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Rozdział I 

Andrzej Kaliszewski - Uniwersytet Jagielloński 
 

Recenzja dziennikarska.  

Oblicza klasycznego gatunku  

w dobie infotainmentu 

 

„[...] czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 

wymyśliła”. 

Wisława Szymborska, Lektury nadobowiązkowe 

 

 

Recenzja dziennikarska to gatunek publicystyki, należący do najbardziej „misyjnych”. 

W założeniu wpływa on na rozwój kultury w różnych jej podsystemach, służy edukowaniu 

społeczeństw za pomocą mediów, ułatwia też i uatrakcyjnia samo „konsumowanie” wiedzy 

oraz rozrywki. Niniejszy artykuł poświęcony jest istotnym zmianom, jakie da się 

zaobserwować w praktyce uprawiania tego gatunku w dobie rosnącej roli modelu 

dziennikarstwa, zwanego nfotainmentowym (inforozrywką), tabloidowym czy 

prokonsumenckim. 

Niezależnie od przynależności rodzajowej (publicystyka) recenzja dziennikarska jawi 

się dziś w potocznym rozumieniu jako „informacja” o oferowanych przez różnych 

wytwórców kultury dobrach (produktach), mających dostarczać odbiorcy przyjemności (w 

tym rozrywki) i satysfakcji. Na czoło recenzowanych „produktów” wysunęły się obecnie 

wytwory kultury masowej (filmy, płyty pop, gry), o której Dominik Strinati mówi, iż: „czci 

[ona] natychmiastowe, trywialne lub sentymentalne przyjemności, kosztem poważnych, 

intelektualnych sprawdzonych w czasie i autentycznych wartości” 1. 

                                                             
1
 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 24. 
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Recenzję2 dziennikarską zwykło określać się jako uproszczoną wersję recenzji 

(krytyki) literacko-artystycznej3, ewentualnie krytyki popularno-naukowej. Zastrzeżenie 

„uproszczona” nie zwalnia bynajmniej autora z prób realizacji konstytutywnych cech 

gatunku, które można ująć w czterech punktach: 

1/ informowanie o nowym dziele i rzeczowe (począwszy od bibliograficznego opisu) 

prezentowanie go; to punkt niezbędny dla zaistnienia recenzji w ogóle; 

2/ ocenianie; 

3/ kształcenie gustu odbiorców; 

4/ refleksja krytyczna (badanie struktury dzieła, odnoszenie go do prądów i procesów 

artystycznych, do filozofii, do wcześniejszego dorobku autora, do innych zjawisk, w tym 

społecznych i politycznych)4. 

Każda najprostsza nawet recenzja dziennikarska realizuje punkt 1/. Bardziej 

rozwinięta – podejmuje również zadania punktu 2/ i 3/. Punkt 4/ ma sens i możność realizacji 

raczej w mediach wyspecjalizowanych, tematycznych, zważywszy na niezbędny 

profesjonalizm, terminologię właściwą dla danego podsystemu kultury, odwoływanie się do 

szerszej wiedzy kontekstowej. Nie znaczy to, że punktu 4/ nie może zrealizować „krytyk-

amator”, a przedmiotem recenzji nie może być w takim przypadku popularno-rozrywkowy 

film czy powieść-thriller – tak samo bowiem nadają się one do nieco głębszej strukturalno-

aksjologicznej analizy, jak arcydzieła z najwyższej półki.  

Tymczasem dziś bardzo często recenzja dziennikarska tworzona jest jakby już ze 

wstępnym minimalistycznym założeniem, że trafi tylko do masowych mediów i takiegoż 

masowego (czytaj: przeciętnego) odbiorcy. Nie warto się zatem wysilać. Zresztą, gdy idzie o 

kompetencje5, odnosimy coraz częściej nieprzeparte wrażenie, iż dziennikarz piszący 

                                                             
2
 Nazwa pochodzi od recensio (łac.) = ocena (ang. review, niem. Rezension). Recenzja to omówienie i 

(lub) ocena dzieła artystycznego, naukowego bądź innej publikacji będącej przedmiotem działania prawa 

autorskiego, dokonane w książce, prasie, innych środkach masowego przekazu lub wygłoszona przed 

audytorium. Wyróżnia się zwykle trzy pododmiany recenzji, związane z kompetencjami autora, tematem i 

miejscem publikacji: recenzję naukową, krytyczną (krytycznoartystyczną) i naukową. Por. K. Wolny-Zmorzyński, 

