Studencka Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

We

współczesnej kulturze nadużywa się słów,
takich jak „geniusz”, „talent”, „fenomen”.
Słyszę w radiu jakieś nazwisko, mówią „geniusz”,
okazuje się, że chodzi o muzyka rockowego.
Dawniej takich słów używało się bardzo rzadko
i z trwogą. Mogę tak nazwać Szekspira, Beethovena, Platona, a ludzi naprawdę genialnych policzę
na palcach jednej ręki. Czy można mówić o geniuszach reportażu? Tu wszystko bierze się z ogrom-

Ryszard Kapuściński, Reporter nie mieszka w Hiltonie, cyt. za: Krystyna Strączek, Autoportret Reportera, Kraków 2003.

Gdyby zmartwychwstał,
a to do niego podobne
Radził sobie po mistrzowsku ze wszystkim
i w pisaniu, i w życiu. Wobec jednego był bezbronny: chamstwa, czyli niewrażliwości na istnienie drugiego człowieka

R

yszard Kapuściński jako jeden z pierwszych
w literaturze faktu dowiódł, że zdanie napisane w reportażu może mieć doskonałą formę. Chodziło
nie tylko o poprawność, ale także o układ w kontekście.
Jak w muzyce, gdzie ton czyni melodię. Dobrze napisane
i zgrabnie wkomponowane w całość zdanie nie tworzy
jeszcze literatury, ale wyprowadza je poza płody wyrobnictwa. Żeby sprawdzić, czy odkrycie reporterskie zapisane jest wedle tej recepty, należy przeczytać je głośno. Jeśli
mamy w głowie wiersze wyuczone kiedyś na pamięć, to
mechanizm sprawdzający porówna od razu to, co czytamy na głos, z klasycznym wzorem. Nie wiemy, czy
Kapuściński mówił sobie wiersze dla przyjemności, ale
wiemy, że pisał je w pocie czoła n i e dla przyjemności za
młodu. Potem poezję zarzucił i wrócił do wierszy na stare
lata. Lapidaria to mieszanina notatek, które będąc eseistyczną literaturą faktu, pisane były jak poezja. Zdanie
ma być w takiej formie nie tylko n i e – wyrobnicze, ale
ma brzmieć i być aforyzmem, jak każdy fragment Miłości
w czasach cholery (jak w oryginale) Garcii Márqueza, który wprowadził aforystykę do luźnej narracji. Nie da się
tego w karierze pisarskiej osiągnąć, przechodząc płynnie
od formy do formy. Można to natomiast robić skokami.
I takim skokiem u Kapuścińskiego było przejście od klasycznego reportażu (Chrystus z karabinem na ramieniu)
do Cesarza, który pisany był jak moralitet.
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Reportaż jest sztuką

nej pracy, wiedzy i szczęścia. Każda moja książka
to wyraz wdzięczności wobec losu, który pozwolił
mi tak wiele zobaczyć, usłyszeć i dotknąć. Ważny
jest wysiłek woli, odporność na załamania, dar
wyrzekania się rzeczy niepotrzebnych. Musi temu
towarzyszyć życzliwość innych ludzi. Trzeba pamiętać, że reportaż jest zawsze pracą zbiorową, ma
wielu autorów, nie można napisać go samemu. Na
reportaż składają się cudze głosy i doświadczenia.1
Ryszard Kapuściński
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Czy Kapuściński potrzebował wzorów? W jego twórczości widać je tu i ówdzie, ale przyznawał się do nich,
nie zacierał śladów. Były dla niego inspiracją jak Majakowski w młodzieńczej poezji czy Everyman w Cesarzu.
Nieważne jednak, ile wzorów wykorzystał i porzucił Kapuściński. Poza wspomnianymi dwoma n i e widzę, a czytał bez przerwy i bez przerwy szukał, nawet w zeszytach
szkolnych. Patrz – mówił – dziecko napisało „morze jest
ogromne”. Co można do tego dodać? Nieważne, kto był
dla niego wzorem, ale ważne dla ilu dziennikarzy (pisarzy) on był wzorem. Trochę jak z profesorem starej daty.
Ilu doktorów wypromował? Nie wiem, ilu dziennikarzy
polskich powie, że jest n i e z Niego. Mówię o dziennikarzach a nie politrukach (skrót od politiczeskij rukowoditiel, czyli sekretarz partii w oddziale frontowym).
W literaturze faktu uprawianej przez Amerykanów
i Anglików obowiązuje święte przykazanie: „Jeśli matka
mówi, że cię kocha, sprawdź to”. Dlatego Hemingway
uciekł z gazety do książki. Chciał odpisywać z rzeczywistości to, co widział on, a nie to, co podawało źródło.
Słowem – sam chciał być źródłem. Na pytanie, czy źródło
tworzy „rzekę”, odpowiedź znajdujemy w literaturze faktu
uprawianej przez Latynosów: Vargasa Llosę i wspomnianego Garcię. Ich dziennikarstwo od razu było literaturą.
Świat jest magiczny. Wystarczy tylko dobrze to opisać.
Kapuściński należał do tej grupy pisarzy, wszak pochodził
z Europy Łacińskiej.
Radził sobie po mistrzowsku ze wszystkim i w pisaniu, i w życiu. Wobec jednego był bezbronny: chamstwa,
czyli niewrażliwości na istnienie drugiego człowieka.
Dziś, gdyby zmartwychwstał, czułby się bardzo źle.
Krzysztof Mroziewicz

Spotkanie studentów z Bożeną Dudko (sekretarzem profesjonalnego jury), od lewej:
Mariusz Bartodziej, Iza Kmieć, Rafał Kałwa, Ania Streczeń, Lily Pislar, Paulina Śledziona, Maciej Wróbel, Marta Rosa, Ela Kostecka z Milenką, Maciej Jaroszewicz, Hania Ciesielska, Bożena Dudko, Urszula Glensk, Janek Kozub, Ada Siess, Weronika Nowogórska

