Prix Italia dla najlepszego
reportażu, wręczona we wrześniu 2004 roku Annie Sekudowicz i Annie Dudzińskiej z Polskiego Radia Katowice za reportaż Cena pracy o bezrobociu na Śląsku,
świadczy niezbicie o wysokim poziomie polskiego reportażu radiowego87.
Reportażu telewizyjnego i jego poetyki przekazu, z zaznaczeniem, że bohater
i jego problemy są najważniejsze, a nie zdawkowo prezentowane, bronią reporterzy telewizyjni, np. Ewa Borzęcka, Andrzej Fidyk, Krystian Przysiecki, Tomasz
Patora czy Irena i Jerzy Morawscy. Pozwalają wierzyć telewidzom, że nie liczy się
tylko sensacja w przekazie medialnym, ale szary człowiek i jego sytuacja.
Ogromna zmiana nastąpiła w sferze języka. Dominuje skrótowość, szybkość
przekazu. To nie język wańkowiczowski, wzorowany na Sienkiewiczu, nie ma
już miejsca na długą frazę, rozbudowane opisy. Cechuje go dziś zwięzłość, trafianie od razu w sedno, nazywanie rzeczy po imieniu, wprost. Jako przykład można
przywołać reportaże Marcina Kołodziejczyka z tomu Bardzo martwy sezon. Reportaże naoczne (2016), które charakteryzuje dość obrazowa, mięsista fraza, ale
zdania są krótkie, szybko trafiają do świadomości odbiorcy, który potrafi się na
nich skupić i na wynikającym z nich przekazie.
Zmiana nastąpiła także w postawie reportera. Charakteryzuje go bezpośredniość, brak skrępowania w mówieniu o trudnych sprawach, co wiąże się obecnie
ze zmianą obyczajów – pokazywaniu i nazywaniu wszystkiego wprost, wyciąganiu od bohatera najintymniejszych szczegółów z życia prywatnego, np. reportaże Mariusza Szczygła Projekt: prawda czy Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja Morawieckiego Jutro spadną gromy (Białystok 2015).

    M. Guzek, Nowe formy reportażu (dokumentu) w telewizji, w: Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 1999, s. 187–197 oraz
por. M. Salski, Dziennikarz na wizji, Szczecin 2014.
87
    W 1972 roku Jacek Stwora nagrodzony Prix Italia za reportaż Pasja, czyli Misterium Męki
Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej widziane.
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Od reportera odbiorca oczekuje obecnie nie tylko pokazania i ujawnienia
problemów, ale wydobycia prawdy z prezentowanych historii, dotarcia do przyczyn tragedii. Reporter stał się dzisiaj dla odbiorcy autorytetem, któremu się
wierzy (stąd taka popularność gatunku – serie reportaży w wydawnictwach,
m.in. Czarne, Wielka Litera, Znak, Dowody na Istnienie), zastępuje dziadków,
ojca, matkę, którzy byli kiedyś autorytetami, mówili, co widzieli, co przeżyli,
gdzie byli. Reporterzy wypełnili tę pustkę, stali się głosem prawdy, nigdy fałszu,
samolubstwa czy kłamstwa, pomagają także realizować pasje, podpowiadając
na przykładach z życia wziętych, jak dochodzić do celu.
Dzięki nośnikom (internetowi) nastąpiła zmiana nie tylko w rozpowszechnianiu reportażu, ale jego tworzeniu. Internet zmienił formę reportażu pisanego
na interaktywny – czytany na smartfonach. Tekst połączony ze zdjęciami i materiałami wideo, które uruchamiają się automatycznie w miarę przesuwania się
stron, zastosował Jacek Hugo-Bader (19.12.2013) w reportażu Boskie światło
o tragedii na Broad Peak. Technika tego reportażu wzorowana jest na reportażach
przygotowywanych przez zespoły „New York Timesa” i „Guardiana” (najbardziej
znany tego typu reportaż to Snow Fall z „New York Timesa”88.
Mimo zmiany nośników – reporterowi przyświeca ciągle ta sama idea: pokazać to, czego nie widział ten, kto się chce o danej sprawie dowiedzieć.
Reasumując, reportaż i reporterzy, korzystając obecnie z udogodnień technik medialnych, mogą tylko rozwijać i udoskonalać formę przekazu. Reportaż
był i jest gatunkiem potrzebnym, bowiem pozwala odbiorcy zrozumieć problemy innych, a dzięki temu i jego własne. Reportaż wzbogaca wiedzę o świecie,
pokazuje ludzi i ich reakcje na różne, często trudne sytuacje, uczy, jak panować
nad emocjami, jak przezwyciężać przeciwności losu, jak żyć. Reportaże są lustrem, w którym odbiją się sprawy odbiorców, ale widzą się oni jakby oczami
innych, dlatego łatwiej im zastanowić się nad czymś, z czym może nie potrafią
się uporać w danej chwili. Nabranie dystansu do problemu pozwala zatrzymać
się nad sobą i odpowiedzieć na pytanie, co jest ważne. Reportaż był, jest i będzie
świadectwem epoki, dokumentem dla następnych pokoleń.
Poetyka reportażu pisanego, w świetle rozwoju mediów i technik medialnych,
świadczy niezbicie na jego korzyść, bowiem będzie on coraz bardziej spełniał,
w dobie zalewu informacji, funkcję uzupełniającą do wiadomości prasowych
i relacji, szerzej traktując problem i prezentowane zjawiska oraz bohaterów89.
I tak jak przed 1989 rokiem reportaż był kierowany do wykształconego odbiorcy,
    M. Prysłopski, Boskie światło – pierwszy w Polsce reportaż interaktywny, www.plio.pl oraz
por. M. Białek, Jak zmieniał się reportaż radiowy?, w: W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas,
Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Warszawa 2015, s. 179-202.
89
    Por. M. Haller, Die Reportage. Ein Handbuch für Journalisten, Konstanz 1997, s. 67.
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który umiał zrozumieć wiele podtekstów i niedomówień, obecnie jest gatunkiem, który wraca w swej poetyce do źródeł. Jego twórcy mają mówić wprost
o rzeczywistości i świecie, który ich otacza, stosując wyłącznie literackie środki przekazu artystycznego w celu wywołania u odbiorcy wrażenia, że jest on
z kimś, o kim się mówi i potrafi jego problem zrozumieć.

Rozdział IV
Informacja w reportażu
Nie sposób dziś żyć bez mediów reprezentowanych przez prasę, radio, telewizję90. One przekazują wszelkiego rodzaju informacje i rysują odbiorcom taki obraz rzeczywistości, jaki widzi nadawca. Media są więc zwierciadłem, w którym
odbijają się stosunki społeczne i polityczne. Dzięki rozwojowi mediów, szczególnie technologii informacyjnych, człowiek odzyskuje dawno zagubione poczucie
uczestnictwa we wspólnocie plemiennej, która – jak przewidywał Herbert Marshall McLuhan – staje się globalną wioską. Z drugiej strony natomiast pojawia
się tendencja przeciwna, sprzyjająca postawom indywidualistycznym, zamykaniu się w „czterech ścianach” i uczestniczeniu w sytuacjach społecznych w sposób „pośredni”, dzięki dostępowi do systemów informacyjnych91.
Reportaż pisany stanowi swoiste uzupełnienie szybkiej informacji publikowanej w telewizji, radiu, prasie92. Jest swego rodzaju medium o najstarszym rodowodzie93. Choć naświetla problemy w sposób panoramiczny, pozwala także
odbiorcy na zaznajamianie się z nimi w „domowym zaciszu”. Jest przekazem
rozbudowanych informacji na dany temat, kierowanym do grupy odbiorców
zainteresowanych prezentowaną problematyką.
Często przyczynkiem do powstania reportażu mogą być nawet niezgodne
ze sobą informacje przekazywane przez polityków (a publikowane w mediach),

    Por. E. Stasiak-Jazukiewicz, Informacja masowa w polityce zagranicznej Niemiec, Warszawa
1999; D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa
2007, s. 43-64; zob. Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010; K. Krzysztofek, Komunikowanie międzynarodowe. Informacja. Kultura. Środki masowego przekazu. Stosunki międzynarodowe, Warszawa 1983, s. 78, a także J. Mikułowski-Pomorski, Z. Nęcki, Komunikowanie skuteczne?, Kraków 1983, s. 69–80.
91
    P. Sienkiewicz, Masowe komunikowanie w społeczeństwie informacyjnym, w: Mass media
w systemie komunikacji społecznej w Polsce, red. A. Kudłaszyk, A. Małkiewicz, R. Karpiński,
Wrocław 1995, s. 28.
92
    K. Krzysztofek, Komunikowanie międzynarodowe…, dz. cyt., s. 90–91, 95.
93
    Por. M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, t. 1, Kraków 1972, s. 22.
90
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które podpowiadają reporterowi temat do opisania94. Wszystko jednak zależy
od formy, jaką dziennikarz wybierze: czy ograniczy się wyłącznie do komunikatu, krótkiej informacji, czy właśnie sięgnie po formę wyższą i trudniejszą, jaką
jest reportaż.
Ryszard Kapuściński przychylał się do poglądu, że informacja staje się towarem, a dziennikarz kupcem sprzedającym swój towar95 – odbiorca będzie
potencjalnym klientem, który ma prawo wyboru i kupna takiego towaru, którym jest zainteresowany. Nadawca-dziennikarz może tylko zaproponować
formę przekazu. Wybór należy już do odbiorcy96. Zależne to jest od jego zainteresowań, wrażliwości i potrzeb. Najważniejszą sprawą jest to, by dziennikarz rzetelnie poinformował o opisywanych problemach, w natłoku informacji umiał odróżnić dobro od zła, pokonał trudności związane z koniecznością
osądzania zjawisk wymykających się ocenie97. Nie może jednak rządzić nim
przekonanie, że musi informować jednostronnie, tak jak życzą sobie tego odbiorcy. Jego informacje powinny się opierać na sprawdzonych faktach. Winien kierować się prawdą, a nie gustami czytelników kupujących dany tytuł98.
Głównym zadaniem mediów, w tym także reportażu, jest to, by przejęły one
funkcję publicznego nośnika dyskusji99 obok funkcji usługodawcy i informowania o wydarzeniach100.

    Por. np. „Jak generał z ministrem”, „Polityka” 1999, nr 27, s. 12: „Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wojciech Brochwicz poinformował prasę, że dowódca wojsk lotniczych gen. Kazimierz Dziok wykorzystał do prywatnych przelotów jeden ze śmigłowców
obsługujących pielgrzymkę papieską. Rzecznik prasowy wojsk lotniczych zaprzecza tym informacjom. Jednocześnie ujawnił, że śmigłowiec wiozący ministra W. Brochwicza i biskupa
Jana Chrapka lądował awaryjnie po zderzeniu z inną maszyną. Tym wiadomościom z kolei
zaprzeczył rzecznik MSWiA”.
95
    R. Kapuściński, Lapidarium II, Warszawa 1995, s. 22 oraz por. T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999, s. 34–35:
„Informacja była ważna dla człowieka od zawsze. Tym się różnimy od zwierząt, iż świadomie
i stale wymieniamy informacje. Ludzie to prawdziwi łowcy informacji. Dopiero jednak w gospodarce rynkowej, choć bardzo dawno temu, informacja stała się towarem, który można
kupić i sprzedać. [...]. Reuter dzisiaj jest światową agencją prasowo-informacyjną o obrotach
rzędu miliardów dolarów. Dla przesyłania, gromadzenia i przetwarzania informacji, głównie
ekonomicznych, używa [...] najnowszych technologii satelitarnych, kablowych oraz komputerów. Nie zmieniła się jednak istota instytucji ani charakter jej działalności. Zysk osiąga się ze
zbierania, przetwarzania i przesyłania informacji” [podkr. KWZ].
96
    Por. I. Ihnatowicz, Człowiek. Informacja. Społeczeństwo, Warszawa 1989, s. 191–198.
97
    B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989, s. 5.
98
    Por. T. Płonkowski, Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy,
Warszawa 1995, s. 36.
99
    Por. T. Płonkowski, Amerykańska koncepcja…, dz. cyt., s. 115.
100
    Funkcja mediów to raczej rola moderatora prowadzącego społeczną dyskusję, obok funkcji orientowania o wydarzeniach i funkcji usługodawcy. Taką klasyfikację funkcji mediów
94



51

Reportaż przedstawia sytuacje prawdziwe, o których ludzie często się dowiadują z krótkich, pobieżnych informacji prasowych, radiowych bądź telewizyjnych, sygnalizujących jedynie dane zdarzenie. Dzięki reportażowi dochodzi do głębszej komunikacji między nadawcą a odbiorcą. Nadawany tekst jest
plastyczny, co pomaga lepiej zrozumieć i wyobrazić sobie odbiorcy zdarzenia
i postacie, o których mowa. Informacje prasowe, radiowe, telewizyjne ograniczają się jedynie do telegraficznego przekazu. Są skrótowe, zwarte, wymaga się
od nich lakoniczności i trafności nazywania zdarzeń bez używania zbędnych
słów101. W informacji komunikacja między nadawcą a odbiorcą zachodzi na
płaszczyźnie obejmującej jedynie warstwę tematyczną. W reportażu dochodzi
dodatkowo warstwa estetyczna. Reportaż uwrażliwia odbiorcę, wpływa na jego
stan emocjonalny, ponieważ sam jej autor mówi o swoich wrażeniach. Informacja to flash, wskazujący na fakty, które odpowiadają danej chwili, momentowi,
o którym głośno i większość ludzi o nim wie.
Według Ryszarda Kapuścińskiego „flash jest to jednozdaniowa informacja,
która poprzedza szczegółowy opis zdarzenia. Ale jeżeli całą informację sprowadzi się do flashów – co zostanie? Potok wiadomości, który będzie tylko ogłuszał,
stępiał wrażliwość, usypiał uwagę. Jednozdaniowa informacja to często po prostu dezinformacja”102.
Jednak zarówno informacja, jak i reportaż muszą odpowiadać zapotrzebowaniom społecznym. Powinny przekazywać dane o świecie zgodnie ze swymi
poetykami, w taki sposób, by zaspokajały ciekawość czytelnika103. Michał Szulczewski już w latach 60. XX wieku zwracał uwagę, że jedną z cech informacji
jest „zrozumiałość, która dotyczy zarówno nadawcy, jak i odbiorcy i oznacza,
najogólniej biorąc, przystosowanie informacji do możliwości percepcyjnych
adresata” 104.
Podstawą informacji jest więc klarowność przekazu, dzięki której trafia on
do większego grona odbiorców oczekujących na relację z wydarzeń, o których
chcieliby wiedzieć, a nie mogli w nich uczestniczyć. Jasność przekazu zależy od
nadawcy, jego zdolności i zrozumienia przez niego problemu105. Informowanie
znajdujemy w: S. Reiter, S. Ruß-Mohl, Zukunft oder Ende des Journalismus? Publizistische
Qualitätssicherung. Medienmanagement. Redaktionelles Marketing, Gütersloh 1994.
101
    Por. G. Sporakowski, Kto się boi informacji?, w: Abecadło dziennikarza, red. A. Niczyperowicz, Poznań 1996, s.11.
102
    R. Kapuściński, Lapidarium, Warszawa 1990, s. 14.
103
    Por. W. Schneider, Unsere tägliche Desinformation, Hamburg 1984. Por. także M. Chyliński,
S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo, Warszawa 2007, s. 38-50.
104
    M. Szulczewski, Informacja, w: Teoria i praktyka dziennikarstwa, red. B. Golka, M. Kafel.
Z. Mitzner, Warszawa 1964, s. 93.
105
    Por. T. Goban-Klas, Swobodny i zrównoważony przepływ informacji, „Zeszyty Prasoznawcze” 1979, nr 2, s. 18: Informacja – „Pod tym pojęciem mogą kryć się [...] trudności różnego
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może nastręczać jednak wiele wątpliwości. Zdaniem Bartłomieja Golki i Bogdana Michalskiego różnorodność informacji wiąże się z jej złożonością106. Jedna
informacja może być prosta, relacjonująca tylko jedno zjawisko, inna złożona,
dotycząca kilku zdarzeń. Od ich przekazu zależy zrozumienie odbiorcy i to, czy
może być on wprowadzony w błąd przez dziennikarza, czy też nie – „[...] proces informowania masowego – zdaniem autorów Etyki dziennikarskiej a kwestii
informacji masowej – w praktyce polega na stałym, nieuchronnym balansowaniu
wokół granic prawdy, zbliżaniu się do niej i oddalaniu, świadomie lub nieświadomie”107.
Informacja trafia szybciej do publiczności niż tekst reportażowy, który szerzej
traktuje zagadnienie na podobny temat. Gatunek dziennikarski (informacja)
oraz publicystyczno-literacki (reportaż) mogą być nawet zamieszczone w tym
samym numerze gazety. Jednak nie wszyscy odbiorcy skupią się na nich jednakowo. Większości wystarczy jedynie krótka informacja, ale należy pamiętać, że
„jest ona preparowana, jest wyborem – co podkreśla Kapuściński – z danych
rzeczywistości, spłyca zagadnienie za cenę szybkości ich obiegu. Wtedy ofiarą
pada prawda, a z nią – szansa na poznanie się i zbliżenie ludzi”108.
Bartłomiej Golka i Bogdan Michalski z naciskiem podkreślają, że dziennikarz stojący wobec licznych pokus zewnętrznych musi uczciwie wykonywać
swój zawód, bowiem „społeczeństwo zawsze potrzebuje pełnej i prawdziwej informacji, zaś prawda nie może mieć charakteru służebnego, czyli służyć interesom jednostki lub grupy. [...]. Selekcja, jako element postrzegania pierwszej
fazy przekazu, sprowadza się do dwóch zasadniczych czynności intelektualnych: oceny znaczenia danego faktu (tematu) oraz zakreślenia granic relacji”109.
Ryszard Kapuściński wyznał Krzysztofowi Łęckiemu w wywiadzie dla miesięcznika „Śląsk”:

rodzaju: zarówno prawdziwe, jak i fałszywe, zarówno sprawozdania, jak i komentarze, zarówno fakty, jak i opinie, zarówno krótkie stwierdzenia, jak i szczegółowe analizy, zarówno
dzieła sztuki, jak i notki dziennikarskie, teorie filozoficzne, naukowe, społeczne. Treści, które
w tych informacjach są zawarte, mogą przenosić idee i wartości akceptowane uniwersalnie,
ale również idee partykularne. [...]. Nie można przeto uznać, że upowszechnianie informacji
jest samo w sobie wartością akceptowaną powszechnie, rzecz w tym, aby były to użyteczne informacje. Oczywiście pojęcie jakości informacji zależy od oceny jej użytkownika, stąd nie tyle
nadawcy, lecz odbiorcy należy pozostawić jej ocenę”.
106
    Por. B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie…, dz. cyt., s. 10.
107
    B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie…, dz. cyt., s. 11.
108
    R. Kapuściński, Środki masowego przekazu a etyka komunikacji, w: Etyka międzyludzkiej
komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa 1993, s. 61.
109
    B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie…, dz. cyt., s. 21–22.
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„Traktuję swoją pracę i reportaż bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Bo też
jest to bardzo delikatna dziedzina, porównać ją można do chirurgii oka. Gdy
napisze się złą powieść, to nic z tego nie wynika, pojawia się po prostu jeszcze
jedna zła powieść. Ale jeśli przebywał pan w dwu krajach, które są w stanie konfliktu i fałszywie opisze jeden z nich, to jest już zupełnie inna, znacznie poważniejsza sytuacja. Reportaż ma bezpośredni związek z życiem. [...]. Bardzo mało
jest solidnego, uczciwego pisania, wiele za to strasznej tandety, która krąży po
świecie. Weźmy chociażby ten nieprawdopodobny wręcz skandal z medialnym
przekazem sytuacji w Rwandzie. Trafiło tam mnóstwo ludzi [...], dziennikarzy
wysyłanych przez wielkie sieci medialne, którzy nie wiedzieli nawet, gdzie są
[...]. I pisali potem setki nonsensów [...]. Spotykam kolegę [...] i on powiada
– lecę teraz do Rwandy, mam stałe połączenie z moją centralą w Nowym Jorku i prosto z pola walki będę nadawał. Co będzie nadawał? Przebieg walki, na
żywo. Reszta go praktycznie nie interesuje, ma trzy minuty na nadanie przekazu. I tak wygląda niestety sprawozdawczość współczesnego świata. Media
nowoczesne doprowadziły do zupełnego zbałwanienia wszystkiego. Jeśli kamerzysta dostaje 30 sekund na przekazanie obrazu bardzo skomplikowanego
konfliktu, to on robi to, co robią wszyscy – pokazuje przez 30 sekund płonący
czołg i kobietę z płaczącym dzieckiem”110.
Pogłębione relacje przykuwają uwagę odbiorców do czytanych utworów,
skłaniają ich do refleksji i snucia wniosków. Natomiast nad krótkimi informacjami przechodzą oni obojętnie i pobieżnie. Często nie zdają sobie sprawy
z tragizmu sytuacji, o jakiej czytają w danej chwili. Informacje ograniczają się
do podawania faktów i nazwisk polityków bądź przedstawicieli świata kultury lub innych dziedzin, nie wywołują obrazów i dlatego komunikacja jest niepełna. Dzięki tekstom reportażowym czytelnicy uruchamiają swą wyobraźnię,
przybliżając prezentowane zdarzenia do swego świata i środowiska. Przenośne
znaczenie tekstu spełnia zamiar i wolę nadawcy. Tekst wtedy, oprócz funkcji
estetycznej i poznawczej, spełnia rolę wychowawczą, wywołując odpowiednie
emocje i reakcje u czytelnika.
Reportaż i informacja mają odmienne zadania111. Jedno jest pewne – że służą
przekazywaniu treści, kierują zainteresowania polityków i ludzi wpływowych
na dane zagadnienie, by prezentowaną sytuację zmienić. Wiadomości wynikające z przekazywanych treści mogą pozostać także bez echa i reakcji kogoś, kto
mógłby poprawić czyjś los. Opublikowane trafiają najczęściej do czytelników
    Trzeba być w środku wydarzeń. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Krzysztof Łęcki,
„Śląsk” 1997, nr 12, s. 24.
111
    Pośrednim gatunkiem między informacją a reportażem może być raport, którego cechą
jest relacja bądź sprawozdanie. Autor raportu ogranicza się do podawania faktów.
110
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żądnych wiedzy o świecie i ludziach. Przekazywane są jednak zawsze przez pryzmat osoby o nich mówiącej, która ze swego punktu widzenia opowiada o świecie. Od odbiorcy więc zależy, czy przyjmie takie samo widzenie tego świata jak
nadawca112.
Aspekt komunikacyjny informacji różni się znacznie od reportażu. Pierwszy żyje tylko chwilę, przekazuje same fakty, uzupełnia wyłącznie wiedzę odbiorcy na temat bieżących wydarzeń. Natomiast reportaż kieruje uwagę czytelnika nie tylko na dokumentowanie dziejących się zjawisk, ale także uwrażliwia,
wywołując, dzięki funkcji perswazyjnej, odpowiednie nastawienie do prezentowanych zdarzeń i ludzi. Autor reportażu, biorąc udział w wydarzeniach, zarysowuje w nim także koncepcję życia, ukazuje sens doświadczeń, jakich doznał,
buduje z nich paradygmat, który może posłużyć odbiorcy jako przestroga bądź
pouczenie113. Reporter nie traktuje pobieżnie prezentowanych zjawisk, lecz się
w nie zagłębia, stara się zrozumieć, by przekazać je innym. A nawet jeśli sam
nie brał w nich udziału, to tak na podstawie dostępnych dokumentów i rozmów
ze świadkami odtwarza postacie i sytuacje, że tworzy sugestywny obraz umożliwiający czytelnikowi przeżywanie zdarzeń w podobny sposób jak jego bohaterowie. Reportaż pozwala na intelektualny i syntetyczny odbiór opisywanych
zjawisk i samodzielną ich konkretyzację. Bardziej niż informacja mobilizuje
energię psychiczną odbiorcy114, ułatwiając mu wyciąganie wniosków i ustosunkowywanie się do opisywanych wydarzeń. Reportaż dystansuje się od zdarzenia,
pozwala na głębszą analizę, kształtuje widzenie świata odbiorcy, pozwala mu
zastanowić się nad zachodzącymi zjawiskami115.