A. Kaliszewski, W Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006. 
3
 Za teoretyczny fundament współczesnej krytyki artystycznej uznaje się pogląd Romana Ingardena, iż 

dzieło sztuki to tzw. twór intencjonalny (wytwór świadomości artysty, ale niejednoznaczny, choć ma podstawę 

bytu w przedmiotach realnych); zadaniem krytyka jest rekonstruować je i konkretyzować na różnych 

poziomach, w kolejnych warstwach. W kwestii obiektywizmu Ingarden mówi nie o „prawdzie” dzieła, ale tylko o 

jego „tak zwanej prawdziwości” [Das literarische Kunstwerk, 1930, Studia z estetyki, t. 1. Warszawa 1957; tegoż, 

Szkice z filozofii literatury, Kraków 2000]. Por. także: T. S. Eliot, Rola krytyki, [w:] Szkice krytyczne, Warszawa 

1972, przeł. M. Niemojowska. 
4
 Za: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W Furman, Gatunki dziennikarskie .., dz. cyt. 

5
 „Niekompetencja recenzentów jest dziś główną plagą teatru” – powiedział zdenerwowany Daniel 

Olbrychski do Moniki Olejnik, Kropka nad i , TVN, 28 III 2013-03-28. Chciałoby się dodać – nie tylko teatru. 
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konkretną recenzję, o ile w ogóle dzieło zna (poznał, przeczytał), to kieruje się głównie 

intuicją, a jego głównymi „mentorami” są zawsze pośpiech i wierszówka. 

A zatem króluje niestety recenzja konsumencka. Warto w tym miejscu przypomnieć, 

że już w latach siedemdziesiątych Alicja Helman apelowała, pisząc o krytyce kultury 

masowej6, by recenzenci oceniali nie tylko „wartość konsumpcyjną” dzieła, tak jak reklamuje 

się ubiory czy perfumy; trzeba bowiem koniecznie pokazać – odbiorcom – „inne wartości”. 

Czy krytyk kultury masowej – pyta badaczka retorycznie – nie powinien być „łowcą 

diamentów”, który „wskazywałby producentom i odbiorcom tego ogromnego morza 

produkcji momenty, w których dany utwór wzniósł się ponad przeciętny standard rzeczy 

dobrze wykonanej, czyli wyodrębnił to, co w nim artystyczne”?7. Krytyka kultury masowej, 

choć nie musi być zaraz artystyczna czy naukowa, to nie może zostać spłycona do 

punktowania zalet rozrywkowych (rekreacyjnych) i przydatności utworu w wąskim 

popkulturowym kontekście. A jednak dziś w praktyce – czego nie przewidziała Alicja 

Helman – nawet dzieła kultury wysokiej są często recenzowane techniką 

niewystarczającą nawet dla oceny kultury masowej.  

Mamy do czynienia z narastającym procesem instrumentalizowania gatunku 

recenzji w kierunku reklamy  oraz rozrywki, i to na trzech poziomach. Bowiem jako 

rozrywka występuje w recenzji: 1/ sam przedmiot oceny (omówienia), 2/ sposób jego 

prezentowania (treść recenzji), jak i 3/ forma (struktura, tytuł i język recenzji). Jeszcze inaczej 

da się nazwać przedstawioną tendencję zasadą podwójnej rozrywki : 1/ zachęcić do dzieła, 

bo daje dobrą rozrywkę (śmiech bądź potrzebny dreszczyk emocji, a czasem smak 

zakazanego owocu), 2/ zrobić to na sposób możliwie zabawowy, dowcipny, „na luzie”. 

Wydaje się to tym bardziej zasadne, iż wśród odbiorców recenzji, zapowiedzi i streszczeń 

przeważa zdecydowanie postawa eskapistyczna (więc unikanie problemów) – książka czy 

film jest jedną z form miłego zabijania z trudem wypracowanego czasu wolnego i tylko o to 

chodzi8.  