Reporterzy opowiadają…

Na przykład o ptaku nazywanym
żołna, który zamiast wić gniazda w koronach drzew, buduje tunele w piaszczystych urwiskach i tam zakłada swoje siedliska (Michał Książek). Żołna
jest więc jak żołnierz w okopach.
Od reporterów można się dowiedzieć, co zdarzyło się z trzynastoma
Żydami, którzy byli ukrywani we wsi
Rechta, a potem zostali zabici przez
sąsiadów. Było to na Lubelszczyźnie,
czyli tam, gdzie do dziś jedna trzecia
wiejskich domów nie ma łazienek (Paweł Reszka).
Z reporterami można pójść dalej,
choćby na Polesie i wyobrazić sobie, że
w drugiej połowie XIX wieku na tamtejszej wsi ponad połowa ludzi miała
na głowie „kołtuny polskie” (pięknie
zwane też plica polonica). I nie byli to
dr hab. Urszula Glensk
rastafarianie, tylko biedni ludzie, któprowadząca studenckie jury
rzy wierzyli, że obcięcie włosów grozi
niechybną śmiercią (Małgorzata Szejnert). Stąd wzięło się powiedzenie „długie włosy – krótki rozum” – przestrzegam, na wypadek gdyby ktoś używał i nie wiedział, że posługuje się mądrością
ludową.
Przysłowia żyją dłużej niż obyczaje.
Jeśli kogoś ciągnie dalej na wschód, może poznać zwyczaje przedmajdanowego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, który codziennie o czternastej przerywał urzędowanie i udawał się na zabiegi kosmetyczne. Ale bywały też dni prezydenckiego panowania w całości przeznaczane na rytuały
upiększające (Zbigniew Parafianowicz i Michał Potocki), co przywołuję gdyby
ktoś miał upodobanie do oddawania głosu na ładnych prezydentów.
Gdy komuś się wydaje, że historia Ku Klux Klanu zakończyła się wraz
z odkryciem makabrycznych zbrodni na tle rasowym, z tego błędnego wyobrażenia może go wybić książka Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Niektóre
organizacje mogą na jakiś czas zamilknąć, aby dotrwać do lepszych czasów,
a potem znowu skrzyknąć szeregi i zsynchronizować marsz.
Pożytki poznawcze z czytania książek reportażowych są różnorodne. Prawie zawsze reporter rozwiewa nasze optymistyczne wyobrażenia, że wcześniej coś wiedzieliśmy o omawianym w książce problemie. Tak było również
w przypadku tegorocznych nominacji do Nagrody im. Kapuścińskiego za
Reportaż Literacki. Niby dużo wiemy o potwornych motywacjach Andersa
Breivika, ale Åsne Seierstad udowadnia, że prawie nic nie wiedzieliśmy.
Magdalena Grzebałkowska znalazła dla swoich czytelników ciekawe
informacje, które pozwalają zrozumieć, jak wyglądało życie w powojennym
Wrocławiu. Choćby taką, że w 1945 roku polska administracja rozważała, czy
Niemcy powinni nosić opaski na rękawach swoich ubrań. Plan oznaczenia
„innych” odrzucono, ale nie z powodów etycznych, lecz by nie zrażać pionierów i nie pokazywać, że mieszkańcy przedwojennego Breslau wciąż stanowią
w mieście większość.
Lektura reportaży bywa fascynująca tak samo jak czytanie wielkiej literatury. Międzywojenni krytycy zauważyli, że autor reportażu korzysta z konwencji prozy fabularnej, ale fikcję zastępuje faktem. To spostrzeżenie jest do
dziś aktualne. Literatura faktu jest sztuką pisania. Brawurowo pokazała to
Elisabeth Åsbrink, laureatka Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego sprzed
dwóch lat. O tym, że materią wielkiej literatury może być faktografia, wiedział już Franciszek Salezy Dmochowski, dziennikarz i satyryk, który w XIX
wieku pisał:
Nie tylko opiewacze Klio lub Wenery
Mają swoje miejsce w sztuce, lecz i reportery.
Czy w XXI wieku – „wieku dokumentu” – ktoś może to jeszcze kwestionować? W każdym razie ani ja, ani Grupa Studentów creative writing Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, nie mamy
wątpliwości – reportaż jest sztuką.
Urszula Glensk
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Po pierwsze: nie oceniać

Magdalena Grzebałkowska – reporterka związana z „Gazetą Wyborczą”, autorka reportaży: Ksiądz Paradoks. Biografia ks. Jana Twardowskiego, Beksińscy.
Portret podwójny oraz 1945. Wojna i pokój. W 2009 roku zdobyła nagrodę
Grand Press za reportaż Kocham cię. Zabijmy męża.
Mimo tego, że nie znaliście się, czasem spuszczasz zasłonę milczenia, wycofujesz się z opisania
pewnych faktów.
Wydaje mi się, że każdy musi umieć postawić sobie
granice. Także, a może przede wszystkim, reporter
czy dziennikarz. Wiem o Beksińskich rzeczy, które
ubarwiłyby te postaci. Ale tym samym sprowadziłyby nas do tabloidu. Rola reportera jest strasznie
niewdzięczna: zaprzyjaźniam się z bohaterami,
a potem ich zdradzam, opisując ich intymne sprawy. Ale założyłam sobie, że jeśli dowiem się rzeczy,
które miały wielki wpływ na ich życie, to o nich na-