    Por. J. Mikułowski-Pomorski, Z. Nęcki, Komunikowanie skuteczne?..., dz. cyt., s. 21.
    Por. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988, s. 47 (termin: autobiografia).
114
    Por. K. Głombiowski, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1980, s. 174.
115
    Por. Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller, Warszawa 2012.
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Cechy informacji i reportażu pisanego

Informacja
• podanie informacji o zdarzeniu do publicznej
wiadomości;

Reportaż
• podanie informacji o zdarzeniu do publicznej
wiadomości;

• skierowanie zainteresowania polityków i ludzi
wpływowych na dane zagadnienie w celu zmiany

• skierowanie zainteresowania polityków i ludzi
wpływowych na dane zagadnienie w celu zmiany
prezentowanej sytuacji;

prezentowanej sytuacji;

• informacje rozbudowane;

• lakoniczność, oszczędność słów, telegraficzny
przekaz o zdarzeniu;

• rozbudowana fabuła;

• skupienie się na faktach, temacie zdarzenia;
• zachowanie bezstronności;
• brak charakterystyki osób biorących udział
w zdarzeniu, ograniczanie się do podania inicjałów i ewentualnej „statystycznej” ilości postaci;

• skupienie się na faktach, temacie zdarzenia
z możliwością stosowania dygresji;
• relacja pogłębiona, skłaniająca odbiorcę
do refleksji;
• dopuszczalne wprowadzenie znaczeń
utajonych, niedosłownych;

• relacja ograniczająca się do odpowiedzi na
pytania:

• dopuszczalne wprowadzenie znaczeń
prawdopodobnych;

kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego?

• pobudzanie wrażliwości odbiorcy przez
odpowiedni dobór słownictwa;

• klarowność wypowiedzi;
• niedopuszczalna fikcja;
• ograniczenie się do podania nazwy miejscowości, gdzie dane zdarzenie miało miejsce;
• brak komentarza.

• nie jest wymagana bezstronność;
• charakterystyka postaci,
dopuszczalne opisywanie ich przeżyć;
• dokładne opisy miejsc zdarzeń;
• dopuszczalny komentarz.

Tabela 1. Opracowanie własne.

Recepcja informacji i reportażu zależy od poziomu wiedzy odbiorców. Ów
poziom wiedzy jest także ważnym czynnikiem kształtującym postawy i osobowości ludzkie116. Informacja jest wyłącznie suchym przekazem faktów, pod
którymi kryje się sprytna technika ingerencji w wewnętrzny system wartości
odbiorcy117. Reportaż natomiast dopuszcza oceny, co sugeruje już odbiór przekazywanych treści. Jest to jednak uzasadnione i konieczne, nadawca bowiem
spełnia rolę przekaźnika, który nie może wyzwolić się od tego, co sam przeżył
i zobaczył.

    Por. J. Michałowski, Obieg informacji w podzielonym świecie, Warszawa 1986, s. 5.
    Por. M. M. Czarnawska, Jak się bronić przed indoktrynacją, Warszawa 1997, s. 93–94.
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Rozdział V
Między dziennikarstwem
a literaturą – casus Ryszarda
Kapuścińskiego
W październiku 1935 roku Ernest Hemingway opublikował w „Esquire”
Monolog dla Maestra, w którym napisał, jakie książki powinien przeczytać reporter:
„Powinien przeczytać wszystkie, aby wiedzieć, kogo ma przewyższyć”118.
Najważniejsza zdaniem Hemingwaya to lektura książek Tołstoja, Flauberta, Tomasza Manna, Joyce’a, Fieldinga, Stendhala, Dostojewskiego, Twaina, Creane’a,
Maupassanta, Kiplinga, Turgieniewa i wielu innych119.
Opinię tę podziela także w Lapidariach Ryszard Kapuściński, twierdząc, że
czytanie tekstów wielkich autorów jest podstawą dobrego pisania120. W czerwcu
1998 roku podczas wspólnej podróży do Rzeszowa rozmawiałem z Ryszardem
Kapuścińskim na ten temat. Powiedział mi wtedy, że „oprócz lektury książek
do pisania potrzebne jest dobre zdrowie, żeby nie myśleć o tym, co człowiekowi
dolega, bo to jest bardzo absorbujące”.
To wszystko prawda, ale do pisania, oprócz czytania i dobrego zdrowia, potrzebny jest talent, intuicja oraz empatia.
Ryszard Kapuściński nie napisał teorii reportażu, jak zrobił to Melchior
Wańkowicz w Karafce la Fontanie’a. Dużo powiedział na ten temat w udzielonych wywiadach, bardzo zdawkowo określił teorię reportażu w Lapidariach, co
myślał na temat reportażu, można się także dowiedzieć, czytając jego książki
reportażowe.
    Por. D. Mahalov, I. Mahalov, Hemingway – reporter, Katowice 1984, s. 254.
    D. Mahalov, I. Mahalov, Hemingway – reporter…, dz. cyt.
120
    Por. R. Kapuściński, Lapidaria, Warszawa 1997 oraz por. K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard
Kapuściński w labiryncie…, dz. cyt.
118
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Zdaniem Kapuścińskiego najlepszymi reporterami byli i są wielcy pisarze
(Twain, London, Melville, Wright, Hemingway, Steinbeck, Dickens, Lawrance,
Huxley, Oz, Boll, Canetti, Koestler, z polskich Sienkiewicz, Reymont, Nałkowska, Wańkowicz, Pruszyński)121. Oni nie tylko opisywali zdarzenia, o których
wiedzieli, ale opowiadali o bohaterach ze swego punktu widzenia, pisali o problemach językiem prezentowanych postaci, sami wiedzieli, co piszą, ale rozumieli i – co najważniejsze – wyczuwali tych opisywanych ludzi. Można mieć
bowiem wiele dobrych pomysłów, ale jeśli nie umie się myśleć kategoriami prezentowanych postaci, to świadczy to o braku talentu. Żeby ludzi zrozumieć,
należy bacznie ich obserwować, słuchać, co mają do powiedzenia, a przede
wszystkim być z nimi.
Dlaczego twórczość Ryszarda Kapuścińskiego cieszy się taką popularnością
i uznaniem, czym zwraca na siebie uwagę odbiorców w dobie, w której media
– prasa, radio, TV, kino, Internet – wypierają twórczość pisaną?
Obecnie szybkość przekazu bierze górę nad przedstawieniem wywodu, dokładnością opisu problemów. Spłycony przekaz informacji z prasy, radia, telewizji idzie w kierunku sensacji i zabawy, nie spełnia funkcji rozumienia świata,
dlatego zarówno ideologowie mediów, jak i odbiorcy tęskniwą za pogłębionym
dziennikarstwem, jakim jest niewątpliwie twórczość Kapuścińskiego. Przyciąga on uwagę czytelników, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o otaczającej
ich rzeczywistości nie tylko na zasadzie krótkiej informacji, ale właśnie wyjaśnienia i globalnego spojrzenia na zjawiska zachodzące we współczesnym świecie
w odpowiednich kontekstach.
Kapuściński był znawcą etycznych problemów, na tle dziennikarzy goniących
za sensacją, niedouczonych, nieoczytanych, był reporterskim sumieniem świata. Był socjologiem, ponieważ zastanawiał się nad prawami rządzącymi współczesnymi społeczeństwami, analizował postawy i zachowania ludzkie, opisywał
współistnienie i rywalizację przedstawicieli różnych kultur, próbował zrozumieć, dlaczego człowiek końca XX i początku XXI wieku, który żyje w dostatku,
jest nietolerancyjny, a słaba jednostka kieruje się zasadami etycznymi, godnymi
pozazdroszczenia. Był pisarzem politycznym, bo pisał o politykach, ustosunkowując się do ich postępowania i czynów. Opisywał proces dochodzenia do władzy i obalania jej. Zastanawiał się nad zjawiskiem rewolucji. Widział w niej zło.
Był za rozumowym dochodzeniem ludzi do swych praw. Zdawał sobie sprawę
z rozwoju telewizji, która jest w dzisiejszych czasach głównym źródłem sukcesów i porażek polityków. Swoje spostrzeżenia zawierał nie w publicystyczno-naukowych stwierdzeniach, ale obrazowych opisach, bliskich literackiemu prze-

   Por. R. Kapuściński, Lapidaria, Warszawa 1997, s. 198-201 i 392-407.
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kazowi rzeczywistości. Był również filozofem, gdyż roztrząsał problem istnienia
jednostki, jej szczęścia i realizacji zadań w społeczeństwie. Kapuściński dociekał
prawdy w określonych środowiskach i zestawiał ją z dostrzeganym złem. Jedni
bohaterowie jego opowieści żyją w dobrobycie, drudzy w nędzy, jeszcze inni próbują się przeciwstawić niedoli, nigdy się jej nie poddając122.
Zadaniem autora Szachinszacha nie było tylko odtwarzanie różnych środowisk z wyraźnym zaznaczaniem charakterów i postaw ludzi, ale przede wszystkim pobudzanie i uwrażliwianie odbiorców, którym ukazywał głębię psychiki
człowieka i jego miejsce w świecie wartości. Zwracał uwagę na dramat ludzkiego życia. Jest nim stopień odporności jednostki na otaczającą przemoc, a także
jej wytrzymałość na niebezpieczeństwo, ból oraz strach. Poprzez wizerunek
człowieka i jego sytuacji, ukazanych w utworach Kapuścińskiego, odbiorca dochodzi do obrazu historii współczesnego świata II połowy XX wieku, w którym
każdy musi dokonywać sam wyboru moralnego i ideowego.
Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego wyróżnia się uzasadnionym wyborem
zdarzeń prawdziwych, zaświadczonych uczestnictwem samego autora. Był reporterem, kronikarzem XX wieku, świadkiem najważniejszych wydarzeń, który tworzył opowieści udokumentowane faktami i spointowane wypowiedziami
zbliżonymi do eseju. Adresował je do odbiorców, posługując się typem prozy,
która zaczęła powstawać jeszcze w XIX wieku w polskiej literaturze (pamiętnik,
dziennik – Prus, Sienkiewicz), a rozwinęła się w latach 30. i w połowie XX wieku
na gruncie amerykańskim, w której pojawiające się przemieszanie gatunków
dziennikarskich z literackimi (np. włączanie do tekstu powieści innych gatunków – dziennika, pamiętnika, listu) ma decydujący wpływ na odbiór prezentowanej i omawianej rzeczywistości (m.in. John Dos Passos).
Kapuściński, wzorując się na polskiej i obcej literaturze, połączył technikę
reportażową z literacką. Dysponując ogromem faktów, układał fabułę, przekazywał czytelnikowi prawdę o prezentowanej rzeczywistości od strony postaci
– nie tylko prezentował je, ale pośrednio analizował stany psychiczne bohaterów. Ponieważ każdy z czytelników lubi czytać o sobie, więc w tekstach Kapuścińskiego większość odbiorców odnajduje siebie. Media obecnie nie mówią
o problemach, nie zagłębiają się w przyczyny ich powstawania, szukają sensacji,
traktując człowieka jak przedmiot, a nie jak podmiot.
Dziennikarstwo pisane, szczególnie reportaż, nie może wobec tak dynamicznego rozwoju mediów bać się powrotu do źródeł, korzystania z chwytów
literackich w celu opisywania, pokazywania i przede wszystkim tłumaczenia
rzeczywistości. Twórczość reportażowa Kapuścińskiego jest tego najlepszym

    K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie…, dz. cyt.
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dowodem, bowiem obraz, jego plastyka, mówienie o odczuciach i przeżyciach
nie zabija w odbiorcy wrażliwości, do czego zmierza przekaz telewizyjny, newsy w radiowych serwisach czy feature w prasie. Kapuściński bronił reportażu
i wynosił go z powodzeniem na wyżyny dziennikarstwa pisanego i odpowiedzialnego – wchodząc na pole literatury (obrazowanie).
Mogłoby się wydawać, że nie ma w tym nic niezwykłego. Niezwykłość jednak
polega na łączeniu przez Kapuścińskiego tradycyjnych technik ze współczesnymi, co następuje naturalnie, powoli, bez poddawania czytelników eksperymentom, które często kończą się wstrząsami. Kapuściński nie moralizuje, ale odkrywa
i wyjaśnia zjawiska, jakby za Ernestem Cassirerem powtarza: „Prawdziwa sztuka
nie jest naśladowaniem, lecz odkrywaniem rzeczywistości”123.
Kapuściński w swych utworach, oprócz tego, że jest jednym z bohaterów,
jest także jednym z czytelników. Stwarza bowiem iluzję, że to odbiorca odkrywa
świat, a reporter tylko sygnalizuje, na co zwrócić uwagę.
W związku z tym można postawić pytanie, czy lepszy jest od poprzedników, o których wspominał Hemingway? Wzorował się na wielkich mistrzach,
ale stworzył swój styl wypowiedzi, poszedł w kierunku eseizacji, skłaniającej
do refleksji i zadumy nad światem. Jego język jest pełen zrozumienia dla każdego człowieka, pełen miłości i współczucia, co wynikało z tego, że sam miał
bardzo osobisty stosunek do prezentowanych zdarzeń i ludzi, których chciał
zrozumieć i rozumiał. W twórczości Kapuścińskiego czytelnik znajduje siebie
i odpowiedź na problemy współczesnego świata. Tajemnica jego sukcesu tkwi
m.in. w łamaniu stereotypów, a być może także w tym, że jego utwory inspirują do wielu interpretacji, przemyśleń, jak utwory literackie. Twórczość jego nie
jest jednolita, a to być może ważniejsze niż tylko plastyczne opisywanie świata.

    R. Kapuściński, Lapidarium V, Warszawa 2002, s. 90.
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Rozdział VI
Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego.
Pomiędzy historią a metaforą
Odbiór w Polsce i na świecie
Cesarz otworzył Kapuścińskiemu drogę na zachodni rynek czytelniczy. Zyskał uznanie u takich krytyków, pisarzy i dziennikarzy, jak John Updike, Salman Rushdie, Norman Mailer, Susan Sontag, Neal Archerson. Jego twórczość
porównywana jest przez nich do pisarstwa Alberta Camusa, a nawet i Voltaire’a.
Kapuściński bowiem, podobnie jak autor powiastek filozoficznych, ukazuje obraz współczesnej cywilizacji i broni praw człowieka. Obserwacja rzeczywistości
u tych pisarzy nie polega na wiernym opisywaniu zewnętrznych form świata,
lecz na umiejętności dostrzegania istotnych problemów filozoficznych i moralnych epoki przez pryzmat jednostki. Voltaire umieścił akcję powiastek filozoficznych w krajach Wschodu: Babilonii, Persji, w Indiach i nietrudno się domyślać, że był to chwyt literacki, który umożliwił mu, w dobie prześladowań pisarzy
przez cenzurę, krytykę Francji okresu rozkładającego się feudalizmu, jej instytucji i obyczajów124. Podobnie autor Cesarza, przenosząc akcję do Afryki, ujawnił problemy swojej ojczyzny, choć obecnie książka nie budzi już takich emocji
jak przed rokiem 1989. W aforystycznym stylu Cesarza doszukiwano się podobieństw do Człowieka zbuntowanego Camusa125. Kapuściński wykorzystał ponadto podobną formę przekazu – opowiadania o świecie w Cesarzu jak Camus
w Upadku. Bezpośrednia, niemal konfesyjna wypowiedź bohatera i dzielenie się

    Por. Voltaire, Powiastki filozoficzne, Warszawa 1971, s. 9.
    Por. A. W. Pawluczuk, Propozycje, „Nowe Książki” 1997, nr 1, s. 73.
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wrażeniami z pozostającym w cieniu i nieujawniającym się rozmówcą daje możliwość poznania szczerej opinii o środowisku i wynikających problemach.
Anglicy znaleźli w Cesarzu anatomię polityki dążącej do zwiększenia bezrobocia wiążącego się z ubóstwem ludności. Recenzent „Sunday Timesa”, Philip
Knightley, napisał: „Zwróćmy uwagę na słowa pałacowego faworyta wyrażającego zdumienie, że outsiderzy zaczęli się niepokoić głodem w Etiopii («między nami mówiąc – nie jest źle dla lepszego porządku i większej pokory podwładnych naród odchudzić, wygłodzić»): czy ten argument nie brzmi znajomo,
czy w nieco innym sformułowaniu nie stanowi usprawiedliwienia dla niektórych polityków i ekonomistów prywatnie opowiadających się za bezrobociem?
Czy Kapuścińskiemu zależało na tych skojarzeniach, czy też może wyczytujemy
z jego tekstów, [...] niezamierzone przez niego określenia?”126.
Przychodzi tu na myśl Rok 1984 George’a Orwella, który ukazywał świat odwróconych wartości, obrzydliwość zdeprawowanej władzy, jej sposób myślenia
o ludziach traktowanych instrumentalnie, rzekomo w imię ich dobra.
Krytyka niemiecka i Polacy dopatrywali się w Cesarzu związków z sytuacją,
jaką przeżywała Polska i jej mieszkańcy, dręczeni przez władzę, w latach 70.127.
Chodziło o to, że Kapuściński ukazał absurdalność ludzkiego działania i gry
władzy z jednostką. Uwypuklił kontrasty między przepychem na dworze cesarskim i w aparacie władzy a nędzą i niepewnością sytuacji życiowej wśród mas
ludności w kraju.

Kto jest bohaterem Cesarza? Studium o dworakach128
„Kiedy pokazałem koledze to, co piszę o Hajle Sellasje – a raczej rzecz o dworze
cesarskim i jego upadku opowiedzianą przez tych, którzy zaludniali salony,
urzędy i korytarze pałacu – ten zapytał, czy odwiedzałem sam ukrywających się
ludzi. Sam? To nie byłoby możliwe [...]. Nie byłem sam, miałem przewodnika”
(Cesarz, s. 20), [podkreśl. KWZ].

    Cyt. za A. Krzemiński, Stara sztuka pisania, „Polityka” 1985, nr 20, s. 7.
    A. Krzemiński, Stara sztuka pisania…, dz. cyt. oraz A. W. Pawluczuk, Propozycje…, dz. cyt.,
s. 74 oraz W. Giełżyński, Cesarz, co miał fajne życie, „Nowe Książki” 1979, nr 2, s. 60–62.
128
    Dworak – „dworzanin króla lub magnata zwłaszcza układny, schlebiający dla kariery,
przebiegły”; przenośnie „o człowieku mającym cechy dworaka, ugrzeczniony, schlebiający,
układny”. Dworzanin – w ustroju monarchicznym: mężczyzna zajmujący jakieś stanowisko
na dworze panującego lub magnata, należący do jego świty. Wyjaśnienie za: Słownik języka
polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 472.
126
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Wspomniany utwór, interpretowany przez krytykę na wiele sposobów, nigdy
nie został odczytany tak, jak sugerował sam autor. Wygodniej było doszukiwać
się potępienia niegodziwego władcy niż ganić lud, a pośrednio i siebie za poddańczą postawę. Kapuściński scharakteryzował zachowania dworaków – ludzi
układnych, schlebiających cesarzowi dla swojej kariery, przedstawił tych, którzy mówili, czym się zajmowali na dworze „króla królów”. Opowiadając o tym,
sprawiali wrażenie, że są dumni z tego, co robili, choć w rzeczywistości zachowanie ich było upokarzające129.

Charakterystyka postaw
A może należy ich zrozumieć, dlaczego tak postępowali? Żyli w kraju pełnym kontrastów. Obok nowoczesnych gmachów najnowszej konstrukcji, wznoszonych przez inwestorów z Europy Zachodniej, istniały dzielnice zabudowane
glinianymi, prymitywnymi chatami. Nocą można się tam było natknąć na hieny
pożerające zdechłe zwierzęta. Z szerokimi arteriami sąsiadowały dzielnice bez
chodników, gdzie brakowało urządzeń sanitarnych, a potrzeby fizjologiczne załatwiało się na oczach wszystkich, obok ludzi spożywających posiłek130. Nędza
i bieda były w Etiopii powszechne. Jedynie na dworze cesarza działo się inaczej.
Hajle Sellasje I przyczynił się do wzrostu międzynarodowego znaczenia kraju
zarówno przez osobiste zaangażowanie, jak i politykę międzynarodową131, zapominając zupełnie o polityce wewnętrznej. Pałac i jego mieszkańcy żyli w dostatku. Z tej dysproporcji trudno było nie zdawać sobie sprawy. Ci, którym się udało
znaleźć w bliskim otoczeniu cesarza, starali się za wszelką cenę przy nim utrzymać, by nie utracić miejsca w „krainie szczęśliwości” i nie znaleźć się poza nią,
gdzie panował głód i ubóstwo.
Hajle Sellasje I egoistycznym postępowaniem doprowadził do upadku kraju
i swojej osoby. Nędza była dla niego czymś obcym, a przedstawiciele dworu
dbali wyłącznie o własne dobro, zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że będąc
nielojalnymi poddanymi, w każdej chwili mogą wszystko stracić.
Kapuściński zwraca uwagę także na zachowanie cesarza, który nie przejmował się poddańczą postawą ludu, lecz przyjmował ją jako coś oczywistego. Poddani
   Ludzie oszukują samych siebie, nie umieją się przyznać do swoich słabości, do tego, że służą
komuś wbrew swoim poglądom i przekonaniom byle tylko zaspokoić swoje ambicje. Więcej
na ten temat, w: F. W. Faber, O samozakłamaniu, tłum. A. Ploch, Warszawa 2016.
130
    J. Weraksa, Etiopia, Warszawa 1975, s. 90.
131
    J. Weraksa, Etiopia…, dz. cyt., s. 94.
129
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natomiast tworzyli atmosferę zależności i ustalali zasady postępowania. Pozwalali na lekceważenie i poniżanie, akceptowali wszystko, byle się przypodobać
władcy.
W myśl etyki chrześcijańskiej nadrzędnym dobrem moralnym jest człowiek132,
życie między ludźmi w poszanowaniu godności, w życzliwości, we wzajemnym
zaufaniu i solidarności133. Na dworze Hajle Sellasjego żaden z tych aspektów
nie był przestrzegany. Strach wyzwalał lojalność w źle pojętym tego słowa znaczeniu. Podnoszenie poziomu życia mieszkańców pałacu przez cesarza było celowe. Przyzwyczajało ludzi do dobrobytu i trudno było się im pogodzić z myślą,
by mogli żyć inaczej. Mieli za dużo do stracenia i dlatego upadlanie się, donosicielstwo oraz ślepe poddanie było nagrodą.
Kapuściński ukazał przekrój postaw ludzi, którzy nie umieją konstruktywnie
przeciwstawić się władcy, bez strachu przed narażeniem się na karę i w ogóle wykluczeniem z szeregów prominentów. Zaliczanie się do frakcji najbardziej radykalnej jest stwarzaniem pozorów przeciwstawiania się złu, frakcja druga to zachowania asekuracyjne, liczące na współpracę z przeciwnikiem, gdyby on wygrał.
Najniebezpieczniejsza jest frakcja najbardziej liczna, dla której nieopowiadanie
się po żadnej ze stron jest najwygodniejsze. Brak wykazywania swego zaangażowania jest również pewnego rodzaju asekuracją – nienarażaniem się na jakiekolwiek represje – tak z jednej, jak i z drugiej strony (rządzący – opozycja).
Do postaw takich sam przyzwyczajał i zmuszał cesarz. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że dworak do tego stopnia jest nielojalny, że pracuje uczciwie, efektywnie na rzecz władcy tylko wtedy, kiedy władca jest w pobliżu i patrzy na
niego. Dworak może być nagrodzony wyłącznie w momencie, gdy jest zauważony. Dlatego wie, że nie liczy się oddanie i poświęcenie, ponieważ nie przynosi
ono żadnych rezultatów. Uznanie zyskuje wyłącznie egoistyczna postawa, jedyna
znajdująca zrozumienie wśród dworaków.
„Filozofia dworaka jest prosta. Musi być on zauważony i to jest najważniejsze. Nie
liczy się coś, co nie jest materialne. On jest materią do wykorzystania, wie o tym
i przebiegle schlebia władcy dla własnej kariery” (Cesarz, s. 18–19).

Zdegenerowane środowisko nie dopuszcza do siebie myśli, że postępuje
źle, nie czuje się nawet tym zażenowane, że samo poddawane jest manipulacji.
    Por. L. Żuk-Łapińska, Problemy etyki, t. 1. Etyka opisowo-wyjaśniająca, Rzeszów 1997,
s. 19–23; por. M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów
2005.
133
    Por. P. Lauster, Odwaga bycia sobą, tłum. A. Bender, Warszawa 1996, s. 103–110 oraz M.
Michalik, Świadomość społeczna, Warszawa 1985, s. 101.
132
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Mechanizmy obronne społeczeństwa w tym wypadku są zatracone. Próba „bycia
sobą” kończy się nie tylko zepchnięciem do świata nędzy, ale nawet karą męczeńskiej śmierci.
Mechanizmy obronne stosowane przez jednostkę w celu utrzymania psychicznej równowagi, zagrożonej oddziaływaniem władzy, odgrywają ważną rolę
nie tylko na polu walki wewnątrz-psychicznej człowieka, ale mają istotne znaczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych. Mechanizmy owe powinny
być stosowane zbiorowo, przez całe społeczeństwo w reakcji na nadużycia społeczne i wewnątrzpaństwowe konflikty zarówno gospodarcze, jak i polityczne134.
W przypadku gdy społeczeństwo z uwagi na uzależnienie od władcy i korupcję akceptuje postawę władcy, mechanizmy te w ogóle nie działają. Niczego się
nie opłaca zmieniać, ponieważ wszelkie zmiany mogą trwać za długo, przede
wszystkim kosztem dworaków, którzy za wiele na przemianach stracą. Pilnują
oni swych stanowisk, nikogo wokół nie darząc zaufaniem:
„O Boże, wybaw mnie od tych, co czołgając się na kolanach, skrywają nóż, który
chcieliby wbić w moje plecy. Ale co Pan Bóg może pomóc? Wszyscy ludzie otaczający cesarza są właśnie tacy – na kolanach i z nożem. Na szczytach nigdy nie
jest ciepło. Wieją lodowate wichry, każdy stoi skulony i musi pilnować się, żeby
sąsiad nie strącił go w przepaść” (Cesarz, s. 16).