Choć więc główną funkcją recenzji z punktu widzenia teorii komunikowania była i 

jest nadal funkcja perswazyjna ściśle połączona z informacyjną oraz edukacyjną, mamy 

jednak do czynienia z narastającym zjawiskiem deprofesjonalizacji i minimalizacji  

(objętościowej, jak i merytorycznej) gatunku. Zmiany w jego obrębie, implikowane 

                                                             
6
 A. Helman, Problemy krytyki sztuk masowych, [w:] Współczesne problemy krytyki artystycznej, 

Warszawa 1973, praca zbiorowa, red. nauk. A. Helman. 
7
 Tamże, s. 87. 

8
 O narastaniu tych procesów w obszarze odbioru literatury pięknej dawno już pisał wybitny teoretyk 

krytyki artystycznej David Daiches (Krytyk i jego światy, Warszawa 1976). 
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zarysowanymi właśnie tendencjami, spróbujemy przedstawić w postaci niektórych 

wskaźników. 

1/ Unifikacja języka recenzji na zasadzie równania w dół9, tj. poniżej poziomu języka 

standardowego, a tym bardziej – recenzenckiego profesjonalnego . Zatem występują liczne 

potocyzmy (np.: mimo ryzykownego pomysłu reżyser nie strzelił sobie samobója; nakręcone 

za psie pieniądze; mam wrażenie że już przerabialiśmy podobne żarty), a nawet wulgaryzmy; 

nazbyt częste są stereotypowe superlatywy-banały (ciekawy, znakomity, fascynujący, książka 

jest kopalnią wiedzy, film zabiera nas w fascynujący świat..., mrożący krew w żyłach obraz 

adresowany do ludzi o mocnych nerwach...); razi trywialna metaforyka i takież porównania, 

podobnie – wyrażenia nazbyt nacechowane emocjonalnie, nadmierne hiperbolizowanie. 

Unika się przeważnie fachowego słownictwa i terminologii (pod pozorem niemęczenia 

odbiorcy), stroni od obiektywizującej 2 os. l. mn. bądź form bezosobowych.  

Skrajnym przykładem stylu kolokwialno-plotkarsko-tabloidowego znamionującego 

wiele recenzji doby infotainmentu niech będzie następujący początek omówienia Śniadania u 

Tiffany’ego:  

„Truman Capote nie był facetem zbyt optymistycznie nastawionym do świata. Jego Z 

zimną krwią bije wszelkie rekordy ponuractwa, a życiorys przekonuje, że największe 

upodobanie znajdował w butelce, uganianiu się za młodocianymi efebami i wywoływaniu 

obyczajowych skandali. Ale Śniadanie i Tiffany’ego z 1958 roku to orgia optymizmu i radości 

[...]” (L. Strzyga, recenzja zbiorcza pt. 10 książek budzących do wiosny, „Polska – Gazeta 

Krakowska”, 23-24.03.2013). 

2/ Tytuły enigmatyczne, intrygujące, jakby „na siłę” przyciągające uwagę, nierzadko 

wbrew charakterowi utworu recenzowanego (np. Koniak, cygaro, śmierć i naziści – recenzja 

poważnej książki o organizowaniu fabryk śmierci). 

3/ Podobny charakter mają peryfrastyczne obrazy, efektownie (efekciarsko?) 

przybliżające treść i aurę dzieła, np.: „wielki jurodiwy amerykańskiego freafolku znów 

odprawia swoje gusła. Z tym że tym razem zamiast warzyć magiczne napoje z 

psychodelicznych grzybków, wilczego łyka i pejotlu, przygotował napar lekki i niewinny 

niczym ziołowa herbatka, która spowoduje wyłącznie przyjemne sny”  (R. Sankowski, 

„Gazeta Wyborcza” 5.04.2013, o płycie MALA, autor Devendra Banhart).  

                                                             
9
 Szerzej na temat zjawiska unifikacji por. G. Majkowska, H. Satkiewicz, Język w mediach, [w:] 

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999. Por. także: 

Z. Pietrasik, Język krytyki artystycznej, [w:] Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, 

Warszawa 2000. 
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4/ Ucieczka w obraz, czyli maksymalne odtekstowienie (wizualizacja) recenzji. Coraz 

większą bowiem jej część stanowi reprodukcja okładki (książki, płyty), scenka z wernisażu, 

fotos czy plakat filmu; pojawiają się też portrety autora lub reżysera. 