„Nie tylko wojna nie umarła”
W

odróżnieniu od wielu korespondentów
wojennych nienawidzę wojny. I dlatego właśnie o niej
piszę. Zostałem korespondentem wojennym niechętnie i przypadkowo. Stało się
to za sprawą telefonu, który
odebrałem pewnego pięknego poranka w czerwcu 1991
roku w swoim mieszkaniu
na poddaszu rzymskiej kamienicy. Poprzedniego roku
moja gazeta wysłała mnie do
Rzymu, bym pisał o korupcji
w polityce, zorganizowanej
przestępczości i piłce nożnej
– a przy okazji cieszył się la
dolce vita. Moi szefowie przykazali mi również, bym miał

na oku pobliską Jugosławię.
(...) W rezultacie przez kilka
następnych lat miałem oko
na swoje mieszkanie w Rzymie, a zajmowałem się niemal wyłącznie najgorszym
koszmarem, jaki wydarzył się
w Europie od czasów Trzeciej
Rzeszy. (...) Wiosną 1992 roku
bośniaccy Serbowie rozpętali huragan przemocy skierowanej głównie przeciwko
bośniackim Muzułmanom
– a także bośniackim Chorwatom i wszystkim nieserbskim grupom etnicznym – na
terytorium, które nazywali „Wielką Serbią”. Mieli tu
mieszkać Serbowie i tylko
Serbowie, pozostałych zaś

należało usunąć – zabić lub
wysiedlić. W ciągu kilku tygodni od pierwszego strzału
bośniackiej wojny, który padł
w Sarajewie 6 kwietnia 1992
roku, bośniaccy Serbowie –
wspierani przez Serbię – utopili cały kraj we krwi i pogrążyli w cierpieniu, a trzeci już
w ciągu roku konflikt zbrojny
w Jugosławii ostatecznie doprowadził do rozczłonkowania tego państwa.
Ed Vulliamy
fragment książki Wojna umarła.
Niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki, z angielskiego przełożył Janusz Ochab, wyd. Czarne

piszę. W 1963 roku Beksiński dostał propozycję wyjazdu na stypendium Guggenheima. Marzyli o tym
wszyscy ówcześni artyści. Mógł zostać na pół roku
w Nowym Jorku, może na stałe. Ale nie pojechał.
Nie mogłam okłamać czytelników i tak, jak ktoś
mi mówił, napisać, że „czuł się spełnionym artystą”. Wiedziałam jaka jest prawda: nie miał szans
na prywatną toaletę w samolocie, a miał problemy
gastryczne i musiał być cały czas przy niej. Wiem
też, że Beksiński był strasznym plotkarzem. Przez to
znam różne ploteczki z Sanoka: wiem, która ciocia
zdradzała męża, który wujek nie rozmawiał z ciocią,

bo podała niedobrą zupę. Ale co by to dało, gdybym
o tym napisała? Reporterzy muszą być adwokatami
ludzi, o których piszą. Pilnować, żeby ich nie poniżyć. O Tomku Beksińskim wiem pewną rzecz, która pozwala go lepiej zrozumieć, ale równocześnie
nie mogłam wszystkiego napisać – on nie żyje, nie
może się bronić. Więc musiałam ją pominąć.
W 1945 Wojnie i pokoju piszesz: „Niusia wyniosła
z piwnicy kryształową solniczkę i pieprzniczkę
na rzeźbionej podstawce oraz przekonanie, że
musieli tu mieszkać bogaci Niemcy”. Przez pół
roku, od marca do sierpnia 1945, wojska rosyjskie w pełni dysponowały własnością niemiecką
pozostawioną w Polsce. Dopiero w listopadzie
szaber został oficjalnie uznany za przestępstwo.
Jakie miałaś odczucia rozmawiając z szabrownikami? Z jednej strony pokusa, aby uznać tych
ludzi za zwykłych złodziei, a z drugiej kontekst,
który komplikuje ocenę.
Ta książka nauczyła mnie, żeby nigdy nie oceniać
swoich bohaterów i ich nie potępiać. Nie mam
prawa mówić, że ktoś coś zrobił źle w 1945 roku,
że ci ludzie czynili źle, bo szabrowali, bo sama nie
wiem, jakbym się zachowała w tamtych czasach.
Może chciałabyś aptekę, a ja bym całą przywiozła ze
Szczecina? Póki czegoś nie przeżyjemy, nie możemy
tego ocenić. Odkryłam, że było wiele rodzajów szabru, w tym zinstytucjonalizowany i konieczny do
przeżycia. A panią Niusią kierowała ciekawość. Po
prostu ciekawość życia. Chciała zobaczyć jak żyli
Niemcy.
Reporter potrafi zrozumieć taką motwację, bo też
uprawia swego rodzaju szabrownictwo...
Jestem przekonana, że gdybym miała 18 lat w 1945
roku i znalazłabym się na Ziemiach Odzyskanych,
łaziłabym po wszystkich mieszkaniach i brałabym fajne rzeczy. Po pierwsze, wiedziałabym, że
ci Niemcy już raczej nie wrócą. A jak ja sobie nie
wezmę, to ktoś inny to zrobi. No i jestem strasznie wścibska, ciekawska. Kiedy byłam dzieckiem,
mieszkałam w długim bloku z galeriami. Kiedy urosłam na tyle, że mogłam patrzeć przez okno, chodziłam wieczorami i podglądałam ludzi w mieszkaniach, zaglądałam im do okien. I jestem pewna, że
gdyby były puste, łaziłabym po nich i je oglądała.
Dlatego nie oceniam pani Niusi. Poza tym, co ona
tam wzięła.

Rozmowa przeprowadzona w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach, podczas wręczenia Śląskiego Wawrzynu Literackiego we wrześniu 2015.