Takie zachowania wywołują nieuczciwą walkę, w której nie ma mowy o rywalizacji. Dworak woli żyć w zakłamaniu, oszukiwać swego przełożonego i siebie, nie ujawniać prawdy, wypierać się jej i tłumić własne wątpliwości, o ile je
posiada. Jego elastyczność moralna wyraża się w tym, że istnieje tylko on sam
i jego potrzeby, najczęściej podstawowe – zaspokajanie głodu i wszelkiego rodzaju pragnień. Nieobecne są więc tam potrzeby społeczne: zdrowe kontakty
z otoczeniem, samoaktualizacja i związane z nią kształtowanie własnego życia
oraz wpływanie na swój los. W związku z tym zachwiane są również relacje potrzeb wewnętrznych, czyli prestiżu i uznania, wolności oraz indywidualizacji.
Przebiegają one tylko na płaszczyźnie podstępów i nieuczciwości135.
    P. Lauster, Odwaga bycia…, dz. cyt., s. 103.
    Według Petera Laustera człowiek ma podstawowe potrzeby, które dzielą się na pięć stopni:
(1) potrzeby fizjologiczne (np. oddychanie, głód, pragnienie); (2) potrzeba bezpieczeństwa
i opieki (np. ochrona zdrowia, zabezpieczenie emerytalne, gwarancja pracy); (3) potrzeby
społeczne (np. kontakty z otoczeniem na polu zawodowym i w życiu prywatnym); (4) potrzeby
wewnętrzne (np. prestiż i uznanie, wolność i indywidualizacja); (5) potrzeba samoaktualizacji
(np. kształtowanie własnego życia i wpływ na kształtowanie środowiska, autonomiczny rozwój własnej osoby, kształtowanie dojrzałej osobowości, kreatywna samorealizacja), w: P. Lauster,
Odwaga bycia…, dz. cyt., s. 205–206.
134
135

Rozdział VII
Oriany Fallaci i Ryszarda
Kapuścińskiego
spojrzenie na terroryzm
136

Droga życia Oriany Fallaci i Ryszarda Kapuścińskiego137 w pewnym sensie była podobna. Pochodzili z rodzin inteligenckich, w czasie II wojny światowej zaznali głodu i upodlenia od najeźdźcy hitlerowskiego, po wojnie uparcie dążyli do celu, zdobywali wykształcenie, niezależność. Jako korespondenci
– każde z osobna i w różnym czasie – odwiedzali Indie, Chiny, Amerykę Północną i Środkową. Ona była na froncie w Wietnamie, on świadkiem rewolucji
w Afryce. Ona docierała do możnych tego świata i prowadziła z nimi rozmowy,
on stronił od wielkiego świata polityki, pokazywał ją przez pryzmat zwykłego,
prostego człowieka, raczej przypadkowo uwikłanego w politykę. Przykładem
tego może być rok 1979, kiedy Fallaci i Kapuściński poznali się w Iranie. Ona
    Terroryzm – „najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom
lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na
danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej
populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych zmusić
do odpowiednich zachowań”. Termin „terroryzm” wywodzi się z języka greckiego τρέω/treo
– „drżeć, bać się”, „stchórzyć, uciec” oraz łacińskiego terror, -oris – „strach, trwoga, przerażenie”, „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo – „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm
jako sianie strachu i grozy. Za „Wikipedia” oraz Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1989, s. 499; J. Baudrillard, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, tłum.
R. Lis, Warszawa 2005; Zamach 11 września 2001. Wybór publikacji. Publikacja przygotowana
na III Konferencję Mediów Publicznych – Media wobec terroryzmu, opracowanie J. Uszyński,
Warszawa 2002.
137
    Por. S. L. Arico, Oriana Fallaci: the woman and the myth, Carbondale and Edwardsville
1998, s. 10; J. Gatt-Rutter, Oriana Fallaci. The rethoric of Freedom, Berg Oxford–Washington,
D.C. 1996, s. 6 oraz K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie…, dz. cyt.
136
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przeprowadzała tam wywiad z Chomeinim, on pracował nad Szachinszachem,
przyglądając się z bliska poddanym Szacha138.

Oriana Fallaci
Terroryzm kojarzyła z rozprzestrzeniającym się w Europie islamem. W muzułmanach widziała wszelkie zło, gdyż – jej zdaniem – to oni chcą starożytne,
europejskie zwyczaje podporządkować swoim139.
W roku 1990 Oriana Fallaci wydała powieść pt. Insciallah (Inszallach, wydanie
polskie 1993), co po arabsku znaczy „w imię Boga”. Akcja rozgrywa się w Bejrucie w 1983 roku na kanwie wcześniejszych wydarzeń wojny domowej z 1975
roku. Problemy libańskie były Fallaci bliskie, bowiem była tam korespondentką wojenną, przyjrzała się ludziom, religii i zrozumiała, że przyczyną konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie jest fundamentalizm religijny i brak tolerancji. Muzułmanów przedstawia w powieści jako zaślepionych islamskich
bojowników, przeciwstawia ich chrześcijanom. Muzułmanie są dla chrześcijan
ludźmi obcymi, których wszystko dzieli – kultura, tradycja, polityka. Nie mają
punktów wspólnych. Inszallah jest metaforą chaosu panującego we współczesnym świecie, moralnego zepsucia, wywoływanego przez ideologów religijnych
i narodowych, jest krytyką islamu, który – jej zdaniem – jest przyczyną wszelkiego zła, narodzin współczesnego terroryzmu140.
Po publikacji tej powieści Oriana Fallaci zamilkła. Milczenie przerwała dopiero
po 11 września 2001 roku – po zamachu terrorystów islamskich na World Trade Center w Nowym Jorku. Oburzona tym, co się stało, opublikowała w „Corriere della Serra” artykuł krytykujący terrorystów i muzułmanów pt. La rabbia
e l‘Orgogilo (Wściekłość i duma), przetłumaczony od razu na prawie wszystkie języki świata i przedrukowywany w najważniejszych dziennikach. W Polsce
tłumaczenie ukazało się 6–7 października 2001 roku w „Gazecie Wyborczej”.
La rabbia e l‘Orgogilo w wydaniu książkowym pojawiło się na rynku również
w 2001 roku, polskie wydanie dopiero w 2003. Jest to kazanie, jak chce sama

    Wypowiedź R. Kapuścińskiego w filmie Agnieszki Zakrzewicz Ostatnia podróż (2008).
    Por. O. Fallaci, Wściekłość i duma, tłum. K. Hejwowski, Warszawa 2003, s. 31–33.
140
    Por. A. Buczkowska, Wściekła i dumna. Polityczna niepoprawność w publicystyce Oriany
Fallaci, praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. T. Gobana-Klasa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Obrona 26 września 2007
roku.
138
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autorka141, pełne buntu, w którym udowadnia, nie po raz pierwszy zresztą, że
kultura arabska rozprzestrzenia się w nienaturalny sposób w Europie i Stanach
Zjednoczonych, depcząc dotychczasowe wartości. Wściekłość i duma jest potwierdzeniem jej wyraźnej niechęci do islamu, opisanej wcześniej w Inszallah.
Swoje opinie wyrażała z głębi serca, chciała, by je traktowano jako przestrogę
przed złem, a rozprzestrzenianie się tego zła widziała w zbytniej tolerancji ludzi
Zachodu, którzy są za słabi, by mu się przeciwstawić. Wściekłość i duma przepełniona jest emocjami osoby, która stoi na straży wartości chrześcijańskich,
żałuje tych, którym dzieje się krzywda, a widzi i wie, że krzywdę wyrządzają
muzułmanie, nad którymi do tej pory świat się użalał i im ulegał.
Trzy lata później Oriana Fallaci, jakby chcąc udowodnić, że studzi emocje
i kieruje się nie tylko uczuciami, ale przede wszystkim rozumem – mówiąc
o terroryzmie – wydaje kolejną książkę pt. La Forza della Ragione (2004), wydanie
polskie Siła rozumu (2004), w której przekonuje, na czym polega chęć zapanowania Arabów nad chrześcijańskim światem kultury (m.in. na wprowadzeniu
muzułmańskiego prawa szariatu142). W książce tej odwołuje się do rozsądku,
którego, według Fallaci, brakuje ludziom Zachodu:
■■ są naiwni, pozwalają islamistom na zbyt wiele;
■■ nie przeczuwają, że oni już dawno zaplanowali unicestwienie cywilizacji
chrześcijańskiej;
■■ w Europie chcą wprowadzić własne porządki i obyczaje.
Siła rozumu jest kazaniem o wyższości chrześcijaństwa nad islamem143, który
jest wyjątkowo agresywny i reakcyjny. Książka ta miała być tylko postscriptum
do Wściekłości i dumy. Okazała się jednak drugą książką kontynuującą problemy
podjęte wcześniej.
Oriana Fallaci nie poprzestała na przekonywaniu świata do swoich racji.
W roku 2004 wydała Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci, wydanie polskie
Wywiad z sobą samą. Apokalipsa (2004). To świadectwo kobiety, która nigdy się
nie poddaje, odważnie mówi, co myśli. W książce tej nazywa wprost islamistów
rakiem moralnym i intelektualnym i ukazuje ich zaciekłość w prowadzeniu

    O. Fallaci, Wściekłość i duma…, dz. cyt., s. 37.
    Szarijat – prawo islamskie – drobiazgowo ustala i określa zasady postępowania muzułmanina, zwłaszcza jego obowiązki wobec Boga, wobec sąsiada (Innego) i wobec samego siebie
(za: R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, wybór i wstęp K. Strączek,
Kraków 2007, s. 110).
143
    Por. A. Buczkowska, Wściekła i dumna. Polityczna niepoprawność w publicystyce Oriany
Fallaci…, dz. cyt., s. 8.
141
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wojny przeciw cywilizacji chrześcijańskiej. Po raz kolejny powtarza, że Europa staje się kolonią islamu, tzw. „Eurabią”, a Unia Europejska jest klubem finansowym powstałym z woli odwiecznych panów tego kontynentu, czyli Francji
i Niemiec. Popieranie islamu jest dla Zachodu wygodne, bo nakręca finansową
koniunkturę144. Apokalipsa, czyli druga część Wywiadu z sobą samą, nawiązuje
do Apokalipsy św. Jana, zaczynając tę wizję przyszłości od wspomnienia dwóch
Bestii wyłaniających się z morza, z tym że w tym wypadku pierwszą z nich są
terroryści muzułmańscy, drugą zaś politycy, dziennikarze, księża, którzy albo
milczą, albo oficjalnie aprobują poczynania islamistów i przyczyniają się do
ekspansji islamu w Europie145.
Za wypowiadane opinie Oriana Fallaci była oskarżana, szczególnie przez
środowiska lewicowe i muzułmańskie, o szerzenie rasizmu, propagowanie wrogości do Arabów oraz portretowana jako tuba propagandowa skrajnej prawicy.
25 maja 2005 roku sędzia śledczy we Włoszech zdecydował o ściganiu Oriany
Fallaci za obrazę islamu po wniesieniu przeciwko niej pozwu przez przewodniczącego Związku Muzułmanów Włoch Adela Smitha146.
W Castel Gandolfo 27 września 2005 roku na prywatnej audiencji podjął ją papież Benedykt XVI. Swój światopogląd określała jako chrześcijański ateizm, równocześnie deklarując uznanie dla ówczesnej głowy Kościoła
Rzymskokatolickiego, w szczególności podziw dla jego eseju z 2004 roku Jeżeli Europa nienawidzi samej siebie147. W swoich spostrzeżeniach na temat islamu
widziała podobieństwa do uwag kardynała Ratzingera. Nawet wyraziła opinię:
„Póki Benedetto był tylko kardynałem, ten traktat muzułmanie mogli przeoczyć,
ale teraz mu to wyciągną i… zaatakują przy byle okazji” – mówiła ze smutkiem.
Niestety proroczym – jak zauważył Waldemar Piasecki, znajomy Oriany Fallaci z Nowego Jorku148. I tak też się stało, gdy islamiści odczytali błędnie przesłanie wykładu papieża na Uniwersytecie w Ratyzbonie 12 września 2006 roku149.
Z kolei Jana Pawła II krytykowała za ekumeniczną postawę względem islamu,
zawsze nazywając go – z lekką ironią – papieżem Wojtyłą150.
Teorie prezentowane przez Orianę Fallaci były zarówno przez jej zwolenników, jak i krytyków porównywane częściowo z teorią zderzenia cywilizacji
    O. Fallaci, Wywiad z sobą samą. Apokalipsa, tłum. J. Wajs, Warszawa 2004, s. 129–130.
    O. Fallaci, Wywiad z sobą samą. Apokalipsa…, dz. cyt., s. 173–175.
146
    Por. L. Annunziata, Wydrukujcie, gdy umrę, „La Stampa” 16.09.2006. Przedruk za: „Angora”
2007, nr 40, tłum. A. Nowak, s. 67.
147
    Za: www.wikipedia.pl oraz W. Piasecki, Forteca Fallaci. Epitafium dla kobiety, którą podziwiałem, „Angora” 2006, nr 40, s. 67.
148
    W. Piasecki, Forteca Fallaci. Epitafium dla kobiety, którą podziwiałem..., dz. cyt., s. 69.
149
    Por. m.in. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” z 14.09.2006.
150
    Por. O. Fallaci, Wywiad z sobą samą. Apokalipsa…, dz. cyt., s. 129.
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Samuela Huntingtona, wydanie angielskie The clash of the civilisations (1996).
Huntington dowodził, że w okresie po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to
przyczyną konfliktów były spory ideologiczne, na pierwsze miejsce powracają
spory kulturowe. Uważał on ponadto, że cywilizacja Zachodu systematycznie
traci swoje wpływy we współczesnym świecie, co potwierdziła także Fallaci151.

Ryszard Kapuściński
O terroryzmie mówił od 1970 roku. W reportażu Dlaczego zginął Karl von
Spreti?, poświeconym wydarzeniom lat 60. i 70. XX wieku w Gwatemali, wyjaśniał konteksty zamachu na niemieckiego ambasadora, który wtedy był w dobrych stosunkach z tamtejszym prawicowym reżimem. Kapuściński powiedział
wprost, że bojownicy musieli zwrócić na siebie uwagę zamachem, by wreszcie świat zaczął słuchać ich głosu. Nie używał jednak określenia „terroryści”.
Podobnie w reportażach Chrystus z karabinem na ramieniu (1975) czy Jeszcze dzień życia (1976) walczących o swoje prawa ludzi na Bliskim Wschodzie,
Afryce i Ameryce Łacińskiej nazywał partyzantami lub bojownikami – nigdy
terrorystami.
Publikując w 1982 roku Szachinszacha, dociekał prawdy o terroryzmie islamskim oraz niechęci muzułmanów do kultury chrześcijańskiej, ale – co ciekawe
– nie opowiedział się po żadnej ze stron. Podobnie z rezerwą – odmiennie niż
Oriana Fallaci – wydarzenia z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku oceniał
bardzo ostrożnie. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” powiedział dwa tygodnie po zamachu na wieże WTC:
„Byłem zaskoczony, zwłaszcza formą, rozmiarami ataku i skalą dramatu, który się
rozegrał. Ale myślę, że oznaki narastającego konfliktu i złej atmosfery wokół Stanów
Zjednoczonych widać było od dłuższego czasu, mimo że media nie nadawały temu
większego rozgłosu. W lecie wykluczono USA z Komisji Praw Człowieka ONZ.
Potem obserwowaliśmy szereg antyglobalistycznych wystąpień, które miały wyraźnie antyamerykańskie ostrze. Konferencja w Durbanie na temat rasizmu, która
poprzedziła bezpośrednio zamachy w Ameryce, toczyła się w klimacie mocno
antyamerykańskim. Obawiam się, że to, co się stało, jest fałszywie odczytywane.
Gdy słyszę wyłącznie określenia w rodzaju: «fanatycy», «terroryści» albo rozwa-

    Za: www.wikipedia.pl (02.11.2007) oraz por. C. de Stefano, Oriana Fallaci. Portret kobiety,
tłum. A. Pawłowska-Zampino, Katowice 2014.
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żania, kogo teraz trzeba zbombardować, zaczynam się bać o nasz świat. Myślę,
że najważniejszą rzeczą jest w tej chwili ustalenie i zrozumienie kontekstu tego
wydarzenia”152.

W ocenach był ostrożny i nie tak jednoznacznie źle nastawiony do muzułmanów jak Oriana Fallaci. Zdawał sobie sprawę, że to „jedna z tych wielkich
planetarnych religii, która przenika bardzo różne kontynenty, kultury, języki
i dlatego ma rozmaite odcienie narodowe czy regionalne”153.
Tłumaczył, że obecnie zły stosunek do islamu kształtuje siła wielkich sieci
telewizyjnych. „Na ogół – twierdził – nie mamy własnego poglądu, własnej wiedzy – korzystamy z pośrednictwa tych kanałów informacji. Ponieważ sieci owe
mają za zadanie kształtować nieufność w stosunku do świata muzułmańskiego,
nasz punkt widzenia naznaczony jest stronniczością”154.
Starał się zrozumieć islam. Widział jego różnorodność i odmiany. Wiedział,
że islam Afryki Zachodniej i Wschodniej jest łagodny i tolerancyjny, najgroźniejszy jest jednak islam arabski, gdzie dochodzi do aktów terroryzmu155 i to on
rozprzestrzenia się w świecie.
Kapuściński tłumaczył agresję muzułmanów w następujący sposób:
„Nagle zwiększenie importu nowych technologii do Iranu było postrzegane przez
Irańczyków jako upokarzające dla narodu o tak długich tradycjach. Czuli się zawstydzeni, że nie potrafią tej technologii pojąć. Upokorzenie powodowało bardzo
silne reakcje – pewnego razu wściekli Irańczycy zdewastowali cukrownie pobudowane przez europejskich ekspertów. Skoro technologia była im obca, mieli
przekonanie, że wprowadzono ją, by zdominować naród”156.

Autor Szachinszacha zdawał sobie sprawę z tego, że „żyjemy w świecie wielokulturowym, który będzie stawał się jeszcze bardziej różnorodny”157. Natomiast,
by uniknąć szerzenia się fali terroryzmu, ludzie nie mogą pozostawać w budzącej agresję kulturowej izolacji. Muszą poznawać się, stosować zasadę tolerancji
i zrozumienia, uznać teorię Bronisława Malinowskiego, który głosił, że nie ma
kultur wyższych i niższych. Zasadzie tolerancji ma towarzyszyć poznawcza cie-

    Nasz kruchy świat. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Artur Domosławski i Aleksander
Kaczorowski, „Gazeta Wyborcza” z 28.09.2001.
153
    R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku…, dz. cyt., s. 106.
154
    R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku…, dz. cyt., s. 112.
155
    R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku…, dz. cyt., s. 107, 115.
156
    R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku…, dz. cyt., s. 118.
157
    R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku…, dz. cyt., s. 121.
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kawość. Zdaniem Kapuścińskiego należy poznać elementarną wiedzę o kulturze
islamu, życzliwie się do niej nastawić. „Taka postawa nie jest jedynie odruchem
serca, ale od niej zależy sam byt naszej cywilizacji – mówił Kapuściński – w tym
i naszego kraju”158.
Oriana Fallaci nazywała muzułmanów Obcymi, Ryszard Kapuściński Innymi.
On próbował zrozumieć wyznawców Allacha. Ona narzucała swoje zdanie odbiorcy, próbując go wszelkimi argumentami przekonać do tego, że islam jest zły,
rodzi terror. Dążyła do rozdzielenia świata, on do tego, żeby zrozumieć świat
i człowieka w tym świecie, zrozumieć Innego, jego motywy działania, nawet
działania terrorysty159. Dawał czytelnikom możliwość samodzielnego wyciągania wniosków, dochodzenia do prawd, łagodził napięcia.
Obydwoje byli znawcami etycznych problemów. Na tle dziennikarzy goniących
za sensacją byli dziennikarskim sumieniem świata. Zastanawiali się nad prawami rządzącymi we współczesnych społeczeństwach, opisywali współistnienie i rywalizację przedstawicieli różnych kultur, próbowali zrozumieć, dlaczego
ludzkość przełomu wieków żyjąca w dostatku nadal cechuje się nietolerancją,
a słaba jednostka kieruje się rzadko spotykanymi zasadami etycznymi160.
Kapuściński uczył, jak zrozumieć Innego, ale nie Obcego161, którego Fallaci odrzucała. Inny jest bliższy, choć nietypowy to jednak na swój sposób oryginalny i interesujący. Według Kapuścińskiego nikt nie-jest-Obcy, a więc odległy
i niezrozumiały. Innego chciał ogarnąć rozumem, zbliżyć się do niego. Obcego
Fallaci odrzucała, traktowała bezosobowo, była nastawiona do niego agresywnie. On do Innego chciał się zbliżyć, nie nazywał go Obcym. Ona, wprost przeciwnie, otaczała się murem.
Obydwoje łamali stereotypy w sposobie mówienia o rzeczywistości – on, mimo
że mężczyzna, w bardziej subtelny sposób, ona wulgarna, ostra, nieprzejednana. Oboje jednak fascynowali i zachwycali, inspirowali: ona nie była jednolita
w przekazie, częściej drażniła, on natomiast jakby łagodził zadrażnienia.
Pewne jest jedno: trudno odpowiedzieć na pytanie, która z postaw zasługuje na uznanie. Fallaci tłumaczyła ze swego punktu widzenia obronę wartości
europejskiej kultury, broniła jej przed zalewem islamu, w którym widziała zło
i kolebkę terroryzmu w jego najgorszym i okrutnym wydaniu. Przekonywała
do swoich racji w sposób konfliktowy, co wynikało może nawet nie tyle z jej temperamentu, ile z obaw o zbezczeszczenie własnej kultury, w której widziała kulturę
    R. Kapuściński, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku…, dz. cyt., s. 121–122.
    Wypowiedź Ryszarda Kapuścińskiego w filmie Agnieszki Zakrzewicz Ostatnia podróż
(2008).
160
    Por. K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie…, dz. cyt.
161
    Więcej na ten temat R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2007.
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wyższą, lepszą, bardziej rozwiniętą. Kapuściński nawoływał do tolerancji, zrozumienia. Wiedział i rozumiał, że agresja rodzi agresję, prowadzi do utraty rozsądku. Proponował rozwiązania racjonalne, partnerskie, za Jean-Baptiste’em de
Lamarckiem (1744–1829) próbował poznać kontekst zjawiska, według którego
byt istnieje w otoczeniu, natomiast między bytem a otoczeniem zachodzi nieustanna integracja162. Autor Szachinszacha wychodził z założenia, że należy zapobiegać marginalizacji kultury europejskiej (chrześcijańskiej), dlatego powinno
się zażegnywać konflikty na granicach kultur.
Kapuściński i Fallaci reprezentowali różne postawy, ale obydwojgu – i to wiadomo na pewno – chodziło o zachowanie tożsamości, obronę jej w odmienny
sposób. Ona erudycją, ale bolesną, a nawet obraźliwą argumentacją, zwalczała
islam. On, dobrze zorientowany w historii islamu, podsuwał rozwiązania pokojowe, długofalowe, dążące do współistnienia kultur, które zażegnają wszelką
agresję i uwolnią świat od terroryzmu.
Fallaci i Kapuściński to dwie postawy wobec terroryzmu, dwie – jakże odmienne – próby rozwiązania tego problemu.