5/ Kwantyfikowanie, czyli zastępowanie bądź wzmacnianie rzeczowej oceny 

punktami, stopniami, jak w szkole, sumą gwiazdek czy innych piktogramów. Np. pięć 

czerwonych kwadracików = „wybitne”, potem coraz mniej za: „dobre”, „średnie”, „słabe”, 

„dno”  (tak punktuje „Newsweek”)10. Kwantyfikatorami są też dodawane do recenzji 

krzykliwe podtytuły i nadtytuły: Hit dnia, Książka miesiąca itp.  

6/ Prezentacja obok recenzji bądź zamiast niej – wyników „oglądalności”, rankingów 

wg sprzedanych egzemplarz itp. Oceniać teraz mają – zgodnie z doktryną rynkową – „gołe 

fakty”. W rezultacie na czele listy książkowych hitów (Top 10) jednego z tygodników opinii 

dumnie panoszyło się ostatnio dzieło pt. Pan Pierdziołka spadł ze stołka. Powtarzanki i 

śpiewanki..., daleko za sobą zostawiając utwory J.K. Rowling i Beaty Pawlikowskiej.  

7/ Dialogizacja recenzji11 (zwłaszcza tej prezentowanej w telewizji). Daje to efekt 

autentyzmu, dynamiki i gorącego sporu, takie cechy miał cykl Perły z lamusa, TVP2 (1990-

2000), gdzie rozmawiali T. Raczek i Z. Kałużyński, potem dyskusje tychże krytyków o 

nowościach filmowych we „Wprost”; K. Szczuka prowadziła z K. Kłosińskim podobny 

program recenzencki o literaturze Wydanie II poprawione ( TVN i TVN24). 

8/ Celebrytyzm krytyczny –  skupianie uwagi na gatunku poprzez same osoby 

prowadzące, to np. programy K. Korwin-Piotrowskiej czy G. Torbickiej o filmach. 

9/ Zapowiedź jako szkieletowa forma recenzji. Wystarczy banalne streszczenie 

doprowadzone oczywiście tylko do punktu kulminacyjnego akcji i sprytnie zawieszone; do 

tego jakiś kadr z elementem golizny czy przemocy, garść nazwisk, rzadziej coś nadto w 

postaci wzmianki o nagrodzie bądź nominacji czy krótkiej stereotypowo-superlatywnej 

oceny...  

10/ Seryjność i grupowanie małych recenzji w bloki, tak jak newsów w programach 

informacyjnych. Dotyczy to szczególnie tygodników z programami telewizyjnymi, gdzie 90% 

objętości to setki bliźniaczych mikrorecenzji i recenzji: filmów, seriali, programów 

edukacyjnych i sportowych.  

                                                             
10

 O tej nowej formie recenzji pisze m.in. Z. Pietrasik, Język krytyki artystycznej, [w:] Język w mediach 

masowych, dz.cyt. 
11

 O recenzji-dialogu, recenzji-felietonie i innych formach hybrydycznych tego gatunku pisała E. 

Kozłowska (Por. E. Kozłowska, Recenzja jako forma podwójnego dialogu, [w:] E. Bańkowska i A. Mikołajczuk 

[red.], Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003). 
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11/ Przesunięcie autorstwa, a więc „obywatelskie recenzje” tworzone w Internecie na 

zasadzie forum, bloga czy wpisu na portalu. Z wpisów-recenzji odbiorców chętnie korzystają 

strony firm „handlujących kulturą”, w tym tak renomowanych, jak np. Merlin.  

12/ Polaryzacja stopnia rozpoznawalności (a co za tym idzie: wiarygodności) samego 

recenzenta: 

a/ anonimowość – teksty niepodpisane bądź sygnowane tylko inicjałem, jak notatka... 

Za taką praktyką przemawia mały rozmiar recenzji, a może coś więcej?  

b/ przeciwny biegun, czyli – klucz „ekspercki”. Kreowany jest recenzent „z twarzą”  

(także dosłownie – widzimy bowiem zdjęcie autora w nagłówku) występujący regularnie, jak 

stały felietonista (np. w GW to Sankowski i Świąder w dziale muzycznym (Stereo) czy 

Kurkiewicz (W księgarni). Analogicznie – „Polityka” ma gwarantowane nazwiskiem W. 