Spisała: Karolina Kijek

fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Urszula Glensk: W swojej ostatniej książce pokazujesz jak trudno czasem reporterowi dociec
prawdy. Przywołujesz i relacjonujesz wspomnienia napisane przez Franciszkę Oliwę, wychowawczynię z żydowskiego sierocińca w Otwocku,
a potem stwierdzasz: „Jaka szkoda, że wszystko
co napisałam powyżej jest nieprawdą. Poza trzema szczegółami: kobietą, dziećmi, pensjonatem
Zachęta. Oni są prawdziwi. Resztę Franciszka
Oliwa, wychowawczyni średniej grupy w Domu
Dziecka w Otwocku, zmyśliła”. Jak radzisz sobie
z tymi „zmyśleniami”?
Magdalena Grzebałkowska: To, co opowiedziała
Franciszka Oliwa, było wspaniałą reporterską sceną: zima, idzie żołnierz, trzyma za rączkę żydowskie dzieci, naprzeciwko niego elegancka kobieta.
Bardzo było mi żal, kiedy rozmawiając z otwockimi
dziećmi, usłyszałam: niech pani jej nie wierzy, to
wszystko jest nieprawdą. Dlatego posłużyłam się
taką konwencją. Opisałam to, a w kolejnym akapicie wszystko obaliłam.
Co myśli reporter, kiedy zaczyna orientować się,
że jego rozmówca konfabuluje?
Z prawdą jest tak, że każdy ma jakąś. Ale kim ja
jestem? Jakie mam prawo do rozsądzania, co wydarzyło się naprawdę? Myślę, że tak naprawdę nikogo
na świecie nie obchodzi, co ma do powiedzenia
Grzebałkowska.
W Beksińskich. Portrecie podwójnym konfrontujesz spojrzenia różnych rozmówców. Jeden mówi
o Zdzisławie Beksińskim: „nie lubił przyrody”,
drugi: „uwielbialiśmy leśne wędrówki”.
Tak było. Również Tomek Beksiński był kompletnie
rozsypany. Jedni mówili: „fantastyczny przyjaciel,
oddałby ostatnią koszulę”, drudzy: „hitlerowiec,
nienawidziłem go”. Ilu ludzi, tyle opinii o Beksińskich! A ja, jako reporterka, jestem przekaźnikiem,
zbieram materiał, przerabiam go przez siebie –
oczywiście nie jest to obiektywne, bo nie ma obiektywizmu w relacji reportera – staram się pokazać
swoich bohaterów ze wszystkich możliwych stron.
Niech czytelnik sam z tego wyciągnie to, co zechce.
I muszę przyznać, że cieszę się, że nie znałam Beksińskich.
Dlaczego?
Nie obowiązywała mnie wobec nich lojalność.
Gdybym znała Tomka Beksińskiego i miała z nim
dobry kontakt, pomyślałabym pewnie: ale oni
o tobie straszne rzeczy piszą, oszczędzę ci tego!
I chciałabym napisać, że był fantastyczny.

fot. Renata Dąbrowska

Z Magdaleną Grzebałkowską, ubiegłoroczną laureatką Studenckiej Nagrody
im. Kapuścińskiego, rozmawia Urszula
Glensk

Adam Michnik wręcza Edowi Vulliamy’emu Nagrodę im. Kapuścińskiego, Warszawa 18 maja 2013

Ed Vulliamy – brytyjski dziennikarz i pisarz, były korespondent „The Observer”, reporter „The Guardian” i laureat licznych nagród, w tym Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki.
Otrzymał ją w 2013 roku za książkę Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy, w której opisał terror i przemoc, panujące na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Wcześniej, w 1996 jako pierwszy dziennikarz
zeznawał w Hadze w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii. Na początku konfliktu, jako jeden z pierwszych korespondentów, poinformował świat o ludobójstwie w Bośni, oskarżając Zachód o bezczynność wobec eksterminacji. Osobiste zaangażowanie naraziło go na krytykę
środowiska dziennikarskiego. Jego reportaż Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki –
jest przejmującym sprawozdaniem, w którym Vulliamy po dwóch dekadach opisuje dalsze życie ofiar
wojny i więźniów obozów na Bałkanach. „Nie tylko wojna nie umarła – pisze – przetrwało również
wielu z tych, którzy mieli umrzeć wraz z nią”. Książka pokazuje, jak toczy się ich życie po katastrofie.
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Katarzyna Surmiak-Domańska
Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość
wyd. Czarne

Åsne Seierstad
Jeden z nas. Opowieść o Norwegii
przełożyła Iwona Zimnicka, wyd. W.A.B.

Paweł Piotr Reszka
Diabeł i tabliczka czekolady
wyd. Agora

Małgorzata Szejnert
Usypać góry. Historie z Polesia
wyd. Znak

Karolina Domagalska
Nie przeproszę, że urodziłam.
Historie rodzin z in vitro, wyd. Czarne

Przez otwory białej szaty
Autorka zabiera czytelnika w podróż
do miejsca, nad którym zazwyczaj „tylko przelatuje się samolotem”. Harrison
w Pasie Biblijnym to miasteczko, w którym „mieszka miłość”, jak głosi gazetowa reklama promująca lokalne radio,
i w którym legalnie działa Ku Klux Klan.
Książka Surmiak-Domańskiej to napisany przystępnym językiem, wielowątkowy reportaż o organizacji, która kojarzy
nam się raczej z przeszłością Ameryki.
Autorka uczestniczy w dorocznym zjeździe Klanu. Zagląda przez otwory białej
szaty, ogląda wyświetlane przemówienie
Rudolfa Hessa i na białych werandach
słucha chrześcijańskich rodzin, mówiących o wyższości jednej rasy nad drugą.
Znakomicie pokazuje przeobrażenie
wymyślonej przez kilku mężczyzn zabawy w sektę, której macki w czasach największej popularności sięgały stołków
senatorów, burmistrzów i sędziów. Z reporterską potrzebą zapisania wszystkiego co wie i widzi, Surmiak-Domańska
wciąga czytelnika w podróż po historii
organizacji. I uświadamia, że tytułowa
„miłość” wychodzi także poza granice
KKK. Zwykli Amerykanie fotografowali
się na tle ciał wiszących na drzewach,
a po puszczeniu migawki aparatu, spokojnie rozchodzili się do domów.