    Por. R. Kapuściński, Wojna czy dialog?, „Rzeczpospolita” z 2–3.03.2002.
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Rozdział VIII
Wpływ twórczości
Ryszarda Kapuścińskiego
na kształtowanie się
etycznego dziennikarstwa
Na wstępie spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy twórczość Ryszarda
Kapuścińskiego należy do kultury masowej?
Na podstawie przeprowadzonej ankiety, rozpisanej wśród 3000 respondentów (robotników, kierowców, sprzedawców, handlowców, przedsiębiorców, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych, licealnych, osób
z maturą, absolwentów szkół wyższych – w tym także dziennikarzy prasy regionalnej i lokalnej) w wieku od 20 do 65 lat, Ryszard Kapuściński dla – niestety – 75 proc. badanych był postacią anonimową. Te 75 proc. respondentów po raz pierwszy usłyszało o Kapuścińskim dzień po jego śmierci, kiedy to
w Polsce prawie wszystkie stacje telewizyjne, radiowe oraz tytuły prasowe informowały o jego odejściu, przypominając, kim był, co zrobił dla kultury polskiej, co napisał163.
Tylko dla pozostałych 25 proc. nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego było znane, ale do dnia śmierci kojarzone właściwie tylko z dziennikarstwem i literaturą, a sam autor Cesarza był i pozostał wzorem dziennikarza, reportera, który
mówił rzetelnie o otaczającym go świecie, od którego można było nauczyć się

    Badania przeprowadzone przez piszącego te słowa wśród mieszkańców regionów: Podkarpacia, Świętokrzyskiego, Śląskiego i Łódzkiego w okresie od lipca do października 2007
roku. W tym miejscu dziękuję studentom studiów dziennikarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego,
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie za pomoc w dotarciu
do osób ankietowanych.
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dociekliwości, cierpliwości, poszanowania drugiego człowieka i celnego – bez narzucania się – wydawania o nim opinii oraz warsztatu dziennikarskiego (m.in.
zbierania i sprawdzania faktów, pogłębiana wiedzy, odpowiedzialności za słowo,
plastycznego, ale lapidarnego opisu, eseizacji wypowiedzi, tzn. polegającej na
trafnym wyciąganiu wniosków w formie dwu, trzyzdaniowej sentencji).
Ankieta niniejsza dowodzi, że twórczość Ryszarda Kapuścińskiego nie należała do kultury masowej. Należała i należy do kultury wysokiej, a za sprawą
mediów, szczególnie telewizji, o samym Kapuścińskim i pośrednio o jego twórczości dowiedziały się masy.
Sam Kapuściński o takiej sytuacji powiedział przed laty:
„Poziom mediów dokładnie odzwierciedla sytuację w kulturze – czytamy w Autoportrecie reportera – z jej podziałem na kulturę wysoką i masową. Są poważne
pisma, radiostacje, programy telewizyjne i w nich zachowało się odpowiedzialne dziennikarstwo w starym stylu. Ale jest to oczywiście mniejszość. Bo media
w większości są dziś częścią dynamicznie rozwijającego się w skali planetarnej
świata usług. Dlatego musimy pamiętać, że kim innym jest dziennikarz, a kim
innym pracownik mediów. W polskim języku to rozróżnienie niestety nie funkcjonuje. W angielskim jest natomiast bardzo wyraźnie definiowane. Używa się
pojęcia «journalist» i używa się pojęcia «media worker», które z dziennikarstwem
nikomu się nie kojarzy. Można być «journalist» i wcale nie być «media worker».
I odwrotnie […].

Dlatego tak trudno nam mówić o dziennikarstwie i mediach w ogóle. Na całym świecie są znakomite gazety, takie jak «Le Monde», «El Pais», «Framkfurter
Allegemeine Zeitung», «Independent» albo «New York Times». Są ambitne,
dają rzetelny i pogłębiony obraz świata. Podobnie jest z telewizją: BBC i Arte,
wspaniałe kanały telewizyjne, też są częścią świata mediów. Ale obok nich
istnieje owa masówka medialna, która należy do kultury zabawy i nie ma nic
wspólnego z rzetelną informacją i wiedzą.
W Polsce ciągle żyjemy według standardów z epoki przedmedialnej i od ludzi, którzy nie mają ani kwalifikacji, ani aspiracji żądamy respektowania zasad,
niebędących i niemogących być zasadami. Na świecie nikt nie żąda od «media
workers», by byli komentatorami spraw wielkiego świata albo dawali nam jakieś objaśnienia o walorze poznawczym. Rozlicza się ich z atrakcyjności towaru, który wyprodukują. To są reguły medialnego świata, w którym – nie zdając
sobie z tego jeszcze sprawy – już tkwimy, którego jesteśmy częścią. W mediach
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nie będą pracować wyłącznie Lipmanowie, Wańkowicze i Pruszyńscy, choć dla
nich też musi być miejsce”164.
My właśnie będziemy mówić tutaj o „Lipmanach, Wańkowiczach i Pruszyńskich”, ponieważ – jak sam podkreślał Ryszard Kapuściński – dla niego Wańkowicz i Pruszyński byli mistrzami zawodu dziennikarskiego. Mistrzostwo dotyczyło zarówno zagadnień warsztatowych, jak i etycznych165.

Czymże jest etyka dziennikarska i jak ją rozumieć?
Ojcem etyki był Sokrates, który wiązał ją z wiedzą. Natomiast dziennikarstwo
czerpie z tejże etyki, przede wszystkim z sofistów. „Sokratejska metoda poznawania świata – jak zauważa Jan Pleszczyński, autor Etyki dziennikarskiej – polega na zadawaniu pytań i pilnym słuchaniu odpowiedzi, drążeniu tematu i stopniowym ukazywaniu przestrzeni możliwego konsensusu. Sokratejskie «wiem,
że nic nie wiem» jest deklaracją chęci porozumienia, wspólnego rozwiązania
problemu. Sokrates, świadomy swojej niewiedzy, chciał się dowiedzieć. Dlatego
dialog z myślącymi inaczej uważał za właściwą drogę dochodzenia do porozumienia”166.
Etyka dziennikarska reprezentowana przez Kapuścińskiego ma zakorzenienie w etyce sokratejskiej. Kapuściński wprawdzie nie napisał podręcznika do
dziennikarstwa, etyki dziennikarstwa ani teorii reportażu jak Melchior Wańkowicz (Karafka La Fonataine’a), ale przyglądając się jego twórczości, widać, czym
dla niego była etyka dziennikarska. Twórczość autora Hebanu mówi pośrednio
o jego teoriach na ten temat.
Ryszard Kapuściński był i jest autorytetem szczególnie dla dziennikarzy.
Swoją pracą pokazał, na czym polega etyczne dziennikarstwo – to dziennikarstwo
dla elit, nie dla mas.

    R. Kapuściński, Autoportret reportera…, dz. cyt., s. 122–123.
    R. Kapuściński, O Wańkowiczu, „Kultura” 1974, nr 38, s. 9 oraz por. K. Wolny-Zmorzyński, Wobec świata i mediów. Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne, Kraków 1999, s. 77.
166
    J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007, s. 57. Por. także, J. Jastrzębski, Na
rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław 2009; M. Drożdż, Etyczność jako
wyznacznik profesjonalizmu, w: Klinika Dziennikarstwa - Credo, red. K. Wolny-Zmorzyński,
K. Konarska, Wrocław 2016, s. 25-42 oraz K. Wolny-Zmorzyński, Etyczność jako narzędzie
diagnostyczne jakości dziennikarstwa, w: Klinika Dziennikarstwa - Diagnoza, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław 2017, s. 21-38.
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Udowodnił, że nie należy żyć w świetle reflektorów, kamer telewizyjnych, ale
jeśli chce się uprawiać rzetelne dziennikarstwo, należy być blisko ludzi, rozmawiać
z nimi, żyć z nimi, przyglądać się im, przeżywać ich problemy razem z nimi,
zbierając materiał badawczy, czytać i pogłębiać wiedzę, a następnie w zaciszu
gabinetu pracować, by opowiedzieć innym o poznanych historiach.
Kapuściński opowiadał o świecie za pośrednictwem reportażu pisanego,
który stanowi swoiste uzupełnienie szybkiej informacji dla mas, publikowanej w telewizji, radiu, prasie167. Uważał, że dziennikarz jest kupcem sprzedającym swój towar, jakim stała się obecnie informacja168, a odbiorca zamienił
się w klienta wybierającego to, co go aktualnie interesuje. Nadawca-dziennikarz może tylko, w zależności od swojego talentu i wrażliwości, zaproponować formę przekazu169. Najważniejszą sprawą jest dziennikarska rzetelność
w podawaniu informacji, zdolność do odróżniania dobra od zła w opisywanych problemach, trafność w osądzaniu kontrowersyjnych zjawisk170. Zawsze
musi pamiętać, że jego zadaniem jest przekazywanie prawdy, bez względu na
to, jak by ona była. Nie może jednak rządzić nim przekonanie, że musi informować jednostronnie, tak jak życzą sobie tego odbiorcy. Schlebianie gustom
odbiorców nie jest atrybutem poważnego dziennikarstwa171. Podstawowym
zadaniem mediów, w tym także reportażu, jest konieczność stania się areną
publicznej dyskusji172 (zgodnie z teorią Sokratesa), na drugim miejscu pojawia
się dopiero funkcja usługodawcy i orientowania o173, by reporter nie pokazywał świata tak, jak chcą go zobaczyć odbiorcy, ale tak jak on wygląda naprawdę
(co powinno być podstawą etycznego zachowania dziennikarza).
Ryszard Kapuściński należał do osób, którym dane było uczestniczyć
w ważnych dziejowych wydarzeniach historii. Przekazywał o nich wiadomości
jak najszerszemu gronu odbiorców. Za pośrednictwem swych utworów trafiał
do wyobraźni czytelników. Jego reportaże, mimo że pisane były (zanim ukazały
    K. Krzysztofek, Komunikowanie międzynarodowe…, dz. cyt., s. 90–91, 95.
    R. Kapuściński, Lapidarium II…, dz. cyt., s. 22 oraz K. Wolny-Zmorzyński, Moja diagnoza... , w: Klinika Dziennikarstwa - Diagnoza..., dz. cyt., s. 161-181.
169
    Por. I. Ihnatowicz, Człowiek. Informacja…, dz. cyt., s. 191–198.
170
    B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie…, dz. cyt., s. 5; por także M. Drożdż,
Etyczność jako wyznacznik profesjonalizmu, w: Klinika Dziennikarstwa - Credo..., dz. cyt.,
s. 25–42.
171
    Por. T. Płonkowski, Amerykańska koncepcja…, dz. cyt., s. 36.
172
    Por. T. Płonkowski, Amerykańska koncepcja…, dz. cyt., s. 115.
173
    Funkcja mediów to raczej rola moderatora prowadzącego społeczną dyskusję, obok funkcji orientowania o wydarzeniach i funkcji usługodawcy. Taką klasyfikację funkcji mediów
znajdujemy w: S. Reiter, S. Ruß-Mohl, Zukunft oder Ende des Journalismus?..., dz. cyt.; por.
także J. Jastrzębski, Świat według mediów czy świat według nas?, w: J. Jastrzębski, Na rynku
wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław 2009, s. 56–66.
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się w wydaniu książkowym) do dzienników i tygodników krajowych – jak czas
pokazał – nie żyły tylko chwilę, jak informacje prasowe, radiowe i telewizyjne,
ale są ciągle aktualne.
Kapuściński swymi tekstami – jak Sokrates – uczy ciągle rozmowy i słuchania Innych174.
Teksty autora Hebanu inspirują odbiorców do przemyśleń i interpretacji. Przybliżają one najważniejsze wydarzenia i problemy współczesnego świata, oświetlają ich istotę, przyczyny i uwarunkowania. Ukazując zagadnienia konfliktowe,
jeśli nie pomagają znaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące przedstawicieli
różnych warstw społecznych, to przynajmniej wskazują na nieprawidłowości
postępowania tych, od których zależą warunki życia danej grupy społecznej.
Utwory Kapuścińskiego nie są podręcznikami filozofii i polityki. Są obrazem
świata, oddającym w artystyczny sposób rzeczywistość otaczającą odbiorców.
„Dobre i złe dziennikarstwo można odróżnić łatwo – mówi Kapuściński – w dobrym
dziennikarstwie, oprócz opisu wydarzenia, znajduje się również wytłumaczenie
jego przyczyn. W złym dziennikarstwie istnieje sam opis, bez żadnych związków
czy odniesień do kontekstu historycznego, relacja z nagłego wydarzenia, z której
nie dowiadujemy się ani o jego przyczynach, ani o tym, co je poprzedziło”175.

Ryszard Kapuściński, zbulwersowany przekazem spłyconych wiadomości
nadchodzących w 1994 roku z Ruandy, napisał tekst reportażowy przewrotnie
zatytułowany Wykład o Ruandzie (w tomie Heban), w którym pokazał, jak należy napisać reportaż, by odbiorcy zrozumieli, jakie jest tło zdarzeń, by każdy
zdał sobie sprawę, na czym polega konflikt między Tutsi i Hutu. Sam tekst, jego
kompozycja, jest reportażem, ale pośrednio staje się także wykładem, bo dzięki
temu wzorcowemu tekstowi Kapuściński uczy – jak napisać reportaż (bez zbędnej
rozwlekłości, pokazując, na czym polega także dystansowanie się do sensacji,
której wtedy, w 1994 roku, wszyscy dziennikarze na świecie ulegli).
Przyglądając się twórczości Kapuścińskiego, można stwierdzić, że był on wierny od początku swej pracy własnym przekonaniom i poglądom. Zawsze interesowała go egzystencja ludzi pokrzywdzonych i biednych. Dużo miejsca poświęcał w swych utworach kwestiom społecznym. Bohaterowie jego nie są fikcyjni,
ale prawdziwi. Po przeczytaniu tekstu można do nich dotrzeć i sprawdzić, czy
istnieją lub istnieli naprawdę. Tym samym reportaże są z jednej strony udokumentowaniem mijającego czasu i zdarzeń, a z drugiej treści. Przekazywane fakty

    Por. R. Kapuściński, Ten Inny…, dz. cyt.
    R. Kapuściński, Autoportret reportera…, dz. cyt., s. 51.
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mogą służyć czytelnikom za naukę życia, ewentualną przestrogę w spoglądaniu
na rzeczywistość na nowo, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Osoba reportera, podpisującego się własnym imieniem i nazwiskiem pod
tekstem, już zaświadcza o autentyczności prezentowanych postaci i historii176.
Za ich nierzetelny przekaz autor odpowiada nawet przed sądem177. Jest więc zobligowany etyką wykonywanego zawodu178 do sumiennej relacji o poznanym
przez siebie świecie.
Ryszard Kapuściński, podobnie jak Sokrates, bronił się przed rozgłosem.
Pracą udowadniał, że sława przyjdzie sama. Tak też się stało.
Dzisiaj, dzięki telewizji, nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego znane jest nawet
tym, którzy nie przeczytali jego utworów. Z badań ankietowych wynika, że ci
dziennikarze, którzy wprawdzie nie znają jego twórczości (co przykre!), wiedzą
przynajmniej od innych, że Kapuściński może być wzorem, celem, do którego
należy dążyć (i może kiedyś wreszcie po teksty Mistrza sięgną).
Kapuściński nie szukał i nie wywoływał sensacji. Próbował wyciszać zaostrzony problem, dokładnie tłumacząc jego przyczyny, niczego nie przekłamując:
„Rozwój mediów postawił przed nami jeden z głównych problemów etyki, a mianowicie problem prawdy i kłamstwa. W średniowieczu środkiem komunikowania był list. Piszący go, jeśli kłamał, okłamywał określonego człowieka. Później
Hitler mógł okłamać czterdzieści milionów ludzi, Stalin – dwieście milionów.
Dziś niektóre programy sieci telewizyjnych ogląda miliard. Jeżeli tam przeniknie
kłamstwo, to zostanie ono powielone miliard razy”179.

Na podstawie twórczości i wypowiedzi Kapuścińskiego łatwo ustalić, jak rozumiał on etykę dziennikarską: był wierny najlepszym zasadom, szanował rozmówców, umiał ich słuchać, był skromny wobec nich, nigdy się nie wynosił, nie
wywoływał nadmiernej ekscytacji i tak już sensacyjnymi historiami (rewolucje,
zamachy, o których pisał), raczej dążył do wyjaśnienia problemów i łagodzenia stron, rzetelnie badał materiał, dystansował się do problemów, by wyciszyć
emocje i podjąć właściwą decyzję.

    Por. H. Markiewicz, Autor i narrator, w: H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków
1984, s. 75.
177
    Por. B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie…, dz. cyt., s. 18–33.
178
    Por. R. Kapuściński, Środki masowego przekazu a etyka komunikacji, w: Etyka międzyludzkiej…, dz. cyt., s. 59–61 oraz W. Pisarek, Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo
i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996, s. 289–298.
179
    R. Kapuściński, Autoportret reportera…, dz. cyt., s. 112.
176
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Kapuściński nie był gwiazdorem telewizyjnym, ukrywał się raczej za bohaterami swoich tekstów, za wydarzeniami. Mówił prawdę, nie aranżował sytuacji, by szokować czytelnika. Kapuściński nie dbał o karierę, ale kariera zadbała
o niego.
Wzory, jakie podsuwał Ryszard Kapuściński, są dla nielicznych, dla elity dziennikarstwa. Kapuściński ma swoich następców w osobach nowego pokolenia:
Wojciecha Jagielskiego, Wojciecha Tochmana, Mariusza Szczygła, Jacka Hugo-Badera („Gazeta Wyborcza”), Marka Zająca, Michała Koźmińskiego („Tygodnik Powszechny”), w dziennikarzach prasy regionalnej, których w ostatnich
latach doceniła kapituła Nagrody Tygodnika „ANGORA”, przyznając im najwyższe wyróżnienia za rzetelną pracę reporterską w prasie regionalnej, m.in.
„Dzienniku Bałtyckim” (Ryszarda Wojciechowska), „Gazecie Pomorskiej”
(Małgorzata Święchowicz), „Dzienniku Łódzkim” (Grzegorz Cius).
Kapuściński pisał:
„Wiedza o świecie coraz bardziej przechodzi w ręce mediów. Przeciętny człowiek
wie tyle, ile mu pokaże amerykańska telewizja. Wszystkie inne telewizje, z naszą włącznie, kupują materiały od telewizji amerykańskiej i wzorują się na niej.
Wiemy o świecie tyle, ile chcą, abyśmy wiedzieli, trzy wielkie sieci amerykańskiej
telewizji. Nie uprawiają cenzury, jaką znamy z czasów komunistycznych, ale manipulację. Odejście od prawdy nie jest fałszem wprost, jest nim przyjęcie fałszu
za prawdę”180.

Twórczość Kapuścińskiego jest tego zaprzeczeniem. Jest dobrym wzorem
do etycznego naśladowania, nie tylko podaje informacje, ale zastanawia się nad
nimi, próbuje podjąć na ich podstawie dialog z odbiorcami (jak Sokrates).
Z wpływem twórczości Ryszarda Kapuścińskiego na kształtowanie się etycznego dziennikarstwa jest jak z recepcją jego twórczości w społeczeństwie: 25 proc.
dziennikarzy realizuje, kontynuuje jego założenia, 75 proc. w ogóle się nimi nie
przejmuje.
Dzieła Kapuścińskiego stanowią wspaniały przykład etyki dziennikarskiej.
Są to dzieła, które należy czytać, aby się tej etyki nauczyć.
Na zakończenie odwołam się do Jana Pawła II, który dużo o pracy i etyce
dziennikarskiej mówił i nauczał w swych homiliach181. Zwracał uwagę m.in. na
to, by dziennikarze unikali sensacji, pisali prawdę, zagłębiali się w prezentowaną

    R. Kapuściński, Autoportret reportera…, dz. cyt., s. 119.
    Por. Dziennikarstwo według Jana Pawła II, red. M. Miller, Warszawa 2008.
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problematykę, przestrzegali zasad etycznego zachowania. Czy wszyscy skorzystali
z jego rad?
Niech odpowiedzią na to pytanie będzie zdanie:
Kremówki „tak” – nauka (niestety!) „nie”!!!

Kremówki, jako sensację, podchwycili od razu wszyscy i nawet nadali im
większy rozgłos niż naukom, jakie wynikały z papieskich kazań i homilii.

Rozdział IX
Rzeczywistość zatrzymana
w kadrze, czyli semiotyka
dziennikarskiego obrazu
fotograficznego
Naśladowanie rzeczywistości
Próba wiernego zarejestrowania rzeczywistości nastąpiła w czerwcu lub lipcu
1827 roku182, w momencie gdy Joseph Nicephore Niépce utrwalił widok z okna
swej pracowni za pomocą camera obscura, ale dopiero opublikowanie wynalazku dagerotypii w sierpniu 1839 roku przez Louis-Jacques-Mandé Daguerre’a
przyczyniło się do tego, że świat uwierzył w to, co do tej pory było niemożliwe
– techniczne sporządzanie obrazów sposobem automatycznym, mechanicznym183.
Stało się więc możliwe to, co wydawało się wcześniej nieosiągalne, mimo
licznych prób ― począwszy od Arystotelesa (ok. 335 roku p.n.e.)184, który podał
zasady działania camera obscura, przez Ibn Al-Haithama około 1000 roku przybliżającego przyrząd zaprezentowany przez Arystotelesa, Gambattisttę Della

182
    H.-M. Koetzle, Słynne zdjęcia i ich historie 1827–1926, cz. 1. Koln, London, Los Angeles,
Madrit, Paris, Tokyo, Kolonia 2003, s. 10–15.
183
    W. Dederko, F. Kanclerz, A. Pytliński, O fotografowaniu prawie wszystko. Poradnik instruktora, t. 2, Warszawa 1968, s. 106 oraz H.-M. Koetzle, Słynne zdjęcia…, dz. cyt., s. 18; N. Rosenblum, Historia fotografii światowej, tłum. I. Baturo, Bielsko-Biała 2005, s. 15.
184
    Daty niech nam uświadomią, od jak dawna myślano nad mechanicznym zarejestrowaniem rzeczywistości.
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Portę (1553) – konstruktora camera obscura, Danielo Barbaro (1558) – autora
wypukłej soczewki, Egnacia Dantiego (1573) odwracającego położenie obrazu
na matówce za pomocą lustra umieszczonego w środku kamery, Johanna Keplera (1601), który połączył soczewki wypukłe i wklęsłe w celu uzyskania zbliżeń
przedmiotów185 – wielu badaczy i odkrywców.
Do chwili eksperymentu Niépce’a, i później, tylko artystom, rzeźbiarzom
i malarzom, udawało się „zatrzymać” chwilę, zdarzenie, utrwalić je z pamięci
na obrazie lub w rzeźbie tak, jak wyglądały w rzeczywistości. Według badaczy
i historyków sztuki186 realizm w malarstwie zaczął się w okresie wczesnego renesansu za sprawą Giotta di Bondone (1267–1337), który podążał w kierunku realistycznego naśladowania rzeczywistości. Za nim poszli inni187, dbając
o drobiazgowe jej przedstawienie, przejrzystość kompozycji, precyzję wykonania, prawdziwość sprowadzającą się do wierności odtworzenia188. Ale przecież
już od starożytności rzeczywistość postrzegano i analizowano na podstawie
sprawozdań składanych na malowidłach naściennych lub na kraterze189. Trudno dziś udowodnić, czy prawdziwa jest anegdota o tym, że starożytna sztuka
grecka w swym najbujniejszym rozkwicie stwarzała tak realistyczne obrazy, że
do namalowanych winogron zlatywało się ptactwo, aby skubać owoce. Jeśli to
prawda, to anegdota ta świadczy o kierunku ówczesnej sztuki, zmierzającej do
możliwie najwierniejszego odtwarzania natury190.
Susan Sontag w esejach O fotografii twierdzi, że filozofowie od czasów Platona próbowali umniejszyć rolę obrazów w recepcji świata191. Woleli szukać „niewidzialnego” ducha – Ideę, motor sprawczy świata. Zgoda, ale przecież nie kto
inny tylko sam Platon (427–347 p.n.e.) filozofował za pomocą wywoływania

    Por. T. Goban-Klas, Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2001, s. 24–27; B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii, tłum. J. Koźbiał,
B. Tarnas, Warszawa 2004, s. 18–20.
186
    Por. M. Levey, Od Giotta do Cezanne`a. 549 reprodukcji barwnych, Warszawa 1974, s. 9.
187
    M.in.: Hans Suss von Kulmbach, Leonardo da Vinci (przełom XV i XVI wieku), Tycjan
(XVI wiek), Peter Rubens (przełom XVI i XVII wieku), Rembrandt van Rijn (XVII wiek),
Giovanni Antonio Canaletto (XVIII wiek), Francisco de Goya (przełom XVIII i XIX wieku),
Eduard Manet, Alfred Susley, Jan Matejko, Władysław Podkowiński (XIX wiek) i wielu, wielu
innych.
188
    Cechy charakterystyczne sztuki mimetycznej, por. M. Gołaszewska, Poetyka faktu. Szkic
z pogranicza estetyki i teorii literatury, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984,
s. 10–22.
189
    Por. J. Heurgon, Rzym i świat śródziemnomorski, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1973
(wklejka po stronie 144).
190
    Por. I. Płażewski, Dzieje polskiej fotografii 1839–1939, Warszawa 2003, s. 15.
191
    S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Warszawa 1986, s. 140.
185
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nastroju i obrazu. Traktaty pisał w formie dialogu192, co pozwalało łatwiej charakteryzować ludzi i sytuacje, wczuwać się odbiorcy w sposoby ich myślenia
i mówienia193. Jego śladem poszedł Arystoteles (384–322 p.n.e.). Nawet o sprawach trudnych pisał stylem obrazowym194. Podobnie Seneka Młodszy (3 p.n.e.
– 65 n.e.) stosował plastyczne opisy w swych wywodach, m.in. O opatrzności
czy O gniewie, przywołując liczne przykłady z życia. Taka bowiem forma najszybciej trafia do wyobraźni odbiorców195.
Obrazowością w literaturze nazywamy zespół środków stylistycznych i leksykalnych, zastosowanych w opisie, zdolnych wywołać odczucie przestrzenne
i figuratywne przedmiotów, o których informuje nadawca196. Pojęcie „obrazu”
do literatury wprowadził dopiero w połowie XX wieku Roman Ingarden, omawiając Ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci. Wyróżnił w samym obrazie (jako
dziele sztuki) pewną sytuację życiową, która nie należy sama do dzieła malarskiego. Nazywa się ją „tematem historycznym”. Sytuację tę opowiada się słowami i staje się on „tematem literackim”, który „wyprowadza nas z konieczności
poza obraz, domaga się, jeśli tak można powiedzieć, rozwinięcia w cały czasowo rozwinięty proces. Nie można tego procesu doprowadzić do rozwiniętego
w pełni przedstawienia przy pomocy środków czysto malarskich, o ile ograniczy
się do jednego tego rodzaju obrazu”197.
Obrazowe postrzeganie świata w fotografii jest jedną z jej cech – to jakby
„temat historyczny”, o którym wspomina Ingarden, natomiast dopowiedzenie, wyjaśnienie prezentowanej sytuacji przez jej autora jest tematem głównym
(niekoniecznie literackim), ale zawsze uzupełniającym wiadomość ikoniczną.
Susan Sontag u Ludwiga A. Feuerbacha (1804–1872) zauważa zachwyt obrazem
i przypomina, że filozof ten we wstępie do Istoty chrześcijaństwa w 1843 roku
podkreśla, iż jego epoka jest epoką obrazowego postrzegania świata. W wieku
XX panuje już ogólne przekonanie, że dane społeczeństwo jest „nowoczesne”,

    Formę dialogu uznaje się za prezentację, a więc także za „obrazowanie” – por. H. Markiewicz, Wymiary dzieła…, dz. cyt.
193
    Por. Antologia filozofii antycznej. Od Talesa do Plotyna, wybór i opracowanie K. Kubala,
P. Paczkowski, Rzeszów 1998, s. 82 oraz por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1. Filozofia
starożytna i średniowieczna, Warszawa 1958, s. 106.
194
    Por. Antologia filozofii antycznej…, dz. cyt., s. 118.
195
    Por. Antologia filozofii antycznej…, dz. cyt., s. 169.
196
    S. Żak, Słownik. Kierunki – Szkoły – Terminy literackie, Kielce 1991, s. 144.
197
    R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza antropologii, teorii języka i filozofii
literatury, Warszawa 1960: rozdział O obrazowości jako swoistej cesze literatury, cyt. za: S. Żak,
Słownik…, dz. cyt., s. 144. Na interpretację fotografii według koncepcji Ingardena zwróciła
uwagę Anna Smolińska w artykule pt. O funkcjach fotografii prasowej, „Zeszyty Prasoznawcze”
1972, nr 4, s. 36–39.
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o ile jednym z dominujących w nim typów działalności staje się produkcja
i konsumpcja obrazów198.
Postmodernista Jean Baudrillard uważa, że świat znika, ale zostaje zastąpiony
przez symulacje wizualne199. Baudrillard pisze:
„Czciciele obrazów w Bizancjum twierdzili, że przedstawiają Boga ku jego większej chwale i dlatego stymulowali Boga w swoich obrazach, doprowadzili do zatarcia kwestii Jego istnienia. Idzie o to, że Bóg znikł z miejsca, które zajmował poza
obrazem. Bóg nie umarł – kontynuuje Baudrillard – ale znikł. Problem istnienia
Boga przestał być problemem. Został rozwiązany za pomocą symulacji. My robimy to samo z problemem prawdy o naszym świecie, z problemem rzeczywistości:
rozwiązaliśmy ten problem poprzez symulację techniczną”200.