Manna recenzje muzyczne. W „Tygodniku Lisickiego. Do Rzeczy” eksperckie recenzje 

publikują pisarz Wolski (Marcin Wolski poleca) oraz popularny publicysta historyczny P. 

Zychowicz (dział Realhistorik).  

c/ coraz trudniej spotkać natomiast recenzenta typu enfant terrible! Kiedyś był on 

ozdobą redakcji, magnesem, zaczynem dyskusji, sporów intelektualnych (i nie tylko). Np. 

Boy, A. Sandauer, S. Barańczak. Dziś podobne zapotrzebowanie realizują głównie „aktorzy” 

sceny politycznej, w innych gatunkach i programach.  

13/ Widoczne jest prorozrywkowe odwrócenie dawnej hierarchii, jeśli idzie o stopień 

zainteresowania (promowania) dzieła autorskiego. Teraz jest to porządek (wymieniamy od 

najważniejszych do najmniej ważnych): filmy, muzyka rozrywkowa, gry, programy 

telewizyjne, książka (ale zwłaszcza lekka proza, publicystyka, literatura faktu), teatr, plastyka, 

muzyka poważna. Z pola widzenia recenzentów prawie znikła poezja.  

* 

Ograniczeni objętościowymi ramami artykułu nie przedstawimy bardziej 

szczegółowych, ilościowo-jakościowych, badań, na podstawie których sformułowaliśmy 

powyższe zbiorcze wnioski i prognozy. Zasygnalizujemy natomiast na koniec to, co można 

dziś pochwalić w kontekście ogólnych niepokojących tendencji, o których była mowa. 

Nawet w pismach „telewizyjnych” (jak „Teletydzień”,  „Telemagazyn” czy 

„To&Owo”) natrafić można na istne perełki, co dowodzi faktu, iż zdolny i odpowiedzialny 

recenzent dziennikarski potrafi utrzymać wymogi gatunku nawet trzymając się ostrego rygoru 

objętości i narzuconego profilu miałkości. Weźmy za przykład recenzyjkę filmu 8. mila (Ł. 

Dziatkiewicz, „Tele Magazyn” 31/2009). W tekście napisanym starannym standardowym 

językiem, z użyciem krótkich zdań i niewielu epitetów, znajdujemy genezę filmu, 
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zasygnalizowana została treść, mamy mikro ocenę pracy reżysera i aktora, a nawet wzmiankę 

o Oscarze za piosenkę. Jest tu realizowany – z konieczności tylko szczątkowo – punkt 4. 

zadań recenzji (odwołanie do kontekstów społecznych i artystycznych). Oto cały ów tekst: 

„Tytułowa ósma mila wyznacza punkt miasta Detroit, gdzie kończą się rejony 

robotniczej, w większości afroamerykańskiej biedoty, a zaczyna obszar lepiej sytuowanej, 

głównie białej społeczności. Marshall Mathers, którego świat poznał pod pseudonimem 

Eminem, miał do wyboru albo pracę w fabryce, albo ucieczkę poza ową ósmą milę. Na 

początku wybrał to pierwsze, ale z marzeń o drugim nie zrezygnował. Biały nastolatek 

zafascynowany murzyńskim hip-hopem w końcu wyrwał się ze swojego toczenia. Film oparty 

na jego biografii na szczęście nie powiela schematu ‘od pucybuta do milionera’: reżyser 

Curtis Hanson koncentruje się na odmalowaniu tła społeczno-obyczajowego. 

Eminem zaskoczył oszczędną i niemal wyciszoną kreacją aktorską, a utwór Lose 

Yourself zdobył Oscara”. 

Jak wyglądają z kolei działy recenzenckie w konkurujących czołowych tygodnikach 

opinii, najbardziej chyba predestynowanych do rzeczowej oceny i promocji „produktów” 

artystycznych oraz imprez?  