Norwegia bez raju
Ta książka pojawia się na półkach polskich księgarni w odpowiednim czasie.
Opowieść o Breiviku, o jego skomplikowanym dzieciństwie i dorastaniu.
O żonglowaniu osobowościami w poszukiwaniu swojego miejsca w młodzieżowych gangach. O nieudanych próbach
zarobienia pieniędzy. O skrajnie prawicowych poglądach i nieuzasadnionym
strachu o przetrwanie własnego narodu.
Wypadkowa tych doświadczeń stworzyła człowieka – jednego z nas. Ale nie
każdy z tego powodu zabija. Norweska
dziennikarka precyzyjnie odtwarza fakt
za faktem, odkrywając ciemne strony
osobowości terrorysty, ale i zaskakującą
niezborność norweskiej policji. Odtwarza historię zapisaną w dokumentach
i widzianą na własne oczy podczas procesu Breivika. Koronkowa skrupulatność
w przedstawieniu jego życiorysu stanowi jednak tylko oś reportażu. Wokół
niej Seierstad plecie swego rodzaju baśń
o kraju i jego mieszkańcach – prawdziwą
„opowieść o Norwegii”, o której zwykle
myślimy jak o raju na ziemi. Po lekturze
książki pozostaje uczucie niepokoju – bo
to zawsze może być jeden z nas. Jednak
przekute w nadzieję rodzi myśl o wzajemnym szacunku i tolerancji. Tak, by
nigdy więcej nie był to z nas żaden.

Kostka prawdy
Książka składa się z piętnastu reportaży
prasowych, drukowanych pierwotnie
w „Dużym Formacie”, a także z dwunastu opowiastek wcześniej niepublikowanych, napisanych na potrzeby zbioru. Są
to w większości krótkie historie, które
pełnią rolę łączników między różnymi
opowieściami. Każda z nich przybliża
nas do zrozumienia czym jest szczęście.
Niektóre reportaże są intrygujące jak
ten, który relacjonuje bunt zakonnic.
Inne wstrząsające – bo opowiadają na
przykład o losie kobiety, która utopiła
swoje dzieci zaraz po urodzeniu. Równocześnie każdy z przypadków jest indywidualny, budzi refleksje i skłania do zastanowienia się nad życiem. Autor opisał
te historie niezwykle realistycznie, zebrał
wiele ciekawych informacji. Był nawet
w stanie wejść w grupę „uzdrawiaczy”,
oferującą terapię dla homoseksualistów,
by dowiedzieć się czegoś więcej, niż mogli powiedzieć mu postronni obserwatorzy. Reszka pokazuje sposób myślenia
ludzi i zależności między nimi. Czytanie
tych reportaży najlepiej rozłożyć na kilka dni, by nie zmęczyć się ich mroczną
atmosferą i nie pominąć pobieżnym czytaniem najciekawszych fragmentów. By
nie zasłodzić się jak tabliczką gorzkiej
czekolady zjedzoną na raz.

Zdobyć Polesie
Panna Louis Boyd rusza w podróż,
a wraz z nią i my – czytelnicy Usypać
góry. Historie z Polesia Małgorzaty Szejnert. Podróż długą i wyczerpującą. Pełną miejsc, osób, zdarzeń i historii. A cel
podróży? Zdobyć Polesie. Polesie ubogie
materialnie i bogate kulturowo. Zapomniane przez świat i zapamiętane przez
jego rodzimych mieszkańców. Monotonne, ale i tak różnorodne w każdym metrze kwadratowym swojej powierzchni.
Szejnert stara się przekazać czytelnikowi wszystko, czego dowiedziała się od
ludzi, których spotkała, opowiedzieć
o miejscach, które odwiedziła. Dzieli
się wiedzą o nieco zapomnianej w dobie
globalizacji kulturze Polesia. Przejawia
się ona w pieśniach, które autorka słyszy od profesora Fiodora Daniłowicza
Klimczuka, w obszernej historii osadnictwa, w regionalnych nazwach chorób.
Autorka tworzy swego rodzaju kronikę
Polesia. Niektórych może zniechęcić
olbrzymi wysiłek, jaki trzeba włożyć
w lekturę. Nie jest to bowiem książka, którą z łatwością będzie czytało się
w tramwaju czy kolejce do bankomatu.
Warto jednak sięgnąć po najnowszy
reportaż Małgorzaty Szejnert. Choćby
po to, by móc powiedzieć: „zdobyłem
Polesie”.

200 stron in vitro
Każdy potrafi się wypowiedzieć w dyskusji o in vitro. Ale czy każdy może
wypowiedzieć się w imieniu kobiety,
która w wieku dwudziestu lat przeszła
menopauzę? Młodego mężczyzny, który
oddaje nasienie za pieniądze? Kobiety,
która przekazuje komórkę jajową swojej
własnej matce? Lekarza, który specjalizuje się w metodzie in vitro? Dorosłej
osoby, która żyje ze świadomością, że
gdzieś na świecie ma około setkę biologicznego rodzeństwa? Mężczyzny, do
którego dzieci, urodzone dzięki jego
nasieniu, chcą mówić „tato”? Nie każdy
może się wypowiedzieć w ich imieniu.
Ale każdy może poznać ich historie
dzięki Karolinie Domagalskiej. Reporterka przedstawia bohaterów nie tylko
z Polski. Poznajemy także surogatki
z Ukrainy, czy homoseksualistów ze
Skandynawii. Nie przeproszę, że urodziłam to reportaż niezwykle treściwy,
pokazujący nam każdą z możliwych
stron problemu. Książka ma tylko nieco
ponad dwieście stron i ani jednej zbędnej. Opisując intymne kwestie, związane
z problemami medycyny reprodukcyjnej, Karolinie Domagalskiej udało się
tak dobrać słownictwo, by nie urazić
i nie zwulgaryzować – a dobrze opisać
i pomóc zrozumieć.