Współczesny filozof niemiecki Gunther Anders traktuje obrazowe postrzeganie rzeczywistości jako nieszczęście dzisiejszego bytu. Obrazy istnieją tak długo, jak długo istnieje cywilizacja ludzka – „dawniej istniały obrazy w świecie,
dziś mamy do czynienia ze «światem w obrazie», mówiąc dokładniej: ze światem
jako obrazem, jako powierzchnią obrazową, która nieustannie je okupuje, nieustannie przykrywa świat”201.
Fotografie są rzeczywistością, utrwalają nie tylko pamięć o otaczającym
świecie, ale i pomagają ten świat postrzegać i lepiej go rozumieć. Każdy przekaz
ikonograficzny szybciej dociera do odbiorcy, który wierzy bezsprzecznie w coś,
co mu się pokazuje, a nie tylko opowiada o czymś. Rysunek był najstarszą formą
przekazywania wiadomości. Od najdawniejszych dziejów zastępował słowo,
a im bardziej był realistyczny, tym więcej zawierał znaczeń, symboli, bardziej
wpływał na wyobraźnię odbiorcy202.
Rozwój techniki fotograficznej doprowadził do zarejestrowania danych obrazów w czasie rzeczywistym, tak jak one wyglądają, bądź ludzi, którzy w danych
wydarzeniach brali udział. Sztuka więc nie polega już tylko na odtwarzaniu, naśladowaniu świata przez artystę malarza, który nie musi bazować wyłącznie na
wyobrażeniach i pamięci – jego umysł i sprawną rękę, artystyczne wyczucie rzeczywistości zastąpił aparat fotograficzny.

    S. Sontag, O fotografii…, dz. cyt., s. 140.
    Por. J. Budrillard, Das perfekte Verbrechen, München 1996, s. 17.
200
    Por. J. Budrillard, Das perfekte…, dz. cyt., s. 17.
201
    G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Bd. 2: Uber die Zerstorung des Lebens im
Zeitalter der dritten industriellen Revolution, München 1995, s. 250, cyt. za: A. Góźdź, Obrazy
i rzeczy. Film między mediami, Kraków 2003, s. 43.
202
    I. Płażewski, Dzieje polskiej fotografii…, dz. cyt., s. 15.
198
199



87

Według Marshalla McLuhana fotografia jako „przedłużenie zdolności wzrokowych ma przedziwną właściwość, która polega na tym, że może ona być formą
twierdzenia bez składni. Drzeworyt i ryciny, które poprzedzały fotografię, były
wysoce syntaktyczne”203, bowiem pokrywały się ze słowami zawartymi w podpisach, a syntaktyka obrazu zawierała się także w idealnym naśladownictwie
rzeczywistości.
Roland Barthes w pracy Światło obrazu uznał fotografię za bolesne poświadczenie egzystencji, która mija i nigdy nie wraca. Sama fotografia może być ważna
tylko dla kogoś, kto rozpoznaje na niej swych bliskich. Barthes uważa, że gdyby
pokazał na przykład zdjęcie swojej matki przyjaciołom, nic by im ono nie powiedziało204. Zdjęcie znaczy więc tylko tyle, na ile jest w nim rozpoznawalny obraz zdarzeń i bohater, dlatego każda fotografia jest zaświadczeniem obecności,
którą należy odczytywać w odpowiednich kontekstach. Przychodzi tu na myśl
teoria sztuki kontekstualnej Jana Świdzińskiego, który zwraca uwagę, że działa ona w sferze znaczeń, którymi posługuje się cywilizacja w swym kontakcie
z rzeczywistością, operuje znakiem, którego sens zostaje określony aktualnym,
pragmatycznym kontekstem, przeciwstawia się podziałowi na to, co jest obiektywne i subiektywne. Uważa, że w procesie dialektycznym nieustannych zmian
nie można oddzielić działającego przedmiotu od przedmiotu będącego wynikiem tego działania205.
Wizja fotografii, według Barthes’a, jest dodatkowo pesymistyczna, ponieważ
jego zdaniem martwy obraz wzbudza litość nad czymś, co już nie istnieje206. Tę
pesymistyczną wersję można rozpatrywać w kontekście prywatności. Ktoś bliski istnieje na fotografii, która uświadamia przemijanie. „To, co fotografia powiela – pisze Roland Barthes – w nieskończoność, miało miejsce tylko jeden
raz; powtarza więc mechanicznie to, co już nigdy nie będzie się mogło egzystencjalnie powtórzyć”207.
Recepcja fotografii dziennikarskich z kolei w pewnym sensie pozbawiona
jest podłoża emocjonalnego. To typowa informacja, dlatego czym innym są fotografie prywatne, a czym innym fotografie dziennikarskie. Te drugie są dokumentem dla kogoś, kto na nich wprawdzie nie rozpoznaje swych bliskich, ale
był ciekawy informacji ogólnej. Zupełnie czym innym mogą być te same fotografie dziennikarskie dla tych, którzy są związani uczuciowo ze zdarzeniami zaprezentowanymi na obrazach. Wiele postaci mogło być sfotografowanych tuż
    M. McLuhan, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Poznań 2001, s. 411.
    R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 1996, s. 109–110.
205
    Por. G. Borkowski, Jana Świdzińskiego działania z fotografią, „Fototapeta” 2003, nr 1.
206
    R. Barthes, Światło obrazu..., dz. cyt., s. 109–110.
207
    R. Barthes, Światło obrazu..., dz. cyt., s. 9.
203
204
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przed sytuacją, w czasie której stracili życie. Ich już nie ma w rzeczywistości, ale
są utrwaleni w kadrze. Dla ich bliskich taki materiał (m.in. fotografia prasowa,
fotoreportaż) to nie tylko cenna pamiątka, ale dodatkowo przeżycie, wspomnienie, wzruszenie (np. fotografie bojowniczki z Angoli, dwudziestoletniej Carlotty,
zrobione przez Ryszarda Kapuścińskiego w 1975 roku. Kapuściński sfotografował Carlottę na kilka godzin przed jej śmiercią208).
Fotografia w dziennikarstwie jest po prostu dokumentem, jest informacją
o tym, co ważne dla szerszego grona odbiorców, przenosi ich do miejsc, gdzie
chcieliby być, stwarza iluzję uczestnictwa w opisywanych zdarzeniach, gdy jest
ilustracją do tekstu pisanego (m.in. fotografia prasowa), ale ma także, oprócz
wartości ideologicznej, wartość materialną, bowiem poszczególne redakcje płacą
wysokie honoraria za dobre, sensacyjne i niezwykłe ujęcia209.

Rozwój fotografii
Termin „fotografia” (greckie fos – światło i grafo – piszę) po raz pierwszy został
użyty w 1839 roku przez angielskiego astronoma i fizyka Wiliama Herschela
(1792–1871)210. Fotografia oznacza środek wizualnego przekazu, który polega
na mechanicznej rejestracji na powierzchni pokrytej substancją światłoczułą
trwałych obrazów rzeczywistości. Terminem tym określa się także utrwalony
na papierze fotograficznym obraz, nazwany „zdjęciem” lub „fotogramem”211.
Czy to zbieg okoliczności, że za datę graniczną w przełomie cywilizacyjnej
zmiany wieku XIX na XX nie uważa się roku 1901, ale właśnie rok 1830 – charakterystyczny dla wyrażenia jego oblicza. Wtedy runęły dwa filary feudalizmu:
arystokracja i szlachta, burżuazja zaczęła utrwalać swoją pozycję polityczną,
proletariat robotniczy wystąpił do walki o swe prawa212. W tym czasie powstaje fotografia, która także odmienia oblicze technik przekazu rzeczywistości,
jest przełomem – według Rolanda Barthes’a – w dziejach świata213, zaczyna już
    R. Kapuściński, Jeszcze dzień życia, Warszawa 1976 (aneks fotograficzny do zbioru reportaży. Reportaż, w którym opisuje Carlottę, nosi tytuł Sceny frontowe).
209
    Por. J. Lessing, Paparazzi on the Prowl: representations of Italy circa 1960, w: The Italia
Metamorphosis 1943–1968, Roma 1994, s. 328 oraz por. A. Skibińska, Mucha z teleobiektywem,
„Polityka” 1997, nr 37, s. 36.
210
    A. Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2004, s. 153.
211
    A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 153.
212
    Por. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, Warszawa 1988, s. 10.
213
    Za: S. Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin 2004, s. 60.
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nieustannie towarzyszyć przemianom społecznym. Fotografowie rejestrują ważne wydarzenia i ludzi biorących w nich udział, np.: prace nad okrętem Great
Eastern Roberta Howletta z lat 50. XIX wieku214, Rogera Fentona zdjęcia z wojny krymskiej (1855)215, fotografie patriotyczne z okresu powstania styczniowego
Karola Beyera z Warszawy albo Walerego Rzewuskiego z Krakowa, pracujących
w latach 60. XIX wieku216.
Od momentu wynalezienia fotografii rzeczywistość mogła być archiwizowana na bieżąco, a rozwój technik fotograficznych pozwolił na udoskonalanie
zapisywania przez fotografów otaczającego ich świata217. I jak zauważa Marc
Scheps, „wynaleziona w XIX wieku fotografia w niezwykły sposób, podobnie
jak wiele innych wynalazków tamtej ery, wpłynęła i do dziś wywiera wpływ na
nasz sposób postrzegania i doświadczania świata”218.
Fotografia stała się spełnieniem marzeń ludzi, którzy dążyli do naśladowania świata realnego219, zatrzymania ważnych obrazów, zarejestrowania ich i archiwizowania. Fotograf, odmiennie niż artysta malarz, nie musiał już naśladować otaczającego go środowiska, mógł go odtwarzać, reprodukować, imitować.
Dzieło sztuki malarskiej, rezultat długotrwałej pracy, nagle można było zastąpić
szybkim procesem mechanicznym i chemicznym. Czy więc fotografia stała się
pod koniec XIX wieku zagrożeniem, konkurencją dla malarstwa?
Takie obawy istniały, bowiem fotografia rejestrowała szczegóły, których artysta malarz na pewno by nie dostrzegł220, stała się więc bardziej precyzyjna i dokładna. Fotografia, z perspektywy czasu, jest kontynuacją sztuki malarskiej, jest
nawet jej uzupełnieniem. Susan Sontag w eseju Fotograficzne ewangelie przypomina, że w 1854 roku wybitny malarz Eugène Delacroix żałował, że fotografia
pojawiła się dość późno w dziejach ludzkości221, a jej pojawienie się wywołało
ostre dyskusje co do miejsca fotografii wśród tradycyjnych dziedzin artystycznych. Wprawdzie zapowiadano już śmierć malarstwa, ale fotografii odmawiano
jeszcze walorów artystycznych. Malarstwo i fotografia z tej konfrontacji wyszły

    H.-M. Koetzle, Słynne zdjęcia i ich historie…, dz. cyt., s. 55.
    B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii…, dz. cyt., s. 61.
216
    Por. I. Płażewski, Dzieje polskiej fotografii…, dz. cyt., s. 78 oraz H. Latoś, Z historii fotografii
wojennej, Warszawa 1985, s. 38–52.
217
    Por. M. Scheps, Sztuka w fotografii, w: Fotografia XX wieku. Muzeum Ludwig w Kolonii,
oprac. R. Misselbeck, Kolonia 2004, s. 4–7.
218
    Por. M. Scheps, Sztuka w fotografii, w: Fotografia XX wieku…, dz. cyt., s. 4.
219
    Por. M. Scheps, Sztuka w fotografii, w: Fotografia XX wieku…, dz. cyt., s. 4.
220
    W. Dederko, F. Kanclerz, A. Pytliński, O fotografowaniu prawie wszystko…, dz. cyt., s. 106.
221
    S. Sontag, O fotografii..., dz. cyt., s. 108.
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zwycięsko222, niezależne i wzbogacone223. Stało się to także za przyczyną, m.in.
Juliusa Oktaviana Hilla czy Julii Margaret Cameron.
Julius Oktavian Hill z Edynburga – portrecista, wielki orędownik i entuzjasta sztuki fotograficznej, a także artysta fotograf XIX wieku – otrzymał w 1843
roku zamówienie na wielki obraz olejny, który miał przedstawiać około 500
uczestników synodu w Canenmills (podpisano tam deklarację niezależności
nowo powstałego Wolnego Kościoła Szkocji od Kościoła państwowego) i by
nie męczyć ich pozowaniem, postanowił wykonać szkice metodą fotograficzną,
a ostateczny obraz namalować na podstawie tych szkiców. Pomysł z powodzeniem został zrealizowany, ale dopiero w 1847 roku224.
Julia Margaret Cameron zasłynęła jako portrecistka „sławnych mężczyzn
i pięknych kobiet”225. Wykorzystywała aparat fotograficzny w połowie XIX wieku do portretowania postaci. Jej najsłynniejsze dzieło – Błogosławiona (1865)
– przedstawia pochylającą się nad Dzieciątkiem Matkę Boską. Udało się jej
osiągnąć, mimo czerni i bieli, kompromis między malowniczym uduchowieniem a poetycką wyrazistością226. Maria Poprzęcka zauważa, że Błogosławiona to „nie obraz, lecz fotografia. Fotografia przywodząca wszystkie skojarzenia
z malarstwem, z wizerunkami Madonn mistrzów włoskiego renesansu. Ale też
nie jest to fotograficzne naśladowanie malarstwa, tylko obraz wykonany z niezwykłym wyczuciem specyfiki fotograficznego medium”227.
    Por. S. Witkiewicz, Dziwny człowiek, Lwów 1903, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 41–42: „Nie tylko
więc sztuka, wskutek współistnienia z fotografią, nie straciła ani jednego promienia swego
blasku, nie straciła nic ze swego znaczenia w życiu ludzkim, nic z materialnego nawet obszaru,
którym w nim zajmuje, ale zyskała bardzo wiele, i to we wszystkich kierunkach, i realistycznych, i idealistycznych, i nawet symbolicznych, zyskała między innymi niesłychaną swobodę
kompozycji. Szybkość, z jaką dzisiejszy aparat utrwala zjawiska świetlne, swoboda i łatwość,
z jaką może być użyty, sprawiają, że mnóstwo kombinacji wzajemnego stosunku rzeczy, które
dawniej nie dawały się ująć szybko środkami malarskimi, utrwalić i stać się materiałem artysty, dziś są w jednej chwili, w jednej tysięcznej części sekundy utrwalone, zmaterializowane
i stają się jakby udoskonaloną pamięcią malarza. […] dopóki artysta nie mógł przy pomocy
fotografii samodzielnie porozumiewać się z naturą, wpływ fotografii na sztukę mógł być szkodliwy, jak każdy wpływ z zewnątrz, ograniczający indywidualność artysty. Z chwilą, w której
aparat fotograficzny dochodzi do tej doskonałości, że po prostu staje się częścią nerwowego
systemu człowieka, fotografia staje się tylko udoskonalonym, szybciej działającym ołówkiem
lub pędzlem”.
223
    M. Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia, Warszawa 2003, s. 80–81.
224
    M. Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia…, dz. cyt., s. 107 oraz B. von Brauchitsch, Mała
historia fotografii…, dz. cyt., s. 36.
225
    M. Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia…, dz. cyt., s. 80.
226
    B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii…, dz. cyt., s. 46.
227
    M. Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia…, dz. cyt., s. 80.
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Fotografia nie tyle zmieniła świat228, co pomogła go rejestrować i zapamiętywać. Już nie bazowano wyłącznie na wyobrażeniach artystów malarzy i nie
zawierzano ich spostrzegawczości, często subiektywnej229. Nikt z artystów nie
musiał nikogo oszukiwać, tworząc portrety i malując sceny przedstawiające
ważne wydarzenia w taki sposób, byle tylko przypodobać się swemu pracodawcy. Trudno było przedstawić coś piękniej, niż wyglądało to w rzeczywistości
i straciła – tylko w pewnym sensie – na aktualności fraszka-przypowieść Malarze
Ignacego Krasickiego (1733–1801):
Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:
Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty.
Piotr malował wybornie, a głód go uciskał
Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał.
Dlaczego los tak różny mieli ci malarze?
Piotr malował podobne, Jan piękniejsze twarze230.

Trudno tu nie wspomnieć jeszcze na marginesie o fotografii retuszowanej,
która miała na celu poprawienie wizerunku przedstawianych osób bądź widoków. Zawsze trzeba mieć na uwadze zachowanie jednak prawdziwych, oryginalnych rysów człowieka czy sytuacji. Można zatuszować szczegóły, ale realne
kontury i podobieństwo zawsze pozostaną niezmienne. Była to manieryczna
fotografia rzemieślnicza. Jako przykład niech posłuży fotografia z 1896 roku
z zakładu fotograficznego „Rembrandt” w Warszawie, przedstawiająca kobietę o regularnych rysach twarzy, w jasnym świetle siedzącą na stylizowanym taborecie, która trzyma w rękach parasol. Natomiast Autoportret Edwarda Steichena z początku XX wieku jest przykładem fotografii artystycznej – tak zwanej
„fotografiki”. Tu odgrywają już większą rolę niewyraźne kontury. Twarz Steichena wyłania się z półcienia i widać ledwo jej lewą stronę. Genezą fotografii
artystycznej było malarstwo impresjonistyczne231. Idąc za przykładem tego typu
malarstwa, fotograf mógł w fotografii wyrażać swe upodobnia czy odczucia,
tym samym pobudzać wyobraźnię odbiorcy, ale i przekłamywać realność obrazu na korzyść albo niekorzyść osoby fotografowanej.
Jasne jest, że początkowa statyczność zdjęć upodabniała fotografię do malarstwa. Rozwijała się ona bardziej jako fotografia portretowa, jak zauważa Andrzej
    S. Sontag, O fotografii..., dz. cyt., s. 7.
    Por. Z. Toczyński, Prawda w fotografii, w: Nowe media w komunikacji…, dz. cyt., s. 51–52.
230
    I. Krasicki, Utwory wybrane. Bajki i przypowieści. Satyry. Monachomachia. Antymonachomachia. Myszeida. Listy, Warszawa 2001, s. 68.
231
    W. Dederko, R. Mariański, Reportaż fotograficzny, Warszawa 1972, s. 4.
228
229
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Zwoliński, którą „poprawiano” miękkim rysunkiem232. Rozwój technik fotograficznych umożliwił wierne odtwarzanie rzeczywistości, a wprowadzenie aparatów małoobrazkowych (format obrazu 24x36 mm) pozwoliło zaistnieć fotoreportażowi, który osiągnął szczyty po II wojnie światowej233.
W fotograficznych gatunkach dziennikarskich nie chodzi o prezentowanie
piękna i oszukiwanie odbiorców, ale pokazywanie świata takim, jaki on jest naprawdę. Nawet czym bardziej brutalny, bez retuszu – i to fotoreporter unaoczni
– tym dzieło może stać się wartościowsze i być zauważone przez odbiorców234.
Na marginesie warto odnotować, że pokazywanie rzeczywistości lepszej niż
ona jest, było zaleceniem akademików, które długo pozostawało w mocy. Sztuka
europejska raczej rzadko obrazowała ciemne strony życia: kalectwo, starość,
brzydotę. Dopiero realistyczne postulaty ukazywania tego, co prawdziwe, a nie
wyidealizowane, wprowadziły do sztuki malarskiej to, co ułomne i brzydkie235.
Czysta fotografia rejestruje rzeczywistość tak, jak ją zastał autor fotografii. Jest
ona fragmentem wyrwanej rzeczywistości – jak chce Susan Sontag236. Ale jest
także, zdaniem eseistki, jej interpretacją, a nawet czymś więcej: obrazem odbitym bezpośrednio ze świata, jest jego śladem237. „Podczas gdy obraz malarski,
nawet spełniając fotograficzne kryteria podobieństwa – jak twierdzi Sontag
– nigdy nie jest niczym więcej niż wydaniem sądu, fotografia nigdy nie może
być czymś mniej niż rejestracją promieniowania (fal świetlnych odbijanych
przez przedmioty) – materialnym szczątkiem przedmiotu, co nigdy nie stanie
się udziałem dzieła sztuki malarskiej”238.