„Wprost” stawia na rozkładówkową triadę: Muzyka-Książki-Filmy, równo dawkując 

po dwie-trzy recenzje z podsystemu, dodając do każdego ranking hitów na podstawie badań 

Multikina czy portalu Merlin. Tygodnik ma też – należy pochwalić – inne materiały w dziale 

Kultura, w tym przekrojowe artykuły (zwłaszcza o kinie i literaturze). 

„Newsweek” również stosuje recenzencką rozkładówkę: 1-2 teksty większe, 4 

mniejsze, bogato ilustrowane reprodukcjami okładek. Omawia się filmy, płyty, książki, mniej 

więcej w tej hierarchii, czasem też np. wystawy. Wyeksponowany jest kwantyfikator. 

Pozytywnie zaskakuje obecność wytrawnego recenzenta, znanego starszemu pokoleniu z 

wielu nieistniejących już pism kulturalnych z prawdziwego zdarzenia – Leszka Bugajskiego. 

Jego teksty trzymają merytoryczny ton, dają szerszą perspektywę oceny, uczą... a przy tym 

nie przytłaczają fachowym językiem i erudycją. Oby takich więcej w erze infotainmentu i 

tabloidu. 

„Polityka” zwykle bardziej niż inni dbała o kulturę i dobór autorów o niej piszących. 

Teraz np. Wojciech Mann („Nowe płyty z moje półki”) – gwarantuje typ recenzji 

kompetentnej, ale i dydaktycznej, pisanej dobrym standardowym językiem, przy tym autor 

potrafi lekko sięgnąć po terminologię, a nie po greps czy slang, co zdarza się z kolei często w 

branżowych pismach o muzyce czy magazynach komputerowych! „Polityka” stosuje 

kwantyfikatory kropkowe: 6-1. Wymowna jest obecność działu recenzji pt.: Komiksy 
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miesiąca. Książki zaś prezentowane w „Polityce” należą (w odróżnieniu od praktyki innych 

pism) nie przede wszystkim do gatunków i nurtów rozrywkowych. Język recenzji 

rozpoznajemy jako umiarkowanie „konserwatywny”, podobnie styl. Zastosowano też nowy 

chwyt popularyzatorski: w podtytule działu o literaturze redakcja odsyła na stronę internetową 

„Polityki” (Czytelnia), gdzie znaleźć można fragmenty książek, w tym także tych 

recenzowanych.  

„Przekrój” chyba najbardziej „poważnie” (obszernie, kompleksowo) podchodzi do 

tematu kulturalnego. Dział jest obszerny i podzielony na aż kilkustronicowe rubryki, jak 

Sztuka, Literatura (nie: Książka), Kino, Muzyka. Recenzje stanowią w każdym dziale ogniwo 

w większym łańcuchu, obok artykułów (o twórcach, nurtach, ważnych wydarzeniach), 

wywiadów czy felietonów – a wszystko poświecone jest aktualnemu życiu danej dyscypliny; 

czasem recenzji może w dziale nie być, czasem jest kilka, co sugeruje, że nie kieruje redakcją 

sztywny i sztuczny schemat łamania stron, ale aktualny stan „rynku”. Zastosowany jest klucz 

autorski recenzji (np. płyty ocenia Angelika Kucińska, Dorota Chrobak pisze o filmach, 

Katarzyna Nowakowska o serialach).  

Najmłodszy z periodyków, „Tygodnik Lisieckiego. Do Rzeczy”, zaczyna pod każdym 

względem z dużymi ambicjami. Jak chodzi o kulturę (i recenzje) to na razie panuje tu więc 

„filozofia” krytyki z dawnej epoki: recenzje są duże, nawet bardzo duże (cała strona, częściej 

pół, co i tak oznacza wiele, jak na dzisiejsze tabloidowe standardy, w konsekwencji 

recenzenci mają miejsce by się „rozpędzić”, jest analiza, pogłębienie kontekstów, wnioski, 

ocena, kryteria raczej nie rozrywkowe, podobnie tematyka: historia, polityka, film 

artystyczny, klasyczny rock. Jednocześnie z treści tekstów oraz doboru obiektów do 

recenzowania wyziera prawicowo-narodowa opcja tygodnika Lisieckiego, co może niepokoić, 

z drugiej strony – takie teksty mają swój autentyczny, zachęcający do dyskusji przekaz, a 

przecież o to m.in. w dobrej recenzji chodzi... 