Karolina Kijek

Marta Rosa

Weronika Nowogórska

Maciej Wróbel

Hania Ciesielska

Magdalena Grzebałkowska
1945 Wojna i pokój
wyd. Agora

Kronika końca i początku
1945 Wojna i pokój to poruszające historie interesującego czasu „pomiędzy”,
możliwość podążania tropami szarego
człowieka zawieszonego w dwóch rzeczywistościach – końca wojny i początku pokoju. Autorka oddaje głos żyjącym
świadkom tego przeistoczenia, którzy
pozwalają odbiorcom wcielić się w everymana roku 1945. Obiektywizmu, autentyczności i siły historiom dodaje
fakt, że Grzebałkowska nie ograniczyła
się do opowieści Polaków. Z równą starannością portretuje życie przesiedlanych rodzin niemieckich czy przybliża
losy żydowskich sierot. Książka to kronika pełna perypetii ludzi zaplątanych
w trudny moment dziejowy, kiedy na
zgliszczach dawnych wartości powstają nowe potrzeby i pragnienia. Mocną
stroną reportażu są także maleńkie historyjki, poutykane w „dział ogłoszeń
drobnych”, opatrujących każdy rozdział.
Wycinki prasowe czasem wywoływały uśmiech, reklamując przedwojenne
cukierki, a czasem – „Oddam dziecko
w dobre ręce...” – niosły ból. Są kontrastowe jak samo życie w powojennej rzeczywistości.
Adriana Siess

Zbigniew Parafianowicz, Michał Potocki
Wilki żyją poza prawem. Jak Janukowycz
przegrał Ukrainę, wyd. Czarne

Jenny Nordberg
Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu
obyczajowego w Afganistanie, wyd. Czarne

Michał Książek
Droga 816
wyd. Fundacja Sąsiedzi

Wojciech Jagielski
Wszystkie wojny Lary
wyd. Znak

Wolność nosi spodnie
Ukraiński Marlon Brando
Parafianowicz i Potocki w swoim repor-Bycie kobietą w Afganistanie nie jest
tażu zręcznie nakreślili portret Wiktorałatwe. Rodząc się dziewczynką, stajesz
Janukowycza i skorumpowanego sys-się problemem – w szczególności, jeśli
temu politycznego, który wprowadziłwśród rodzeństwa nie ma jeszcze chłopna Ukrainie. Reportażyści nie mają li-ca. Oznacza to upokorzenie dla rodziny.
tości dla byłego prezydenta – punktująW takiej sytuacji istnieje jednak pewne
wszystkie jego nadużycia, manipulacje,wyjście awaryjne, które Jenny Nordberg
kłamstwa i wpadki, opisują portrety, naopisuje w swoim reportażu, a mianowiktórych wygląda „jak Marlon Brando”cie – bacza pusz. To dziewczęta, które
oraz mało dyplomatyczne wypowiedzisą wychowywane jak synowie, wbrew
podczas rozmów z najważniejszymi eu-ich biologicznej płci. Jest to zjawisko,
ropejskimi politykami, którym to chwa-będące tajemnicą społeczną, choć wylił się swoją tężyzną fizyczną i zdradzałstępuje dość często. Taka manipulacja
patenty na poprawę sprawności seksual-tożsamością dziecka ma za zadanie nie
nej. Autorzy reportażu Wilki żyją pozatylko podnieść status rodziny, ale jest
prawem wyczerpująco opisali złodziejskirównież zabiegiem z pogranicza masystem sprawowania władzy przez jegogii i medycyny – obecność fikcyjnego
ekipę, wszechobecną korupcję i biuro-chłopca w domu ma sprawić, że kolejkrację paraliżującą rozwój przedsiębior-nym potomkiem nie będzie córka. Nieczości. Sporo uwagi poświęcili też skom-pisana zasada mówi, że do prawdziwej
plikowanym relacjom z Rosją, a dziękipłci należy wrócić najpóźniej w okresie
rozmowom z najważniejszymi unijnymidojrzewania. Są jednak kobiety, które
politykami – przedstawili od kuchniwbrew tej normie decydują się na pozotrudne negocjacje w sprawie umowystanie bacza pusz na zawsze. Nordberg
stowarzyszeniowej. Udało im się unik-opisuje świat zdominowany przez mężnąć tabloidowego gonienia za sensacjączyzn i pełen zdeterminowanych kobiet.
i rzetelnie wyjaśnić, dlaczego doszło doIch upór może być inspiracją dla każdego z nas.
Euromajdanu.

W zielonym gaju
Michał Książek w reportażu Droga 816
wybrał tematykę, który wzbudza we
mnie skojarzenia: podróż, granica, różnice kulturowe, Wschód a Zachód. Swoje rozważania ubrał w poetycką formę.
Reportaż opowiada o Nadbużance, czyli
drodze, która ciągnie się z północy na
południe, wyznaczając granicę polsko-białoruską i polsko-ukraińską. Książek
snuje swą opowieść w wyjątkowej konwencji – poznajemy świat dzięki jego
wrażeniom i przemyśleniom. Wyjątkowej, ponieważ każde zdanie jest mocno
nasycone subiektywnymi spostrzeżeniami autora. Czytelnik musi więc zwrócić
uwagę na elementy, które wydały mu się
interesujące. Autorowi trudno odmówić
wiedzy o naturze i spostrzegawczości
przyrodnika. Wędrując przez lasy, moczary i wsie dostrzega mnóstwo szczegółów, które zapewne uszłyby uwadze
wielu podróżników. Jego znajomość gatunków roślin i zwierząt jest imponująca. Nad narracją unosi się duch poetycki.
Metafory, krótkie rozdziały, rozważania
nad etymologią słów – wszystko to
utrzymuje czytelnika w przekonaniu, że
widzi oczami autora.