Fotografia w dziennikarstwie
Czy fotografia dziennikarska powinna zaprzestać interpretować świat, a tylko go pokazywać i rejestrować? Fotograficzna dokumentacja świata i wydarzeń
oscyluje między informacją a wiedzą. Informuje ona o wyglądzie określonej
sytuacji w określonej sekundzie, którą fotograf uznał za ważną, ale i daje wizu-

    Por. A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 154.
    A. Zwoliński, Obraz w relacjach…, dz. cyt., s. 154.
234
    Por. Konkurs World Press Photo.
235
    Por. M. Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia…, dz. cyt., s. 127.
236
    S. Sontag, O fotografii…, dz. cyt., s. 8.
237
    S. Sontag, O fotografii…, dz. cyt., s. 141.
238
    Por. S. Sontag, O fotografii…, dz. cyt. oraz por. U. Czartoryska, Portret fotograficzny – duchowość i cielesność, w: Nowe media w komunikacji…, dz. cyt., s. 59–68.
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alną wiedzę o nim239. Ignacy Płażewski w Dziejach fotografii polskiej zauważył,
że wynalazek Gutenberga rozpowszechnił w świecie wiedzę, ale obraz dopiero
pozwolił lepiej rozumieć i postrzegać świat240. Według Borisa von Brauchitscha
„człowiek dobrze poinformowany, to znaczy człowiek będący w posiadaniu dobrze objaśnionego obrazu świata, na który składają się dane i fakty, nie musi już
stawiać pytań, nie potrzebuje myśleć, rozumieć, poznawać. Krytyczna refleksja,
będąca przesłanką wiedzy, staje się zbędna. I dlatego informacje można przekazać w «realnym czasie», nie jest bowiem potrzebna zwłoka, jaką powoduje
refleksja”241.
Zawsze jednak recepcja przekazu o zawartym na fotografii wydarzeniu będzie
reakcją prawdziwą, taką, jakby odbiorca z opóźnieniem był świadkiem pokazanych
historii. Może wtedy nawet użyć sformułowania „ja to zdarzenie, widziałem”,
mimo że nie był jego świadkiem. Wystarczy mu obraz („temat historyczny”242)
i słowo ten obraz uzupełniające („story”).
Informację o zdarzeniu, o człowieku czy ludziach w danym środowisku
i świecie, podaną za pośrednictwem obrazu, gdzie słowa są tylko lakonicznym
uzupełnieniem, należy umieć odczytywać, a odczytanie to ma polegać nie tylko
na zrozumieniu sytuacji przedstawionej na fotografii, ale przede wszystkim zachowania bohaterów, zarejestrowanego w kadrze. Każdy element fotografii jest
jakimś znakiem, przekazem informacji. Dlatego sztuką fotografii jest interpretacja świata i takie pokazywanie go przez autora zdjęć, by odbiorca zastanowił
się nad tym, co odczytuje i do jakich wniosków go fotoreporter nakłania. To,
co może być niezauważalne gołym okiem, powinno być widoczne na fotografii. Jest ona utrwaleniem przelotnej chwili, często niepowtarzalnej. Zdjęcie jest
także świadectwem szybkości działania i spostrzegawczości fotoreportera, który
oprócz tego, że rejestruje zdarzenie, podaje je jako informację. Informacja zależy
w przypadku fotografii nie tyle od tego, co pokazuje autor, ile od tego, co możne
pokazać i czy mu się to udaje243. Na przykład Annie Griffiths Belt w fotoreportażu o Jerozolimie pokazała ludzkie oblicze żołnierzy izraelskich. W gazetach codziennych widać ich zwykle uwikłanych w tragiczne wydarzenia. Na zdjęciach
Belt żołnierz izraelski całuje się z młodą, piękną dziewczyną. Na jego prawym
boku, na ramieniu, wisi spuszczony lufą w dół karabin maszynowy244. Wyraźnie

    B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii…, dz. cyt., s. 172.
    Por. I. Płażewski, Dzieje polskiej fotografii…, dz. cyt., s. 13.
241
    B. von Brauchitsch, Mała historia fotografii…, dz. cyt., s. 172.
242
    Por. wcześniejsze wyjaśnienia (s. 81) według Romana Ingardena.
243
    Por. U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972, s. 41.
244
    P. K. Burian, R. Caputo, Szkoła fotografowania National Geographic, Warszawa 2002,
s. 212.
239
240

94



intencje autorki trafiają do wyobraźni odbiorców, którzy w uzbrojonym żołnierzu nie widzą tylko „potwora” zabijającego innych, ale też człowieka łagodnego,
zdolnego do miłości. Podobny motyw rzeczywistości utrwalił Tadeusz Poźniak
na łamach „Nowin. Gazety Codziennej” z 1 września 2003 roku, pokazując całujących się żołnierza z dziewczyną, a w tle – uśmiechniętą twarz dziecka. Dziecko
to przecież nadzieja na lepsze życie, nadzieja na spokój i bezpieczeństwo, które
malec może dostać dzięki miłującym się wzajemnie rodzicom.

Fotografia jako znak
Edward Hall w książce Ukryty wymiar twierdzi, że odbiorcy muszą się nauczyć odczytywać bezgłośne, wizualne komunikaty równie łatwo jak drukowane i mówione245. Piotr Sztompka idzie dalej w swych rozważaniach w książce pt. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza i podpowiada, że
poprzez obraz człowiek ostrzej widzi zjawiska, zdarzenia, sytuacje społeczne,
które go otaczają, „a poza tym postrzega coraz liczniejsze, coraz bardziej malownicze i coraz bardziej różnorodne obrazy, wizualne przedstawienia funkcjonujące w obrębie świata społecznego jako jego istotny składnik. Wyzwala
więc w swojej świadomości «obrazy obrazów», «metaobrazy», zabarwione podwójną subiektywnością – własną i twórcy obrazu postrzeganego”246. Wobec
tego muszą być rozpoznawalne znaki zawarte w przekazie fotograficznym dla
odbiorcy, ale i sam nadawca – może nie wprost – operuje takimi ujęciami, by
były one czytelne w swym przekazie.
Obraz fotograficzny, według Henryka Latosia, „stał się znakiem jak litera,
słowo, a nawet zdanie, ułatwiającym porozumienie między ludźmi. Stał się nowym, najbardziej uniwersalnym środkiem przekazu, jednakowo zrozumiałym
dla wszystkich, nieznającym barier językowych, narodowościowych, etnicznych, społecznych i kulturowych. W tej uniwersalności tkwi tajemnica powodzenia fotografii jako źródła informacji o otaczającym nas świecie, ludziach
i wydarzeniach”247.
Znak posiada cechy zmysłowe, pobudza umysł (mentalizm) do określonych
reakcji, znak wreszcie – i przede wszystkim – przekazuje pewne treści, jakie
chce zasygnalizować jego nadawca248. Dlatego ważna w recepcji fotograficznego
    E. Hall, Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa 2003, s. 16.
    P. Sztompka, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 21.
247
    H. Latoś, Z historii fotografii wojennej…, dz. cyt., s. 6.
248
    S. Żak, Słownik..., dz. cyt., s. 224.
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przekazu jest teoria znaku w aspekcie semiotycznym (semiologii) – jako systemu
znaków zwłaszcza pozajęzykowych249.
Fotografia dziennikarska istnieje jako znak samodzielnie, czyli jest znakiem
semiotycznym, ponieważ z zachowania bohatera, jego gestów, charakterystycznych przedmiotów w tle odbiorca odczytuje przekaz subiektywnie, ale bez opisu (znaków słownych) nie będzie pełną informacją, bowiem słowa (znaki semantyczne) uzupełniają, stymulują konkretyzację przekazu fotograficznego.
Same obrazy zawierają cechy odpowiadające cechom przedstawianego zjawiska
w takiej ilości, że odbiorca może je identyfikować z treścią, opierając się jedynie
na tych podobieństwach250.
Znak w fotografii dziennikarskiej może pełnić różnorodne funkcje251: m.in.
informatywną (komunikatywno-poznawczą), ekspresywną, impresywną i estetyczną.
Prymarną jednak w odniesieniu do dziennikarskiego przekazu fotograficznego wydaje się być funkcja informatywna, której istotą i sensem jest przekazywanie za pomocą znaków określonych treści, pochodzących z danego środowiska. Najważniejsze jest tu pokazanie obiektywnej, powszechnie dostępnej
i sprawdzalnej informacji o prezentowanym przedmiocie. Wynika ona z tego,
że zawiera znaki-kody, czytelne dla odbiorcy252, który potrafi się z zakodowaną
rzeczywistością utożsamić.
Ponieważ każdy komunikat ujawnia cechy nadawcy, to fotografia dziennikarska jako tenże zawiera również funkcję ekspresywną. Pokazuje ona pośrednio zaangażowanie autora w prezentowane przez niego historie. Mogą to być

    P. Guiraud, Semiologia, Warszawa 1974, s. 122.
    Por. T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1976, s. 15 oraz por. J. Szylko-Kwas, Fotografia
prasowa a podpis – ujęcie typologiczne, „Studia Medioznawcze” 2017, nr 4, s. 137–151.
251
    Por. D. Dubiel, E. Kamiński, Ilustracyjność dzienników polskich, „Zeszyty Prasoznawcze”
1965, nr 1 oraz D. Dubiel, E. Kamiński, Ilustracyjność ilustracji w dziennikach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1966, nr 1: wyróżnili funkcje dekoratywną i informacyjną fotografii; A. Smolinska, O funkcjach fotografii prasowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 1972, nr 4: wyróżniła funkcję
konkretyzacyjną – uzupełniającą przekaz słowny (dopowiadającą); A. Ligocki, Funkcje poznawcze fotografii, w: A. Ligocki, Czy istnieje fotografia socjologiczna?, Kraków 1987, s. 10–27:
wyróżnił funkcję poznawczą fotografii; R. Sulima, Album „cieni”. Słowo i fotografia w kulturze
ludowej, w: R Sulima, Słowo i etos, Kraków 1992, s. 117: wyróżnił funkcje podstawowe fotografii: poznawczo-prezentacyjną (m.in. utrwalanie przedmiotów), obrzędową (m.in. pamiątka np. komunii), identyfikującą (m.in. akty tożsamości), ideologiczną (dokumentacja działań
np. ruchu ludowego), magiczną (m.in. np. praktyki wróżbiarskie) oraz funkcje wtórne: estetyczne, prestiżowe, ludyczne; Z. Toczyński, Prawda w fotografii, w: Nowe media w komunikacji…,
dz. cyt., s. 49–50.
252
    P. Guiraud, Semiologia…, dz. cyt., s. 10, 31–32 oraz por. H. Markiewicz, Główne problemy
wiedzy o literaturze, Kraków 1966, s. 78–79.
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wszelkiego rodzaju zniekształcenia, gra świateł, stosowanie półcieni w celu wywołania odpowiedniego efektu, a tym samym pośredniego ukazania stosunku
do fotografowanych bohaterów253.
Fotografia dziennikarska uruchamia funkcję impresywną, gdy jest tak zorganizowana, aby na jej odbiorcy wywołać odpowiednie wrażenie. Ukierunkowuje ona jego uczucia, wpływa na jego sądy, przekonania, wstrząsa nim, pobudza
do refleksji, wzbudza ciekawość, podziw lub odrazę.
Choć wyróżnikiem każdej fotografii jest funkcja estetyczna, to w przypadku fotografii dziennikarskiej została ona zredukowana do minimum. Jednak nie
można mówić tu o jej braku. Funkcja estetyczna tkwi w organizacji naddanej
przekazu. Chodzi o zamierzone zabiegi techniczne: operowanie kolorem (sepia,
czerń i biel), zbliżeniem, oddaleniem, sfumato. Występuje ona przeważnie w fotofelietonie, fotoreportażu, pictorialu, wspomagając funkcję impresywną.
Ferdinand de Saussure przeprowadził analizę znaku i rozłożył go na signifiant (materię) oraz signifire (ideę). Wprawdzie to tylko metodologiczna rutyna, ale porządkuje pojmowanie świata254. Mając na uwadze wyżej wymienione funkcje znaku, fotografię należy traktować jako samą materię (signifiant),
a więc obraz istniejący sam w sobie, który znaczy dopiero coś i jest rozpoznawalny wtedy, gdy zawiera ideę (signifire). Tymi ideami są treści rozpoznawalne
także przez odbiorcę. Zawarty w fotografii znak podpowiada, jak go zrozumieć.
Znakami więc będą: mowa ciała bohaterów, fragmenty rzeczywistości, w której oni żyją, ale także słowa uzupełniające ten obraz (podpisy pod fotografią).
Znaki te, nawet w przypadku dziennikarskich gatunków fotograficznych, mogą
przerodzić się w ideologiczną konsumpcję znaku i obrócić przeciw człowiekowi.
Tego obawia się Roland Barthes względem samego znaku255 (choć sam twierdzi,
że fotografia jest komunikatem bez kodu256).
Gdybyśmy wzięli pod uwagę fotografie przedstawiające polityków w różnych, często przez nich niezamierzonych i nienaturalnych pozach – np. Lech
Wałęsa na fotografii Jerzego Gumowskiego z dłonią wsuniętą w połę kufajki

    Por. J. Domagała, Węże i kwiaty, „Magazyn Rzeczpospolitej” 2001, nr 43, s. 12–19. Jerzy
Domagała przywołuje opinie Krzysztofa Gierałtowskiego, który wspomina, że często zdarza
mu się zniekształcać bohaterów i przedstawiać ich w różnych pozach (korzystnych lub nie)
w zależności od jego sympatii i nastawienia do nich.
254
    M. P. Markowski, Szczęśliwa mitologia, czyli pragnienia semioklasty, w: R. Barthes, Imperium znaków, Warszawa 2004, s. 12; A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa
1983, s. 236–237 oraz S. Żółkiewski, Wiedza o kulturze literackiej, Warszawa 1980, s. 43–47.
255
    Por. M. P. Markowski, Szczęśliwa mitologia, czyli pragnienia semioklasty, w: R. Barthes,
Imperium…, dz. cyt., s. 13–14.
256
    R. Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt., s. 12–13.
253



97

stylizuje się na Napoleona257, czy Wałęsa na fotografii Tomasza Wierzejewskiego rozparty na krześle zadziera do góry głowę, mina, która sugeruje „wszystko wiem najlepiej”, obok niego pokornie patrzy na Wałęsę i coś do niego mówi
Lech Kaczyński258 – widać, że w obu tych obrazach Wałęsa wzbudza raczej odrazę zamiast sympatii odbiorców, tym bardziej że z robotnika (kufajka) aspiruje
do roli „cesarza” i osoby, która nigdy się nie myli, mimo że nie ma odpowiedniego wykształcenia. Przepaść intelektualna między Wałęsą a Kaczyńskim na
fotografii jest uchwycona i wyraźnie zaznaczona przez fotoreportera, a bystry
obserwator zauważa i rozumie intencje autora (zachowanie wiele mówi, gesty
pokory i skromności przeciwstawione gestom symbolizującym pychę i zarozumialstwo).
W przekazie fotograficznym zawierają się wszystkie funkcje znaku, ale z różnym rozłożeniem akcentu, już to na informację, impresję czy estetykę. W każdą
fotografię wpisana jest obiektywna informacja o pozycji bohatera i zajmowanym przez niego stanowisku (w tym przypadku przewodniczący „Solidarności”). Odbiorca widzi niezbyt sympatyczny stosunek nadawcy do bohatera i pośrednio sam go tak postrzega, choć nadawca nie musiał niczego aranżować,
wystarczy, że uchwycił i zarejestrował moment, daną chwilę. Podpisy pod fotografiami informują o miejscu (Gdańsk) i okoliczności fotografowanych sytuacji. Informacja pisana sugeruje, że bohater fotografii potrafi się wczuć (Wałęsa)
w inne role, w zależności od ubrania, które ma na sobie – „w muszce, w surducie i w kufajce” (fotografia Gumowskiego). Podpis pod fotografią Wierzejewskiego „i tak o wszystkim zadecyduję ja” podpowiada, że odbiorca ma do czynienia z człowiekiem próżnym z jednej strony, ale i przebiegłym, umiejącym
w zależności od sytuacji zająć pozycję wygodną dla siebie. Nie ma tu zamierzonych przez autorów fotografii zniekształceń. Wszystkie nienaturalne pozy, jakie przyjmował Wałęsa, określają go i charakteryzują. Opublikowanie tych ujęć
zdradza także ekspresję nadawcy.
Wspomniana wyżej teoria Barthes’a o idei konsumpcji znaku obraca się przeciw bohaterowi, którego reakcje zostały zarejestrowane i utrwalone. Fotoreporter zarejestrował rzeczywistość, a w niej bohatera w niekorzystniejszym świetle,
mimo że wola postaci rozmija się z intencją fotoreportera.
Zdaniem Davida Alana Harveya, fotoreportera „National Geographic”, by
prezentowane przez autora zdjęcia, a w nich zawarte znaki były czytelne dla odbiorców, fotoreporter powinien być ostrożny w przekazie i nie może „sporządzać inwentarza wszystkiego w okolicy, toteż ważne stają się znaki”259. Kiedy
    Zob. fotografia Jerzego Gumowskiego, w: J. Kurski, Wódz, Warszawa 1991, s. 25.
    Zob. fotografia Tomasza Wierzejskiego (GW), w: J. Kurski, Wódz…, dz. cyt., s. 73.
259
    P. K. Burian, R. Caputo, Szkoła fotografowania…, dz. cyt., s. 250.
257
258

98



w grudniu 1998 roku pracował nad fotoreportażem o Barcelonie, udało mu się
w trzynastu fotografiach zawrzeć ducha Katalończyków, ich zawodową rzetelność oraz hedonistyczną stronę natury. W swej sztuce fotografowania „redukuje – jak twierdzi – informacje do symboli”260. W takim duchu realizował także
materiał fotograficzny o Hiszpanii w 1978 roku. Zawarł w nim, m.in.: namiętność, Morze Śródziemne, katolicyzm, indywidualizm, tradycje, izolacjonizm261.
W każdym tym pojęciu zawierają się sugestie, które mieszczą odpowiednie znaki pomagające wychwycić odbiorcy prezentowaną rzeczywistość. W fotografowanych obiektach Harvey szuka symboli reprezentatywnych dla kultury danego
kraju: potraw, tkanin, strojów, naczyń, studiuje mistrzów malarstwa, ponieważ
tym samym rozwija w sobie wyczucie kompozycji i świadomości światła, barwy,
równowagi i formy262. Wszystko to składa się na wiedzę fotoreportera i wpływa
na umiejętne operowanie przez niego znakiem oraz czytelny przekaz informacji.
Podobnie fotografia prasowa z maja 2005 roku Mariany Bazo z „Reutersa”
zrobiona na manifestacji przeciwników Fidela Castro, przed willą w Hawanie,
w której odbył się pierwszy zjazd opozycji. Bazo pokazuje dwóch mężczyzn
w zbliżeniu, jeden z nich unosi do góry prawą dłoń z palcami symbolizującymi
„victorię”, drugi obnaża ramię, na którym wytatuowana jest nowojorska Statua
Wolności. Obaj są przyciskani przez tłum do prętów ogrodzenia263. Znaki zawarte w tej fotografii od razu podpowiadają interpretację: uciskany przez dyktatora lud marzy o wolności. Przerażone oczy bohaterów mówią z kolei o obawach,
czy przypadkiem za udział w wiecu nie czekają ich represje.
Zawarte w fotografii prasowej znaki i symbole mogą być ukryte, nie od razu
odczytane przez odbiorcę. Krzysztof Gierałtowski w latach 70. XX wieku pracował jako fotoreporter „ITD”. Dopiero po jakimś czasie wyznał, że gdy fotografował przedstawicieli władzy komunistycznej, drwił z nich. Na przykład dyrektora
kombinatu uwiecznił rozpartego w służbowej wołdze i prywatnej pelisie; twarzy politologa marksisty, uparcie lansującego egzotyczne poglądy nadał – operując światłem – ciemną, niemal murzyńską karnację; ideologa marksistę pokazał
obok kosza na śmieci, bo uważał, że to, co miał on wtedy do powiedzenia, nadawało się tylko do kosza264.
Nadawca i odbiorca łączą kody zawarte w przekazie fotograficznym w jeden
tematyczny obraz. Nie można ich rozdzielać, traktować osobno, np. dygnitarza
i samochodu, kosza na śmieci i polityka, dziewczyny w ramionach żołnierza
    P. K. Burian, R. Caputo, Szkoła fotografowania…, dz. cyt., s. 250.
    P. K. Burian, R. Caputo, Szkoła fotografowania…, dz. cyt., s. 250.
262
    P. K. Burian, R. Caputo, Szkoła fotografowania…, dz. cyt., s. 254.
263
    Fotografia Mariany Bazo w „Rzeczpospolitej” z 21.05.2005, s. A1.
264
    J. Domagała, Węże i kwiaty…, dz. cyt., s. 14.
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uzbrojonego w karabin maszynowy i samego żołnierza, tatuażu Statuy Wolności
i mężczyzny przyciskanego do ogrodzenia. W myśl teorii znaku Umberto Eco
w odbiorcy fotografii zachodzą wielowarstwowe reakcje wzrokowe, bowiem
oddziałują na niego: kody postrzegawcze (ustalają składniki wystarczających
postrzeżeń), rozpoznawcze (bloki znaczeń, na podstawie których rozpoznajemy przedmioty postrzegane lub przypominamy sobie przedmioty postrzeżone), przekazowe (łączą ze sobą składniki w takie struktury, by możliwe było
odczucie sprzyjające określonemu sposobowi postrzegania obrazów), tonalne
(konotujące określone intencje znaku, np. siłę, napięcie, grację, wdzięk), ikoniczne (opierają się na elementach postrzegalnych, np. tło, kontrasty świetlne,
noc, niebo, chmury, dym), ikonograficzne (konotują obrazy bardziej złożone
i zlokalizowane kulturowo), smaku i wrażliwości (łączą się z kulturowym odbiorem wywołującym reakcje zmysłów), retoryczne (powstają przez konotację
oryginalnych rozwiązań ikonicznych), stylistyczne (skodyfikowane przez retorykę, podkreślają indywidualność twórcy wyrażającego uczucie, np. człowiek
odwrócony tyłem odchodzi w dal), wreszcie kody podświadomości (obejmują
pewne konfiguracje – ikoniczne, retoryczne, stylistyczne, którym konwencjonalnie przypisuje się zdolność umożliwiania pewnych utożsamień, wzbudzania
reakcji, nakłaniania)265.
Wszystkie te kody wywołują odpowiednie obrazy w świadomości odbiorcy i pełnią wskazane wyżej funkcje. Tym samym pozwalają prawidłowo odczytywać zawarte w nich informacje, bowiem materiał tematyczny fotografii
dziennikarskich podlega zabiegom selekcji oraz interpretacji. Zdjęcia dziennikarskie to nie tylko zarejestrowanie rzeczywistości. Zawarte w nich są głębsze
znaczenia, uogólnienia wyższego rzędu, nawet ukryte podteksty i sugestie fotoreporterów. Znaczenia te dotyczą, według znawcy hermeneutyki Paula Ricoeura, „obrazu świata” ukazanego wprawdzie w tekście pisanym (ale fotografię
uznajemy także za znak jako tekst kultury, informujący o czymś) i w związku
z tym interpretacja semiotyczna oznaczająca odczytanie symbolicznego sensu
fotografii, jako utworu samego w sobie, sugeruje przyjęcie określonego porządku w świecie. „Trzeba więc – twierdzi Ricoeur – rozdzielić terminy w sposób
następujący: rozumieć, interpretować, wyjaśniać, zamiast podporządkowywać
interpretację rozumieniu i przeciwstawiać rozumienie wyjaśnianiu, należy rozumienie oraz wyjaśnianie włączyć do interpretowania jako dwie powiązane
fazy, dwa kolejne procesy – tak jak je tworzą w wypowiedzi zdarzenie i sens”266.

    U. Eco, Nieobecna struktura, Warszawa 2003, s. 156–159 oraz U. Eco, Pejzaż semiotyczny…, dz. cyt., s. 206–211.
266
    P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985, s. 320.
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Fotografię należy potraktować jako zakodowany przekaz, z którego wyłaniają się informacje o świecie skierowane do odbiorcy umiejącego zawarte
w nich symbole odczytać. Od momentu pojawienia się fotografii funkcjonują
równolegle dwa nurty hermeneutyki fotografii: jeden odwołuje się i podkreśla
właściwości mimetyczne fotografii, skłonność do wydobywania rzeczy i faktu
z rzeczywistości, drugi nawiązuje do interpretacji obrazu jako płaszczyzny zdeterminowanej kanonami obowiązującymi w sztukach plastycznych (m.in. kompozycja, perspektywa, światłocień)267. Tak zdaje się łączyć te dwa nurty Roland
Barthes, odczytując oraz interpretując proste kody w zakamuflowanych symbolach zawartych w fotografii. W książce Imperium znaków poddaje analizie znaczenia znaków zawartych w fotografii generała Nogi (zwycięzcy Rosjan w Port
Arthur) i jego żony z 13 września 1912 roku, na dzień przed ich świadomym
rozstaniem się z życiem doczesnym. Oboje pozują do fotografii, na której widać opanowanie tych postaci, spokojne, ufne spojrzenie. Podpis informuje: „Oni
umrą i wiedzą o tym, a przecież tego nie widać”268. Barthes w książce Światło
obrazu. Uwagi o fotografii omawia zdjęcie Koena Wessinga zatytułowane Nikaragua, armia patroluje ulice, 1979. Widać na niej zrujnowaną ulicę, patrol trzech
żołnierzy w hełmach i z karabinami maszynowymi; na drugim planie umykające dwie zakonnice. „Bardzo szybko zrozumiałem – pisze Barthes – że «przygoda» tego zdjęcia polegała na współistnieniu dwu nieciągłych elementów, różnych
i nienależących do tego samego świata (nie trzeba było tego dodatkowo akcentować): żołnierzy i zakonnic”269. Widać tu wyraźnie przeciwstawienie spokoju,
opanowania, dobra, a nade wszystko miłosierdzia i cierpliwości (zakonnice) sile,
przemocy, złu i agresji (wojsko).
Fotografia dziennikarska jest pokazaniem zdarzenia (signifiant – temat historyczny), a zdarzenie pokazane w fotografii zawiera sens (signifire – ideę),
który należy umieć odpowiednio odczytać. Patrząc na fotografię dziennikarską,
nie możemy mieć żadnych wątpliwości, co jest na niej zaprezentowane. Znaki
i symbole powinny być czytelne i klarowne, bowiem dominantą tego typu fotografii jest przede wszystkim informacja.
Fotografia dziennikarska, ze względu na wymiar dokumentalny, nigdy nie
może być przypadkowo opublikowana. Zawsze powinna być ilustracją tekstu.
Marshall McLuhan poddaje tę tezę w wątpliwość. Twierdzi, że „nawet jeśli wydrukuje się ją w gazecie, to jest ona zupełnym przeciwieństwem formy notatki prasowej, ponieważ to, co widzimy na zdjęciu, jest różne od tego, co możemy wyczytać o danym wydarzeniu w Korei, Kairze czy gdziekolwiek indziej.
    Por. Z. Toczyński, Prawda w fotografii, w: Nowe media w komunikacji…, dz. cyt., s. 46–47.
    R. Barthes, Imperium…, dz. cyt., s. 167–169.
269
    R. Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt., s. 39–41.
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Widzimy bowiem ludzi. Czytamy natomiast o Egipcjanach, Koreańczykach
itd.”270. Takie bezsensowne publikowanie fotografii jest ignorowaniem i lekceważeniem odbiorców, których się traktuje z góry jak niewykształcony tłum,
któremu jest wszystko jedno, co ogląda na zdjęciu, co czyta pod ilustracją i nie
potrafi połączyć płynących informacji (znaków) z tekstem pisanym.
Fotografia dziennikarska to przedstawianie rzeczy istniejących i autentycznych, przede wszystkim rozpoznawalnych przez odbiorców. To język czysto
fizyczny, którego słowami są prezentowane przedmioty widzialne. To, co jest
niewidzialne, jak w malarstwie271, w fotografii dziennikarskiej nie istnieje. Treść
i przesłanie fotografii dziennikarskiej nie mogą być wymyślone. Mają łączyć
przestrzeń między nadawcą a odbiorcą nie tyle przez poetycki wyraz co realistyczny paradygmat272.
Fotografia dziennikarska jest dziełem dokumentalnym, pełnym znaków oddziałujących na odbiorcę jej współczesnego, a nawet po latach, gdy na nią patrzy, jest ona dla niego źródłem informacji o teraźniejszości i przeszłości, którą
może – dzięki zawartym znakom i kodom – odtworzyć w swojej wyobraźni. Jako
dokument, ma charakter realny, dlatego zawarte w fotografii przedstawienia są
prawdziwe, a sygnały sytuacyjne wpływają w sposób zamierzony na odbiorców.
Ponadto wywołuje u nich wrażenia estetyczne, a w związku z tym jest niepowtarzalna i jednoznaczna w ujmowaniu oraz prezentowaniu rzeczywistości.