Ciekawie rysuje się gatunek recenzji w nowych pismach o tematyce historycznej, 

które pojawiły się ostatnio jak grzyby po deszczu (m.in. „Focus Historia”, „Newsweek 

Historia”, „Uważam Rze Historia”, „Do rzeczy Historia”, „W sieci Historia”, a to jeszcze nie 

wszystko). Fenomen powstawania i popularności (?) tych pism to temat na osobny artykuł czy 

rozprawę. Skoncentrujmy się na recenzjach. Są one – jak całe owe pisma – przykładem 

nowego (trochę tabloidowo-rozrywkowego, a trochę „rewizjonistycznego”)  podejścia do 

dziedziny, od której w ocenie przeciętnego odbiorcy wiało tylko nudą. Działy recenzenckie są 

tu solidne, urozmaicone, pisane dobrą polszczyzną, a prezentują popularnonaukowe, jak i 

naukowe nowości, także filmy historyczne i widowiska. Można powiedzieć, iż autorzy 
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recenzji dobrze dbają o popularyzację i odkłamywanie wiedzy, choć czasem jeden czy drugi 

tekst zbyt instrumentalnie służy do rozgrywania sytuacji aktualnej, jak np. w małej recenzji o 

filmie Chochlewa Tajemnica Westerplatte („Do rzeczy Historia” 1/2013), gdzie pierwsze 

zdania (autora „pz”) brzmią: „Reżyser Paweł Chochlew sprawił poważny zawód redaktorom 

‘Gazety Wyborczej’ [! – A.K.], którzy mieli nadzieję, iż nakręci im nowe Pokłosie. Czyli 

film, za pomocą którego będą mogli ciemne polskie masy leczyć z patriotyzmu”. 

Bezdyskusyjnym liderem (ilościowym, jak i jakościowym) w uprawianiu 

analizowanego przez nas gatunku jest dziś periodyk „Książki” (zajął miejsce renomowanych i 

cenionych „Nowych Książek”), wydawany przez spółkę Agora (ale poza GW), jako osobny 

tytuł. Na tle zagęszczonej i nierzadko, jak mówiliśmy, przypadkowej oraz stereotypowo-

konsumenckiej recenzji w większości pism – tu panuje prawie klasyka formy oraz treściowa 

różnorodność o cechach obiektywizmu. Poleca się książki w wielu działach i na kilka 

sposobów (obok recenzji: artykuły, wywiady, felietony, wspomnienia). Uderza wręcz 

przepych ilustracji, pomysłów layoutowych, sposobów reklamy książek. Widać: wydawca 

doszedł do wniosku, że z dzisiejszym kulturowym mainstreamem (gry, muzyka pop i filmowa 

rozrywka) trzeba rywalizować za pomocą podobnego „z wierzchu” przekazu, zwłaszcza gdy 

chce się promować właśnie ambitniejsze treści. 

Reasumując. Recenzja dziennikarska staje dzisiaj przed nieustannym wyborem: 

recenzowanie zgodne z wiekową typologią gatunku, w imię i z perspektywy wartości oraz 

społeczno-kulturowego procesu, albo tylko pół anonimowe kwantyfikowanie w imię 

aktualnych praw rynku i ludycznych potrzeb. A może jednak celem nadrzędnym winna być 

dla każdego krytyka-recenzenta próba łączenia owej prokonsumenckiej lekkości przekazu z 

realizacją szerszego planu: misji wobec kultury i promowania wiedzy? Co jest trudne, ale nie 

niemożliwe. 
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Rozdział II 

Diana Rubene - Daugavpils Universitāte, Łotwa 
 

Model dziennikarstwa „emocjonalnego” 

na przykładzie felietonów  

Janusza Leona Wiśniewskiego 

 

 

Twórczość Janusza Leona Wiśniewskiego jest dobrze znana polskim czytelnikom. 

Popularność pisarz zyskał po napisaniu powieści S@motność w sieci, obecnie jest autorem 

wielu powieści, opowiadań. Jest także stałym felietonistą miesięcznika dla kobiet „Pani” . 