Matki Groznego
Wojciech Jagielski po raz kolejny wprowadza nas w świat wojen religijnych.
Tym razem nie mamy jednak do czynienia z emirami czy wojownikami.
O zgliszczach Groznego i Aleppo opowiada postać, która nie pasuje do otoczenia. Tytułowa bohaterka, pomimo
braku zaangażowania w wojnę, stopniowo przegrywa własną walkę o spokojne
życie, karierę, rodzinę. Dla kobiety wychowanej w społeczności Kistów, rzeczą normalną powinno być posłuszeństwo mężczyźnie, Lara jednak zawsze,
gdy sprzeciwia się wojnie, ma rację. Jej
pełna pacyfizmu i szacunku do innych
postawa wydaje się być najlepszym zabezpieczeniem przeciwko wszystkim
niebezpieczeństwom tego świata. Jest
jedną z tysięcy matek, które, choć starają się za wszelką cenę uciec od wojny,
ostatecznie znajdują się w oku cyklonu.
Wszystkie wojny Lary nie są jedynie opowieścią o heroicznej postawie i miłości
do najbliższych, to uniwersalna historia
przedstawiająca mechanizmy, determinujące człowieka zarówno w regionie
szeroko rozumianego Wschodu, jak
i bogatej Europy Zachodniej.

Izabella Kmieć

Anna Streczeń

Rafał Kałwa

Gabriela Będkowska
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Z Markiem Dannerem, laureatem
Studenckiej Nagrody im. Ryszarda
Kapuścińskiego w 2014 roku, rozmawiają Alicja Deneka i Filip Olech
Alicja Deneka, Filip Olech: Ma Pan ulubioną książkę Kapuścińskiego?
Mark Danner: Jeśli miałbym wybrać jedną książkę, byłby to Cesarz.
Dlaczego?
To świetna historia o władzy, o mechanizmach jej działania i sposobach utrzymywania się przy niej. Przeczytałem ją wiele razy. Szachinszach jest również bardzo dobrą książką z tego samego okresu.
Następne na mojej liście byłyby Jeszcze jeden dzień życia i Wojna Futbolowa. Niestety duża część książek Kapuścińskiego nigdy nie została
przetłumaczona na angielski. Bardzo nad tym ubolewam.
Znał pan pisarza osobiście...
Kiedy usłyszałem, że moja książka została nominowana, byłem bardzo
zadowolony. Kapuściński czytał Masakrę w El Mozote i bardzo mu się
podobała.
Kiedy się poznaliście?
Po raz pierwszy spotkałem go w 1986 roku. Byliśmy dobrymi kolegami, opublikowałem nawet część jego prac po angielsku, w tym Wojnę
Futbolową, opowieść o wojnie pomiędzy Salwadorem i Hondurasem.
Ryszarda znałem długi czas, przez nieco ponad 20 lat. Spotykaliśmy
się regularnie, gdy był w Nowym Jorku. Był czarującym i miłym człowiekiem. Tak jak ja lubił opowiadać historie ze swoich podróży. Lubił
ludzi.
Czy jego książki nauczyły Pana czegoś o byciu reporterem?
Ten zawód musi być zabawą, którą polubisz. Ryszard uwielbiał to, co
robił. Był też świetnym obserwatorem życia, a to niezwykle istotne.
Poświęcał wiele uwagi szczegółowi – nawet jeśli często dochodził do
ogólnych wniosków. Przykładał wielką wagę nie tylko do samej pracy
dziennikarskiej, ale również do nadawania jej odpowiedniej formy. Na
przykład Szachinszach rozpoczyna się obrazem sterty dokumentów,
taśm i fotografii. Wraz z biegiem fabuły Kapuściński odkrywa z nich
historię. Dlatego nazywałem go „poetą metamorfozy”.
A co Pan uważa za istotne w pracy reportera?
Czytać najlepszych autorów. Tylko czytając innych, nauczysz się jak
być dobrym pisarzem. Poza tym? Słuchać uważnie i gromadzić olbrzymie ilości informacji, by odpowiednio poznać sytuację, o której
się pisze. Życzliwie rozmawiać z ludźmi, próbując zrozumieć, co tak
naprawdę mają na myśli. Szkolić swój warsztat pisarski. Mieć szacunek do ludzi, z którymi współpracujesz.
Reporter musi też chyba wypracować w sobie odporność. W swojej
książce pisze Pan o artykule Massacre of Hundreds Reported in Sa-

fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

Po prostu chciałem pisać

Mark Danner – dziennikarz „New Yorkera”, autor Masakry w El Mozote. W reportażu opisał zbrodnię popełnioną podczas trwającej w Salwadorze wojny domowej pomiędzy lewicową partyzantką a siłami wojskowej dyktatury wspomaganej przez Stany Zjednoczone. W roku 1981 miasteczko El Mozote zostało zaatakowane przez dywizjon Atlacatl, który wymordował niemal wszystkich mieszkańców.
Na zdjęciu Mark Danner z tłumaczem książki Masakra w El Mozote – Krzysztofem Umińskim
lvador Village autorstwa Raymonda Bonnera. Po publikacji tekstu
Bonner spotkał się z atakami ze strony doradcy sekretarza stanu
Thomasa O. Endersa i dziennikarzy Wall Street Journal. A pan?
Doświadczyłem wielu osobistych ataków. Mój reportaż spotkał się
z krytyką ze strony „Wall Street Journal”. Skrytykował go też redaktor
magazynu „The New York Times”. Jednak nie porównywałbym krytyki
mojego tekstu do ataków, z jakimi musiał uporać się Ray. Odebrano
mu temat, a on sam musiał wrócić do sekcji lokalnej w redakcji „The
New York Times”. Decyzja o odsunięciu Raymonda miała duży wpływ
na sytuację w Salwadorze. Pozbawiła ona media najbardziej aktywnego i utalentowanego reportera, który miał odwagę pisać teksty w swej
istocie krytykujące politykę Stanów Zjednoczonych.
Czy sądzi pan, że reporter może pisaniem zapobiegać zbrodniom
takim jak ta w El Mozote?
Każdy dziennikarz chciałby myśleć w ten sposób. Ale wydaje mi się, że
nie. Ujawnianie takich zbrodni jest wartością samą w sobie. Świetnie,
jeśli byłoby to w stanie czemuś zapobiec. Dziennikarze mogą mieć