    M. McLuhan, Wybór tekstów…, dz. cyt., s. 410.
    Por. M. Poprzęcka, Sztuka patrzenia…, dz. cyt., s. 65.
272
    Niniejsza teza jest odwróceniem tezy Sigfrieda Kracauera, dotyczącej fotografii artystycznej: „Fotografia łączy przestrzeń – komunikuje między tym, co widzialne a niewidzialne; łączy
nie tyle przez paradygmat realistyczny, ile przez poetycki wyraz”. S. Kracauer, Teoria filmu.
Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, tłum. W. Wertenstein, Warszawa 1975.
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Rozdział X
Odejście Jana Pawła II
do Domu Ojca
w fotograficznych
gatunkach dziennikarskich
wybranych tytułów
polskich dzienników
z dnia 4 kwietnia 2005 roku
273

Przekazywanie informacji o śmierci w mediach nie jest łatwe dla dziennikarzy, a szczególnie wtedy, gdy mówienie o niej i pokazywanie dotyczy osób nie
tyle powszechnie znanych co poważanych i kochanych. Taką postacią był – bez
cienia wątpliwości – Jan Paweł II, Papież z Polski.
Mówienie o śmierci i pokazywanie jej nie jest łatwe także z tego powodu, że nie
ma już trudniejszego i bardziej bolesnego tematu274. Dziennikarz, mając nawet
najlepsze intencje, nie wie, w którym momencie przekroczy granicę etyki, nie
wie, kiedy urazi odbiorcę niestosownym lub nieostrożnym ujęciem i opublikowaniem fotografii.

    Przywołuję w tym artykule fotografie, które wyłącznie opisuję i omawiam, licząc na wyobraźnię i doświadczenia Czytelników w kontaktach z fotografią prasową nieobecną tutaj
z przyczyn obiektywnych (prawa autorskie do reprodukcji).
274
   Por. J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, tłum. M. Węcławski, Warszawa 1986 oraz por.
S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, tłum. S. Magala, Kraków 2010.
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Historia uczy, że pośmiertny wizerunek osób dostojnych i znanych był publikowany w prasie już od lat (np. medaliony z podobiznami powstańców, fotografia
Wyspiańskiego, pośmiertne zdjęcia Józefa Piłsudskiego lub fotografie o tematyce wojennej). W związku z rozwojem technik przekazu, w tym fotografii, obraz
stał się jednym z ważniejszych elementów komunikacji, szczególnie w dziennikarstwie. Obraz bowiem zastąpił słowo pisane. Od chwili zastosowania fotografii w prasie dziennikarz nie musiał już zmuszać przekazem słownym odbiorców
do wyobrażenia sobie danej sytuacji czy postaci. Publikacją fotografii w prasie,
odpowiednimi ujęciami sprawiał i sprawia, że czytelnik od razu stawał się lub
staje świadkiem wydarzeń. Fotografia wywołuje iluzję, że odbiorcy są w danej
chwili blisko zdarzeń lub kogoś biorącego w nich udział275.
Blisko Jana Pawła II w ostatnich dniach Jego życia byli najbliżsi współpracownicy, ale blisko, na ile to było możliwe, byli także dziennikarze i pielgrzymi,
którzy przybyli na plac św. Piotra w Rzymie pod koniec marca 2005 roku. Dziennikarze relacjonowali na bieżąco i przybliżali wszystkim wiernym, którzy byli
oddaleni o tysiące kilometrów od Watykanu, wiadomości o „gaśnięciu” Papieża,
a potem o Jego śmierci – w prasie, w radiu, telewizji, w Internecie.
Dochodzące z Watykanu komunikaty o ciężkim stanie zdrowia Ojca Świętego
w okresie Świąt Wielkanocnych miały szczególny charakter. Mękę, jaką przeżywał Jan Paweł II, wielu odnosiło (by nie powiedzieć – porównywało) z męką
cierpiącego Chrystusa tym bardziej, że nasilenie choroby, jej stan przypadał
na czas przed świętami Wielkanocy 2005 roku. Papież z godnością pokazywał
światu, jak należy przyjmować cierpienie. Do końca uczył – jak Chrystus – wiary
i miłości, do końca dawał nadzieję, że śmierć nie jest niczym przerażającym,
bowiem wpisana jest ona w życie, a więc jest czymś naturalnym. Kto wierzy
w Boga, powinien ufać, że śmierć jest przejściem – bolesnym wprawdzie dla
wszystkich – ale tylko przejściem do innego wymiaru. A doznanie to jest wielką
Tajemnicą, równie wielką jak nieśmiertelność ludzkiej duszy. Ksiądz kardynał
Franciszek Macharski, ówczesny metropolita krakowski, po śmierci Jana Pawła II powiedział:
„Życie się nie kończy, życie się tylko zmienia. […]. Tak już jest, że przejść
śmierć i nie oszaleć z buntu przeciwko śmierci najbliższych to jest wielki trud,
ale można go wygrać, gdy się wierzy w Jezusa, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem”276.
Większość ludzi jednak, gdy czegoś nie zobaczy, nie uwierzy. Dla przekonania
sceptyków od zarania wieków malarze utrwalali wizerunki świętych, by te działały

    Por. K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie, Warszawa 2007.
    Wypowiedź kardynała Franciszka Macharskiego, „Nasz Dziennik” z 04.04.2005, s. 6.
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na ich wyobraźnię i pomagały uwierzyć w istnienie Boga277. Tak samo na wyobraźnię oddziałuje fotografia. Szczególnie wtedy, gdy jest informacją.
Taką informacją są fotograficzne gatunki prasowe. Utwierdzają one odbiorców w przekonaniu, że coś wydarzyło się naprawdę. Dzięki fotografii widz staje
się pośrednio uczestnikiem zdarzeń, w których nie mógł brać udziału, staje się
obserwatorem czegoś, co było dla niego niedostępne278.
Odejście Jana Pawła II do Domu Ojca przeanalizujmy na przykładzie fotograficznych gatunków dziennikarskich zamieszczonych w prasie codziennej
(„Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Naszym Dzienniku”, „Fakcie”, „Super
Expressie”, „Dzienniku Polskim”) z dnia 4 kwietnia 2005 roku. Przyjrzyjmy się,
jak informowano za pomocą obrazu o śmierci Jana Pawła II oraz odpowiedzmy na pytanie, jak fotoreporterzy wyzwalali obrazem uczucia odbiorców (żal,
tęsknotę, współczucie) oraz w jakich kontekstach przypominali postać Papieża
Polaka, czy tylko skupiali się na samym momencie odejścia?
Pierwsze informacje o śmierci Jana Pawła II stacje radiowe i telewizyjne oraz
portale internetowe podały natychmiast w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, kilka
minut po godzinie 21.37, jako oficjalny komunikat Watykanu (pierwsza podała
go włoska agencja prasowa ANSA). Natomiast pierwsze informacje w prasie ukazały się dopiero w poniedziałkowych wydaniach gazet. Polacy, a także w większości ludzie na całym świecie, dla których Papież był autorytetem, mieli poczucie osierocenia, ponieważ odszedł ktoś, kto dawał nadzieję mocą swego ducha
i wiary, ponieważ odszedł Ojciec, Ojciec Święty.
4 kwietnia 2005 roku, jak wskazują badania czytelnictwa prasy279, gazety wykupywano po kilka egzemplarzy jednego tytułu lub kilku tytułów naraz, mimo
że dotyczyły tego samego tematu – śmierci Jana Pawła II. Większość osób chciała
dowiedzieć się czegoś więcej o Odejściu Ojca Świętego za pośrednictwem dziennikarzy przysyłających relacje i fotoreporterów, którzy dostarczali do swych redakcji zdjęcia utrwalające wydarzenia z placu św. Piotra w Rzymie. Wszyscy
mieli nadzieję być w ten sposób bliżej Ojca Świętego, widzieć i wiedzieć, co się
tam dzieje. Kupowanie tych samych tytułów w kilku egzemplarzach świadczyło
także o chęci posiadania przez tysiące osób na pamiątkę unikatowych, cennych
gazet, w których publikowane były wyjątkowe, dokumentujące zdarzenia w Watykanie, fotografie.

    Por. J. Baudrillard, Das perfekte…, dz. cyt., s. 17.
    Por. K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie..., dz. cyt.
279
    Badania czytelnictwa prasy przeprowadziłem na 500 osobach (młodzieży studenckiej,
osobach w wieku 35–60 lat oraz emerytach w Chrzanowie, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie,
Trzebini).
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I tak:
„Gazeta Wyborcza”, jak i wszystkie inne tytuły prasowe z 4 kwietnia 2005
roku, była poświecona w całości Janowi Pawłowi II. Na pierwszej stronie umieszczona została czarno-biała fotografia Ojca Świętego z 1983 roku, przypominająca
Go w sile wieku, uśmiechniętego, z ciepłym i ufnym spojrzeniem. Wymowny
podpis: „Żegnamy naszego Papieża”. W dniu 4 kwietnia 2005 roku smutek i fakt
rozstania dławiły Polaków dodatkowo boleśnie – było to już naprawdę ostatnie
pożegnanie. O tym niezwykłym wydarzeniu przypominała dyskretnie właśnie
ta fotografia na pierwszej stronie. Odszedł, ale jest, bo fotografia pokazuje Go
żywego. Jest Jego Duch, jak sugerował Jarosław Mikołajewski w tym samym numerze „Gazety” na stronie 3: „A tak między nami: czy jego już nie ma?” i dochodził do podobnych wniosków jak, cytowany wcześniej, kardynał Macharski.
Do tego samego numeru „Gazety” został dołączony dodatek „Gazeta o Papieżu” i zapowiedź na pierwszej stronie – „Opowieść o życiu Karola Wojtyły, wiele
znanych i nieznanych zdjęć”.
Na drugiej i trzeciej stronie „Gazety Wyborczej” zostały umieszczone fotografie z placu św. Piotra w Rzymie autorstwa Adama Kozaka i Krzysztofa Millera,
zrobione zaraz po ogłoszeniu przez Watykan komunikatu o śmierci Jana Pawła
II. To swoisty fotoreportaż, który przedstawia zamarłych w ciszy ludzi, pogrążonych w modlitwie, skupieniu, niekryjących swych łez, palących światła wokół
portretu Papieża. Jakże wymowne są te znicze, dające światło, symbolizujące
potęgę i chwałę Boga, a tym samym zbawienie i „światłość wiekuistą”.
Dopiero na czwartej stronie, za „Reutersem”, „Wyborcza” umieszcza fotografię, na której widoczne jest ciało Zmarłego leżące na katafalku w Sali Klementyńskiej. Fotografia ta jest ilustracją tekstu Tomasza Bieleckiego Dziś cały
Rzym przyjdzie pożegnać swojego biskupa. Na następnych stronach zdjęcia
z pielgrzymek Ojca Świętego do kraju oraz przypomnienie Jego działalności
duszpasterskiej.
„Gazeta Wyborcza – Kraków” natomiast na stronie pierwszej zaprezentowała fragment ulicy Franciszkańskiej w Krakowie oświetlonej zniczami. Na kolejnych stronach widoczne są ujęcia pokazujące pogrążonych w żałobie mieszkańców podwawelskiego grodu, łączących się w zadumie z wiernymi, którzy
w tym samym czasie są w Watykanie.
Wydanie specjalne GW „Gazeta o Papieżu”, podobnie jak mutacja krakowska „Gazety”, przypominała za pomocą fotografii ważniejsze fragmenty życia
Jana Pawła II.
„Rzeczpospolita” z 4 kwietnia 2007 roku pierwszą stroną żegna Papieża następującą fotografią: na ciemnym tle napis „Żegnaj, Ojcze”, a po prawej stronie
kolorowe zdjęcie Ojca Świętego z profilu, zapatrzonego w przyszłość, jakby w otchłań wieczności.
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Na drugiej stronie zbliżenie twarzy leżącego na katafalku Papieża, zdjęcie
autorstwa Arturo Mari jako ilustracja tekstu Jacka Moskwy pt. Na wieczny odpoczynek. Na trzeciej stronie fotografia Stoyana Nenova przedstawiająca bułgarskie kobiety modlące się w intencji Jana Pawła II w miasteczku Rakowski. Na
następnych stronach fotografie z polskich miast (Warszawy, Krakowa) pogrążonych w żałobie oraz fotografie przypominające Ojca Świętego w trakcie Jego
pielgrzymek do różnych części świata. To wymowne świadectwo popularności
Zmarłego wśród wiernych.
Pierwszą stronę „Rzeczpospolitej” można porównać z pierwszą stroną „Gazety Wyborczej”. Pożegnanie zaprezentowane jest w obu tytułach w podobnej
konwencji, ponieważ i tu, i tu demonstrowane są fotografie żyjącego Ojca Świętego. I jest ono właściwie pogodnym pożegnaniem – mimo że w czarno-białych
barwach.
„Nasz Dziennik” oraz „Fakt” na pierwszej stronie wyeksponowały ciało Jana
Pawła II leżące w Sali Klementyńskiej. Natomiast na ostatnich stronach znalazły się kolorowe ujęcia Papieża z audiencji z wiernymi. Większość dzienników
zastosowała odwrotną kolejność. Fotografię na katafalku publikowano w głębi numerów, jakby nie chcąc narzucać się odbiorcy z intymnością i tajemnicą
śmierci. Nie chcę posądzać wydawców „Naszego Dziennika” i „Faktu”, że kierowali się sensacyjnym ujęciem, ale taka interpretacja nasuwała się wtedy i obecnie, po kilku latach od tamtych dni.
Trudno było uniknąć publikacji tej fotografii i wiele redakcji ją zamieszczało. Jednak nielicznym fotoreporterom udało się pokazać ciało Ojca Świętego
z wyczuciem i delikatnością chwili. Tadeusz Poźniak z „Gazety Codziennej Nowiny” (Rzeszów) zaprezentował Jana Pawła II z dystansu, między ramionami
pilnujących porządku w Sali Klementyńskiej żandarmów. Obraz ten jest zderzeniem dwóch światów: świata żywych i świata osoby zmarłej, której zależało na utrzymaniu porządku w świecie według najwyższych zasad moralnych.
Ramiona żandarmów są wreszcie metaforą bramy, przez którą się przechodzi
z jednej formy bytu do drugiej280.
„Nasz Dziennik” na kolejnych stronach przywołał fotografie żyjącego Papieża
jako ilustracje do tekstów wspomnieniowych o Nim, autorstwa bliskich współpracowników i przyjaciół Ojca Świętego. Na rozkładówce natomiast zamieścił
kolorowy fotomontaż przypominający czytelnikom, jak sugeruje jego legenda,
że „Bóg wskazał nam drogę”, że najważniejsze dla ludzi jest to, by iść przez życie
drogą Chrystusa i Matki Przenajświętszej (po prawej stronie wizerunek Chrystusa,

    K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie…, dz. cyt., s. 93–94.
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który ukazał się świętej siostrze Faustynie Kowalskiej oraz fragment mszy św.
koncelebrowanej przez Ojca Świętego w sanktuarium w Łagiewnikach, po lewej
stronie przy Papieżu siedzącym na tronie i wspartym o pastorał figurka Matki
Boskiej Fatimskiej; w tle wierni na placu św. Piotra w Rzymie). Mimo że przekaz ten trąci aż nazbyt kiczem, jest wymownym i prostym wskazaniem na wartości, do jakich przywiązywał wagę Papież: modlitwa, wiara w stawiennictwo
Maryi, spotkania z wiernymi.
„Fakt”, oprócz tego, że na pierwszej stronie pokazał fotografię ciała zmarłego
Papieża, powtórzył to zdjęcie na stronach drugiej i trzeciej, w sporym zbliżeniu.
Na następnych stronach opublikowano ujęcie tłumu wiernych na placu św. Piotra
w niedzielę, w czasie mszy św. za Jego duszę oraz zdjęcia osób, które wspominały Jana Pawła II.
„Super Express” na pierwszej stronie umieścił – podobnie jak „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” – fotografię Ojca Świętego w wymownym geście
pożegnania: z dłonią otwartą na wiernych, jakby machał im w chwili rozstania,
na górze widoczny napis: „Żegnaj Ojcze”. Na drugiej i trzeciej stronie widzimy
już ciało Papieża leżące w Sali Klementyńskiej, kolejne strony to zdjęcia z pielgrzymek po świecie. „Super Express” załączył także bogato ilustrowany dodatek
do głównego wydania gazety poświecony życiu i dziełu Ojca Świętego. Znalazły
się tam ujęcia z okresu dzieciństwa, młodości, studiów i pracy w Krakowie.
Regionalny „Dziennik Polski” (Kraków), podobnie jak centralne tytuły,
m.in. „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita”, pożegnał Ojca Świętego czarno-białym wydaniem numeru, zamieszczając fotografie przedstawiające Go jeszcze za życia. Na stronie pierwszej umieszczono wizerunek modlącego się Papieża,
wspartego o pastorał. Legenda do zdjęcia brzmi: „Ojcze nasz, któryś jest w Niebie” i jest znakiem odejścia Papieża, ale jednocześnie odważnie odnosi się do
słów Modlitwy Pańskiej. Na stronie trzeciej dopiero odbiorca widzi ciało Jana
Pawła II leżące w Sali Klementyńskiej. Każda następna fotografia na kolejnych
stronach – to ilustracje artykułów wspomnieniowych o Papieżu.
W poniedziałkowym wydaniu przywołanych tytułów gazet codziennych
owego 4 kwietnia 2005 roku bohaterem zdjęć był sam Ojciec Święty. Na marginesie warto zaznaczyć, że w wydaniach z następnych dni, aż do dnia pogrzebu
Ojca Świętego, redakcje zamieszczały fotografie rejestrujące modlących się za
duszę Papieża wiernych w kościołach parafialnych, na ulicach, placach (m.in.
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, na Błoniach i na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie). Fotoreporterzy, pokazując tłumy ludzi na ulicach
miast (nie tylko w Polsce), wyzwalali w odbiorcach uczucie pojednania i braterstwa, wspólnej modlitwy za wielkiego Polaka, za wielkiego Papieża, Ojca, który
uczył wyrozumiałości, miłości człowieka do człowieka, ogromnego szacunku
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do siebie nawzajem. Tłumy te to także znak solidarności łączenia się w modlitwie
za wielkiego Rodaka.
Natomiast fotograficzny materiał prasowy ukazujący odejście Jana Pawła II
do domu Ojca, zamieszczany w dziennikach 4 kwietnia 2005 roku, prezentowany w formie fotografii prasowej, fotoreportażu oraz fotomontażu, był przedłużeniem obecności Jana Pawła II na ziemi. Pozwolił odbiorcom zatrzymać czas,
łączyć się z nim de facto za pośrednictwem fotografii, mieć Go jeszcze przy sobie.
Dzienniki te spełniły w tym bolesnym dniu rolę albumu fotograficznego, po
który większość ludzi nawet odruchowo sięga na wieść o śmierci bliskiej osoby,
by przeglądając zdjęcia, przypominać sobie chwile z nią spędzone, jak wyglądała, kiedy można było z nią być jeszcze za jej życia. Wizerunki Papieża stały się
także pewnego rodzaju symbolem ułatwiającym porozumienie między ludźmi
tym bardziej, że to właśnie w wydaniach prasowych tego dnia (i to nie tylko
tabloidach „Fakt” czy „Super Express”) dominowała fotografia, która zastępowała
słowo, była uniwersalnym środkiem przekazu zrozumiałym dla wszystkich bez
względu na pochodzenie społeczne, kulturę, znajomość języka.
Na fotografiach pokazywany był Ojciec Święty i wierni. Podpisy pod nimi
były nieliczne, a jak już się pojawiały, były krótką, rzeczową informacją o odejściu kogoś bliskiego. Wszelki opis mógł tylko osłabić wymowę fotografii, pełną
znaków i symboli (krzyż, modlący się tłum, w tle Chrystus i Maryja). Symbole
te były i są bliskie każdemu wierzącemu człowiekowi. Znaków tych w przypadku publikacji z dnia 4 kwietnia 2005 roku nie można interpretować oddzielnie, ale należy połączyć w jeden tematyczny obraz: „Odejście Jana Pawła II do
Domu Ojca”.
Zdjęcia te to nie tylko zarejestrowanie rzeczywistości. Zawarte są w nich
głębsze znaczenia i uogólnienia wyższego rzędu: ból, gorycz, tęsknota, ale i radość
ze zmiany formy życia (to mimo wszystko ufne i czasami uśmiechnięte twarze
wiernych), spokojne, prostoduszne spojrzenia jeszcze żyjącego Papieża w przyszłość, jakby przypominały często przez Ojca Świętego przywoływane za Nowym Testamentem słowa: „Nie lękajcie się!”, bo przecież nie cały umarłem!
Nie umarł cały, pozostał Jego wieczny Duch, publikacje i fotografie przypominające życie doczesne.

Rozdział XI
Kanonizacja św. Jana Pawła II
w fotografiach
Pawła Opalińskiego
Kanonizacja jest dla chrześcijan największym wyróżnieniem zmarłego człowieka, uznaniem przez Stolicę Apostolską jego świętości życia z racji osiągnięcia
przez tę osobę doskonałości moralnej w stopniu heroicznym, także uznaniem
jej przez papieża za kogoś godnego kultu publicznego w Kościele powszechnym
i wpisaniu do katalogu świętych281.
Taką postacią doskonałą był Papież Polak – Jan Paweł II, który zaraz po
śmierci przez wiernych został uznany świętym. Imponował wiedzą, oddaniem,
a nade wszystko miłością bliźniego bez względu na pochodzenie, wyznanie
wiary, wybaczał swym prześladowcom i czynami to udowadniał (np. 28 grudnia 1983 roku odwiedził w więzieniu swego niedoszłego zabójcę Alego Agcę;
3 grudnia 1994 roku spotkał się z Muzeyen Agcą, matką Alego, którą serdecznie przytulił i błogosławił, co udokumentowane jest na fotografiach PAP, EPA/
Photo czy ANSY)282.
Papież Polak był blisko wiernych i ich spraw, odwiedził każdy zakątek świata,
natomiast kiedy chorował, u progu śmierci, nie krępował się pokazać, że cierpi
fizycznie. Zawsze przemawiał do ludzi w sposób klarowny i rzeczowy bez wyniosłości, nawiązywał dialog pokoju z przeciwnikami i przedstawicielami innych
wyznań, starał się o ekumeniczne kontakty ze Wschodem, stał na straży czystości

    Por. H. Misztal, Kanonizacja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 607.
   Jan Paweł II, Modlę się za brata, który mnie zranił, w: Jan Paweł II, Autobiografia, wybór i układ
J. Kiliańczyk-Zięba, Kraków 2003.
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wiary i tradycji kościelnej, był pielgrzymem w interesie Boga i człowieka, przeciwnikiem przemocy i nienawiści283.
Nic więc dziwnego, że „Santo subito!” – wołane po łacinie „Natychmiast święty” – rozlegało się na placu św. Piotra w chwili odchodzenia Jana Pawła II do
Domu Ojca i od chwili, kiedy się tam znalazł – przypomina Zygmunt Zieliński
w książce poświęconej Janowi Pawłowi II – W dziejach papiestwa nie ma przypadku beatyfikacji czy kanonizacji w czasie tak bezpośrednim po śmierci. Rządzą tu przepisy kanoniczne. Dotąd przyśpieszono jedynie beatyfikację Matki
Teresy z Kalkuty. Taka szybka decyzja w sprawie kanonizacji, jaką podjął papież
Benedykt XVI, jest bez precedensu. Można powiedzieć, że przypomina tu Kościół pierwszych wieków, kiedy aklamacja wspólnoty wiernych, żywy i natychmiastowy kult wprowadzał na ołtarze284.
Ogromne rzesze wiernych – nie tylko Polacy, ale i inne narody – ukochały
Jana Pawła II na całym świecie. Radość z wyniesienia go na ołtarze była powszechna na każdym kontynencie, dlatego każdy, kto mógł, z odległych zakątków
świata jechał do Watykanu najpierw na uroczystość beatyfikacji (1 maja 2011
roku), a następnie kanonizacji (24 kwietnia 2014 roku) dla uczczenia Papieża
z „dalekiego kraju”, który stawał się – jak nie wszystkim ludziom to przynajmniej większości – podczas swego pontyfikatu – coraz bardziej bliski.
24 kwietnia 2014 roku stacje radiowe i telewizyjne, portale internetowe relacjonowały z Watykanu na bieżąco uroczystość kanonizacji Jana Pawła II i Jana
XXIII (także tego dnia wyniesionego na ołtarze). Obecni na placu św. Piotra
dziennikarze starali się jak najrzetelniej przekazywać informacje o tym doniosłym wydarzeniu, ważnym nie tylko dla Polaków i Włochów, ale każdego katolika bez względu na narodowość. Relacje te szły w świat, a każdy z odbiorców
przeżywał tę uroczystość na swój sposób. Dziennikarze prasowi na drugi dzień
w gazetach obszernie opisywali, czego byli świadkami, a fotoreporterzy wzbogacali ich przekaz fotografiami utrwalającymi niezwykłe chwile, w których brali
udział nie tylko hierarchowie Kościoła, ale i zwyczajni ludzie, często anonimowi,
ci, dzięki którym rosła temperatura wydarzeń (okrzyki radości, wiwaty, oklaski,
śpiewy). Z kolei zdjęcia publikowane od razu przez fotoreporterów w internecie
lub na drugi dzień w różnych tytułach prasowych przybliżały czytelnikom, którzy do Rzymu pojechać nie mogli, z bardzo bliska te wydarzenia, sprawiając iluzję uczestnictwa w nich.
Na placu św. Piotra tego dnia było także bardzo wielu znanych fotoreporterów, m.in. Andrew Medichini z AP/Photo, który pokazał na swych fotogra    Por. J. Moskawa, Prorok i polityk, Warszawa 2003; Z. Zieliński, Jan Paweł II Papież, Poznań 2006.
284
    Z. Zieliński, Jan Paweł II Papież…, dz. cyt., s. 317–318.
283
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fiach wjazd papamobile papieża Franciszka na plac św. Piotra w Rzymie. Riccardo De Luca – także z AP/Photo – opublikował zdjęcia śpiących na schodach
kościoła pielgrzymów w noc przed kanonizacją, pielgrzymów już oczekujących
na wejście na plac św. Piotra oraz papieża Franciszka, gdy pozdrawia pątników
przed mszą kanonizacyjną. Natomiast Emillio Morenatti z Hiszpanii, pracujący również dla AP, utrwalił zakonnice z portretami kanonizowanych papieży
na placu św. Piotra w Rzymie i śpiących pielgrzymów u stóp ołtarza w jednym
z rzymskich kościołów. Natomiast ci fotoreporterzy, którzy nie pojechali do
Rzymu, fotografowali uroczystości w kraju, np. Krzysztof Karolczyk z Agencji
Agora pokazał wiernych oglądających na telebimach – przed sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – mszę św. kanonizacyjną Papieża Jana Pawła II oraz jedno ze stoisk z dewocjonaliami również w Łagiewnikach. Marek
Podmokły, także z Agencji Agora, sfotografował polową mszę św. na Kasprowym
Wierchu, odprawianą z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II285.
Wszystkie te fotografie niczym szczególnym się nie wyróżniają, ujęcia są
tradycyjne, na jednych widać wiwatujących i radosnych wiernych, na innych
rozmodlonych, skupionych ludzi, gdzieniegdzie policjantów pilnujących porządku. Rozentuzjazmowane dziesiątki osób na ulicach Rzymu i Watykanu, natomiast na fotosach z Kasprowego Wierchu czy Łagiewnik przede wszystkim
uduchowiony, zwarty i gęsty tłum wiernych. Zdjęcia te są do siebie podobne,
różnią się od siebie wyłącznie scenerią. Mimo że są wykonane przez mistrzów
fotografii, niczym szczególnym nie przyciągają uwagi odbiorcy. Fotografie te
tylko utrwalają to ważne wydarzenie historyczne, poprawnie są wykonane,
kompozycja ich jest klasyczna, przekaz klarowny, ujęcia tradycyjne, niczym
nie zaskakują obserwatora. Informacje płynące z fotografii wyraźnie archiwizują chwile przed, w trakcie i po kanonizacji. Są prawie identyczne jak te, które były wykonane podczas uroczystości beatyfikacji 1 maja 2011 roku. Trudno
dopatrzyć się w nich różnicy i wyjątkowego ujęcia rejestrującego zachowanie
wiernych czy kapłanów katolickich. To zdjęcia, które mają wartość historyczną.
Trudno w nich dostrzec jakiś symbol. Podobne zdjęcia robią fotografowie amatorzy, turyści, pielgrzymi udający się do Watykanu.
Pewien wyjątek stanowią fotografie zamieszczone w albumie pt. Poruszeni
– zapis transcendentalny Pawła Opalińskiego, fotoreportera akredytowanego
przy Stolicy Apostolskiej podczas uroczystości beatyfikacji i kanonizacji Jana
Pawła II oraz Jana XXIII. Sam fotoreporter zauważa we wstępie do swego albumu:

    Por. http://wyborcza.pl/51,76842,15867906.html?i=5#ixzz3q2rizHpD.
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„Akredytacja przykuwa akredytowanego do konkretnego miejsca. Stałe akredytacje w Watykanie (włoska prasa i TV oraz największe stacje światowe) – sytuują
akredytowanych na dachach i balkonie, czasowe («reszta świata») – z boku schodów
bazyliki lub w wyznaczonych miejscach placu. Relacja fotograficzna wskutek tego
jest dość uboga i «jednostronna» – ducha żadnego w tym być nie może, no bo ile
ciekawych ujęć można wykonać z tego samego miejsca, gdy twój obiektyw wciśnięty między inne, trafia zawsze dokładnie w tych samych ludzi. Zresztą wszystkie relacje z wydarzeń na świecie są podobne: różna kompozycja, różne sposoby
kadrowania, ale wszystkie ujęcia w jednym wymiarze. Sacrum nie różni się tu od
profanum”286.

Paweł Opaliński, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuk Pięknych i Projektowych Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności
w Łodzi oraz w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z urodzenia kielczanin (rocznik 1967), w latach 2011–2014 prezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików
w Kielcach, członek Rady Artystycznej ZPAF w Warszawie287, za swe fotografie
zamieszczone w albumie pt. Poruszeni – zapis transcendentalny, utrwalające uroczystości beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II, został wyróżniony we wrześniu
2015 roku nagrodą International Photo Awards – The Best Photographer of the
year (przyznawaną corocznie w Los Angeles) w kategorii najlepszy album foto    P. Opaliński, Poruszeni – zapis transcendentalny. Beatyfikacja i kanonizacja św. Jana Pawła II w Rzymie 2011/2014, Kielce 2015, s. 4.
287
    Cyt. za: P. Opaliński, Poruszeni – zapis transcendentalny…, dz. cyt., s. 5.
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graficzny roku. Nagrody przyznawane w tym konkursie nazywane są „Oscarami
fotografii”. Natomiast jeszcze w czerwcu 2015 roku album Poruszeni – zapis transcendentalny nagrodzony został innym równie ważnym międzynarodowym wyróżnieniem Prix de la Photographie Paris przyznawanym przez fundację Paris
Photography Prize288.
Album Pawła Opalińskiego, składający się z barwnych fotografii, podzielony jest na rozdziały: 1. Wieża Babel – postscriptum (jedenaście zdjęć pokazujących ludzi różnych narodowości i koloru skóry); 2. Poruszeni (siedem ujęć, na
których widać rozmazane postaci dziennikarzy, fotoreporterów, tłum wiernych
zdążających w euforii (!) na plac św. Piotra); 3. Pretorianie (dziewięć fotografii
ukazujących żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej, pracowników służb medycznych,
służb porządkowych, policjantów); 4. Husaria (siedem fotografii, na których
widać pielgrzymów wymachujących flagami biało-czerwonymi); 5. Eminencje
(dziewięć zdjęć prezentujących dostojników Kościoła); 6. Photosacrum (pięć ujęć
– fotografujący ludzie); 7. Radość (pięć fotografii – roześmiani pielgrzymi różnych narodowości); 8. Modlitwa (pięć fotografii z uduchowionymi postaciami);
9. Emanacje (dziewięć zdjęć z pamiątkami po Papieżu Janie Pawle II).
Dla mnie to nie dziewięć osobno pogrupowanych zbiorów fotografii w albumie, ale widzę w nim dwie części. Pierwszą stanowią zdjęcia z beatyfikacji Jana
Pawła II (przewodniczył mszy św. papież Benedykt XVI), drugą ujęcia kanonizacji (na jednej z fotografii widoczny jest papież Franciszek i od niego ta część
się zaczyna). Obie części uzupełniają się wzajemnie. Obrazy są tak zaprezentowane i ułożone chronologicznie, że same opowiadają o przebiegu uroczystości
i pokazują zaangażowanie, radość, skupienie ludzi biorących w nich udział. Łatwo
się domyślić – mimo że podpisy pod fotografiami mówią wyłącznie o miejscu
zdarzeń – jaka z tych obrazów płynie informacja i co na nich widać.
W większości album Opalińskiego zawiera fotografie klasyczne, przejrzyste,
ale jest też dwadzieścia fotografii poruszonych, których obraz jest rozmyty i to
one najbardziej przyciągają wzrok obserwatora, wyróżniają Opalińskiego spośród innych autorów zdjęć z beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. Opaliński
nie tylko pokazał, dzięki zabiegowi rozmycia obrazu, informację z tak podniosłej uroczystości, ale przede wszystkim zademonstrował obrazem „poruszenie”
uczestników beatyfikacji i kanonizacji Papieża, uchwycił ducha tych wydarzeń,
jego głębię. Dzięki temu zabiegowi odbiorca wyczuwa atmosferę tamtych chwil
i sam czuje się poruszony niemal jak fotoreporter – w momencie, kiedy naciskał
migawkę aparatu.

    Cyt. za: Kielce.tvp.pl/21914069 kielczanin-nadrodzony-wyróżnieniem international-photography-awards2015 z 30.09.2015, autor: Zuk.
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Ks. dr Paweł Tkaczyk, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, we wstępie do albumu Pawła Opalińskiego napisał:
„Jest jeszcze jedna rzecz, która spędza sen z powiek wszystkim miłośnikom fotografii: ostrość. Drżenie ręki, nieodpowiedni ruch aparatem albo złe ustawienie
soczewek obiektywu potrafią zepsuć efekty nawet najlepszej kompozycji. Nieostre
lub poruszone zdjęcie jest zmorą każdego amatora i zawodowca. Znakomity kielecki fotografik Paweł Opaliński uczynił jednak z tej wady fotograficzną doskonałość. Sprawił, że stała się ona metodą artystycznego wyrazu, pozwalającą na
oddanie emocji, wrażeń, wewnętrznych doświadczeń i przemyśleń, których w żaden inny sposób nie można wyrazić. Ludzki zmysł wzroku, posługujący się takim
narzędziem, jakim jest oko, potrafi na obserwowanym obrazie wyznaczyć w danej
chwili tylko jeden punkt ostrości. Na «poruszonych» fotografiach Pawła Opalińskiego trudno jest uchwycić taki «punkt ostry». Rozbiegany wzrok szuka «punktu
zaczepienia». Jednak fotograficzny zabieg «poruszenia» pozwala natychmiast zauważyć ów ukryty, pozornie niewidoczny punkt ostry, który stanowi przesłanie
fotografii”289.

Paweł Opaliński, nie wysilając się na stosowanie specjalnych technik fotograficznych, ukazał to, co wydawałoby się za pomocą obrazu płynącego z fotografii prasowej niemożliwe: wewnętrzne poruszenie, przeżycia duchowe postaci
pokazanych na obrazach, a także tych, którzy te obrazy podniosłych chwil samej
kanonizacji oglądają. Poruszeni i wrażliwi odbiorcy patrzą na te fotografie jak
przez łzy wzruszenia, mają przed sobą lekko zamazany obraz, z tego powodu wpatrują się w niego uważniej, łącząc się z pokazanymi na nim postaciami
w radości i rozrzewnieniu spowodowanym niezwykłością wydarzenia.
Paweł Opaliński, dzięki zastosowanej – może przez przypadek – technice
„poruszonego zdjęcia”, może uchodzić za mistrza fotografii prasowej, któremu
udało się przeniknąć do psychiki bohaterów pokazanych na fotografiach, a także
do psychiki odbiorców. Można go uznać za mistrza i jednocześnie twórcę psychologicznej fotografii prasowej i psychologicznego fotoreportażu. To, co wydawałoby się niemożliwe – stało się za sprawą prostego, pewno przypadkowego,
„rozmazania” możliwe. Sam Paweł Opaliński uczciwie poinformował odbiorcę:
„Wszystkie zdjęcia publikowane w albumie wykonane zostały w Rzymie i Watykanie, w czasie beatyfikacji i kanonizacji św. Jana Pawła II. Zdjęcia nie są przetwarzane

    Ks. dr P. Tkaczyk, Słowo wstępne, w: P. Opaliński, Poruszeni – zapis transcendentalny…,
dz. cyt., s. 1.
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i modyfikowane komputerowo – efekty poruszenia, rozmycia i nieostrości powstały w momencie fotografowania”290.

Paweł Opaliński może uchodzić za prekursora fuzzygrafii w fotografii prasowej – metody polegającej na zastosowaniu prostego, ale skutecznego sposobu
bezwiednego rozmycia obrazu, wynikającego z błędu technicznego (może z pośpiechu) i oddającego w tym przypadku niezwykle dobitnie uczucia osób biorących udział w uroczystościach kanonizacji Jana Pawła II, ale i przeżywających podobne chwile za pośrednictwem fotoreportera. Opaliński udowodnił,
że rozmycie obrazu nie jest niczym niewłaściwym, raczej oddaje idealnie prawdę o niezwykłych wydarzeniach, które wywołują wzruszenie, którego, wydawałoby się, pokazać nie sposób. Jednak Opalińskiemu pokazanie tych uczuć bez
słów, wyłącznie obrazem, udało się bez szkody dla fotografii, a nawet z ogromną korzyścią tak dla niej samej, jak i jej bohaterów. Fotografie te zawierają podwójną informację, nie tylko mówią o ważnych wydarzeniach zarejestrowanych w rozmazany sposób, ale pokazują to, co nieuchwytne. W fotografiach
Opalińskiego temperaturę recepcji podnosi gra kolorów uwypuklająca optymizm i radość z przeżywanych transcendentalnych chwil.
Fotografie Pawła Opalińskiego, zaprezentowane w albumie Poruszeni – zapis
transcendentalny, można porównać do prac malarskich Gerharda Richtera291,
reprezentanta niemieckiego Pop Art On, którego obrazy przypominają niewyraźne, rozmyte abstrakcyjne zdjęcia z aparatu fotograficznego292 z tą różnicą, że
Richter dokonuje celowo obróbki zdjęć, świadomie je rozmazuje, a Opaliński
zrobił to przez przypadek w trakcie fotografowania, dzięki czemu powstał obraz psychologiczny. Pewna doza nieczytelności tych fotografii wprowadza niezwykły nastrój tajemniczości i patetyczności, bije z nich optymizm, a rozmycie
oddaje podniosły klimat tamtych dni. „Pozwalają i dzisiejszym patrzącym na
zdjęcia oderwać się od otaczającej doczesności i zanurzyć w sferze duchowej,
uwalniając się, choć na chwilę, od pędu i materialności współczesnego świata”

    P. Opaliński, Poruszeni – zapis transcendentalny…, dz. cyt., s. 3 okładki [podkr. KWZ].
    Gerhard Richter urodził się w 1932 roku w Dreźnie, obecnie mieszka i pracuje w Kolonii.
Od początku lat 60. wykorzystuje nowe techniki i tematy do tworzenia sztuki – od foto-realizmu do abstrakcji. Przełomowym momentem jego kariery okazał się być udział w Biennale
w Wenecji, gdzie reprezentował Niemcy. Obecnie ceny jego obrazów przekraczają na aukcjach
kwotę 10 milionów euro. „Odrzutowiec” (1963), sprzedany został w 2007 roku na aukcji w salonie Christie’s, w Nowym Jorku za ponad 11 milionów dolarów, a „Świeca“, obraz namalowany w 1983 roku, sprzedano w Sotheby’s w Londynie za 10,5 miliona euro. W samym roku
2012 jego dzieła czterokrotnie przekroczyły na aukcjach sumę 15 milionów dolarów, cyt. za:
D. Reps, Gerhard Richter, czyli fenomen ostatnich lat, http://rynekisztuka.pl/2014/01/13/sztuka-inwestowania-w-sztuke/ (22.08.2012).
292
    Por. D. Reps, Gerhard Richter, czyli fenomen ostatnich lat…, dz. cyt.
290
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– jak ocenił te fotografie Andrzej Zygmuntowicz293, przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików.
Obecnie każdy może być fotoreporterem i pewno za takiego ma prawo się
uważać, kiedy umieszcza swoje zdjęcia w internecie – podobnie jak robią to profesjonaliści, dla których prasa coraz mniej miejsca przeznacza na fotografie i fotoreportaże. Jednemu uda się zrobić dobre zdjęcie i zostanie zauważony, doceniony, innemu nie. Ale co rozumieć pod pojęciem „dobra fotografia prasowa”?
Jak mierzyć jej wartość?
Znakomity fotoreporter Andres Feininger mówił:
„Większość ludzi ocenia fotografię jedynie pod kątem technicznej jakości. Gdy jest
«ostra» i posiada naturalne kolory, uważana jest za dobrą. W przeciwnym wypadku nie. Moim zdaniem to tak, jakby oceniać literacki język pisarza pod kątem
gramatyki i zasad ortograficznych, a przecież nawet technicznie perfekcyjna fotografia może być nieciekawa i bez jakiejkolwiek treści. Dla mnie aparat fotograficzny
jest tym, czym maszyna do pisania dla dziennikarza lub pisarza. To niezbędny
instrument naszej pracy, którego nie należy jednak przeceniać. W przeciwnym
razie fotografujący staje się niewolnikiem podejścia, które brzmi: «Gdybym tylko
miał nikona (albo leicę czy pentaksa), też robiłbym wspaniałe zdjęcia». Nic bardziej
błędnego. Nie chcę przez to powiedzieć, że technika fotografowania jest nieistotna. Przeciwnie, wykorzystana w odpowiedni sposób, może wydobyć wielkie możliwości wybranego tematu”294.

Z takich możliwości skorzystał Paweł Opaliński. Punkt ciężkości przesunął z harmonii, prostoty, integralności, kompozycji ujęć na rzecz bogactwa psychicznych doznań płynących z obrazu. Ujęcie danej chwili w sposób artystyczny
(m.in. wyszukana kompozycja, celowa deformacja, gra światła i kolorów) w fotografii prasowej schodzi na drugi plan, bowiem fotoreporter w momencie utrwalania biegu historii nie ma czasu na zastanawianie się nad wyszukanymi scenami, on je musi w odpowiednim momencie dostrzec, wychwycić. W przypadku
Opalińskiego rejestrowane oczywiste sceny nabrały szczególnego znaczenia
dzięki przypadkowemu, nerwowemu poruszeniu aparatu w momencie naciskania migawki. Nie tylko udało się autorowi zarchiwizować rzeczywistość, ale tymi
rozmytymi ujęciami wpłynąć na odbiorcę i jego uczucia. Wyłącznie szczęśliwy
    A. Zygmuntowicz, Obrazy emocji, w: P. Opaliński, Poruszeni – zapis transcendentalny…,
dz. cyt., s. 3.
294
    Cyt. za: M. Grabowiecki, Andreas Feininger – mówimy tym samym językiem, w: fotopolis.
pl, internetowy magazyn o fotografii (wersja beta), www.fotopolis.pl/n/19176/andreas-feininger-mowimy-tym-samym-jezykiem/.
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dla fotoreportera zbieg okoliczności – błyskawiczne dostrzeżenie zaskakujących,
niecodziennych zbiegów wydarzeń lub nawet nieostre ujęcia – sprawia, że jego
fotografie osiągają wysoki pułap artyzmu bez aranżacji, zupełnie przypadkowo.
Fotografia stała się medium będącym formą ekspresji artystycznej, nośnikiem
idei na równi z malarstwem, „wielu fotografów pragnie – jak zauważa Charlotte Cotton – by na ich dzieła spoglądano przez pryzmat kryteriów artystycznych”295. Na przykładzie twórczości Pawła Opalińskiego stało się to możliwe w fotografii prasowej, której wartość w pierwszej kolejności stanowi prawda oraz
konieczność, a dopiero potem kompozycja i wszelkiego rodzaju ujęcia, które
świadczą o artyzmie i estetyce wykonanych zdjęć296.
W fotografii prasowej chodzi o niezaprzeczalną prawdę, o sens codzienności, nie ma w niej kłamstwa, a pokazanie fragmentów świata jest zadaniem
naczelnym, jakie ma wypełnić fotoreporter bez wprowadzania artystycznych
sztuczek. Paweł Opaliński świadomie ich nie wprowadził. Wpisał się zupełnie
niespodziewanie w świat, który chciał pokazać, a tym samym dostrzegł coś, co
jest „niedostrzegalne”. Wskazał na zjawiska psychologiczne, które, choć niewidoczne, były wokół niego, i to wyczuwane przez uczestników uroczystości.
Mimo że pokazał znane motywy (m.in. tłum modlących się na placu św. Piotra
w Watykanie ludzi, ludzi zapatrzonych w stronę ołtarza, przy którym odprawiana była msza św. kanonizacyjna), zastosowanym nieświadomym „rozmyciem”
ożywił i utrwalił emocje uczestników uroczystości.
Fotoreporterzy rywalizują ze sobą w realizacji pomysłów, każdy chciałby zaprezentować świat tak, jak go widzi, ale nie każdemu jest to dane. Czy pokazywanie rzeczywistości w sposób jak najbardziej realistyczny, z zachowaniem
wszelkich zasad autentyzmu bez przekłamań jest możliwe?
Zmiana perspektywy prowadzi do zmiany percepcji fotografii dziennikarskiej, wywołuje reakcje ambiwalentne u odbiorcy, który zaczyna się zastanawiać,
gdy patrzy na fotografie, czy to, co widzi na nich, faktycznie jest informacją
o czymś, prawdą, czy nie jest przypadkiem manipulacją, grą z widzem, iluzją,
obrazem, który z rzeczywistością nie ma nic wspólnego297?
Jakub Dąbrowski uważa, że „kiedyś fotograf był po prostu oczyma widza
w miejscu, w którym ten nie mógł się znaleźć. Dziś jest trudniej, większość świata
widzieliśmy na zdjęciach i w filmach, ciężko o świeżość i zaskoczenie”298.

    C. Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, tłum. M. Buchta, P. Nowakowski, P. Paliwoda, Kraków 2010, s. 7.
296
    Por. K. Wolny-Zmorzyński, Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie,
Warszawa 2015, s. 129.
297
    K. Wolny-Zmorzyński, Mistrzowie fotografii dziennikarskiej…, dz. cyt., s. 129.
298
    J. Dąbrowski, Fotolotnia, „Polityka” 2014, nr 23, s. 121.
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Pawłowi Opalińskiemu udało się także wychwycić obrazem uczucia euforii
postaci widocznych na fotografiach, które rzutują na odbiorcę, niosąc ze sobą
radość i uwielbienie, są afirmacją tego, co się dzieje tu i teraz. Owo rozmazanie przenika obserwatora, pod jego wpływem dokonuje się zmiana duchowa, uwrażliwienie na to, co sam fotoreporter przeżywał i jak doświadczał tych
wzniosłych chwil w momencie fotografowania. Obrazy te pozostają na długo
w pamięci osoby odbierającej przekaz, w której rodzą się pozytywne uczucia
entuzjazmu połączone z poznaniem tego, czego sama nie była w stanie osobiście doświadczyć.
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