oczywiście wpływ na politykę. Jednak jest to z reguły rozłożone w czasie i wynika z bardziej ogólnego procesu. Sprawcy takich przestępstw
z reguły mają bardzo krótkofalowe cele. W Salwadorze armia wraz
z rządem utrzymywały, że walczą o swoje życie, o swoje przetrwanie.
Jak to się stało, że pan zaczął pisać? Pański ojciec był dentystą,
a matka nauczycielką.
Są dwa rodzaje studentów. Ci którzy od początku są przekonani do
tego, co chcą robić. I ci, którzy nie mają pojęcia i wzbudza to w nich
wielki niepokój: „Co ja zrobię? Nie mam zielonego pojęcia! A powinienem wiedzieć!”. Nie wybrałem świadomie dziennikarstwa. Szczerze
mówiąc, to zawsze było tym, co robiłem najlepiej, choć nie wiem, czy
kiedykolwiek sam przed sobą się do tego przyznałem. Nie chciałem
być dziennikarzem. Wydaje mi się, że myślałem o tym w szerszym
kontekście: po prostu chciałem pisać.

Zbliżenie na rzeczywistość
Współczesny świat wymaga bardziej zniuansowanego opisu
niż ten, z którym na co dzień spotykamy się w mediach. Zarówno reportaż literacki, jak i film dokumentalny, pomagają
odkryć i zrozumieć rzeczywistość przykrytą warstwą obezwładniającego szumu informacyjnego.
Podobieństwa obu gatunków
wydają się więcej niż oczywiste.
W obu chodzi o „twórczą interpretację faktów”, autentyzm postaci
i precycyzjne powiązanie wydarzeń
budujących opowieść. Oba rozwijały się w podobnym czasie, a uznawani za ich prekursorów Egon
Erwin Kisch oraz Robert Flaherty
swe najważniejsze dzieła tworzyli
w latach dwudziestych ubiegłego
wieku. Wreszcie oba poruszają
tematy trudne, nieznane, a często
przemilczane.
Dzięki przeglądowi Dokument
bez Granic przekonaliśmy się, że
oglądanie filmów dokumentalnych
może być równie fascynujące, co
lektura reportaży. Lucy Walker,
podążając za bohaterami Śmietniska aż do Rio de Janeiro, pokazała,
jak ze zwykłych odpadków można
zrobić wielką sztukę i przypomniała, że w końcu „99 to nie 100”. Zu-

pełnie inne emocje towarzyszyły
pokazowi Sceny zbrodni w reż.
Joshuy Oppenheimera. Indonezyjskie ludobójstwo z lat 60. szokowało nie tylko skalą brutalności,
ale i beztroską oprawców. Jeden
z nich dumnie podkreślał: „zwykle
zabijałem w jeansach”. Podróż po
świecie przerwaliśmy, by zagłębić
się w Historiach rodzinnych Sarah
Polley. Znowu – okazały się cenną
lekcją, choćby dzięki potwierdzeniu, że „prawda o przeszłości jest
ulotna, trudna do uchwycenia,
a wiele z naszych historii zmienia
się i nieświadomie staje się fikcją”. Prywatna opowieść Polley, za
sprawą Citizenfour Laury Poitras,
ustąpiła miejsca wielkiej opowieści
o prywatności. Historia Edwarda
Snowdena ostrzegającego przed
„budową najbardziej opresyjnej
broni w historii” na nowo postawiła
pytania o to, czy nie żyjemy jednak

Od lewej: Marta Rosa, Hania Ciesielska, Janek Kozub i Ania Streczeń – organizatorzy Studenckiej Gali i Dokumentu bez Granic

w świecie rodem z Orwella. Naszą
dokumentalną podróż skończyliśmy tam, gdzie ją zaczęliśmy. Brazylijski fotograf Sebastiao Salgado
upewnił nas, że mimo wszystko to
ludzie są Solą ziemi.
Dynamiczny rozwój filmu
dokumentalnego wpływa na inne
gatunki filmowe. Zacierają się kolejne granice, kończy się epoka
„gadających głów”. Niezmienna
pozostaje za to naczelna zasada
dokumentalistów, którą najlepiej
wyraził Krzysztof Kieślowski: „trzeba się starać dobrze poznać tematykę i ludzi, o których się mówi,
żeby potem sfotografować to, co
ma jakieś znaczenie”. Właśnie tu

reportaż literacki oraz film dokumentalny spotykają się w punkcie
stycznym. I można tylko żałować,
że do spotkania obu tych światów
nie doszło wtedy, gdy gigant kina
Werner Herzog zaprosił giganta literatury Ryszarda Kapuścińskiego
do wspólnego projektu filmowego.
Patron naszej nagrody, zajęty pisaniem, nie mógł pozwolić sobie na
stratę całego roku koniecznego do
nakręcenia filmu. Herzog, zgodnie ze swoim zwyczajem, rzucił
się w wir kolejnych przedsięwzięć.
„Niebyła” historia kina wzbogaciła
się o kolejną legendę.

Janek Kozub

Reporter w terenie, rys. Jerzy Zaruba, „Wiadomości Literackie”, 1934
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