Należy zaznaczyć, że jego książki: Intymna teoria względności, Molekuły emocji, Sceny z 

życia za ścianą, Zbliżenia, Ukrwienia oraz Moja bliskość największa są zbiorami tekstów 

drukowanych na łamach tego czasopisma. Felietony z czasopisma „Pani” można znaleźć 

także na stronie internetowej miesięcznika „Twój styl”.1 Twórczość Janusza Wiśniewskiego 

zaliczana jest do tzw. „literatury kobiecej”. W jego w powieściach, opowiadaniach, 

felietonach przeważa tematyka miłosna, jego utwory są pełne uczuć, emocji, intymności. Jak 

mówi sam autor: „Kobiety uwielbiają czytać o emocjach, o uczuciach, a ja właśnie o tym 

piszę.” 2 

Janusz Wiśniewski w jednym z wywiadów tak mówi o swoim pisaniu felietonów „Ja 

piszę felietony do kobiecego miesięcznika „Pani” z przekonaniem, że obecność mężczyzny 

może się tam trochę przydać. (...) Zakładam, że mężczyźni tych miesięczników nie czytają, 

ograniczając się, co najwyżej do oglądania dekoltów. Wydanie felietonów w postaci książki 

jest jedyną drogą, aby zaistnieć ze swoimi myślami w znacznie szerszym zakresie. Poza 

miesięcznikiem, który jest w pewnym momencie tak samo przerażająco nieaktualny i tak 

samo nudny jak gazeta z wczoraj. Na dodatek, teksty publikowane w książkach są istotnie 

rozszerzoną wersją tego, co ukazało się w gazecie. W gazetach trzeba się dokładne zmieścić 

w koncepcji grafika i rozmiarach projektu strony oraz koncepcji miesięcznika. Tekstu jest tam 

                                                             
1
 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski 

2
 http://polish.ruvr.ru/2012_09_12/Janusz-Wisniewski-wywiad/ 8.04.2013 
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o wiele mniej.”3 Jak widać, autor - felietonista ma dość ograniczone możliwości. Jego 

zadaniem jest napisanie  krótkiego, zwięzłego tekstu (przeważnie na 1 stronę), o tematyce 

zgodnej z koncepcją miesięcznika.  

Czym więc jest felieton jako gatunek? Przyjrzyjmy się jego definicji. W Słowniku 

terminologii medialnej czytamy: „Felieton - gatunek dziennikarski zaliczany do  publicystyki, 

prezentujący subiektywny punkt widzenia autora na aktualne tematy w zwięzłej, zazwyczaj 

dowcipnej formie, przy użyciu literackich środków wyrazu (aluzja,  przenośnia, hiperbola, 

stylizacja, gra słów itp.). Inne jego cechy gatunkowe to wielotreściowość, narracyjność 

(pogadanka, pogawędka), dygresyjność, heterogeniczność, luźna kompozycja, 

wielostylowość, synkretyzm gatunkowy, nieoficjalność, cykliczność.  Obok reportażu, jest 

najbliżej spokrewniony z literaturą (gatunek paraliteracki). Decyduje o tym literacka tradycja 

(gawęda, kaznodziejstwo), orientacja (środki ekspresji) oraz język będący nie tylko 

narzędziem przekazu treści (funkcja poznawcza), lecz także oddziaływania emocjonalnego i 

estetycznego (funkcja konatywna, impresywna i ekspresywna). […] Felieton można 

klasyfikować wg różnych kryteriów: tematycznego (obyczajowe, sportowe, sądowe, kulinarne 

itp.), medialnego (prasowe, radiowe, telewizyjne), funkcjonalnego (ekspresywne, 

perswazyjne, ludyczne).” 4  

W założeniach teoretycznych felieton „powinien być pisany dla rozrywki czytelników, w 

tonie swobodnym, o dużym zabarwieniu satyrycznym, nawet skandalizującym.[…] Autor 

felietonu ma prawo manifestować swój subiektywny punkt widzenia, podkreślać uczuciowość 

i zaangażowanie w dane sprawy.”5 

Z podanych definicji wynika, że  jedną z charakterystycznych  cech felietonu jest 

uczuciowość. Felieton potrafi emocjonalnie oddziaływać na czytelnika, a więc pełni funkcję 

emotywną, ekspresywną. Emotywna funkcja, a także  reprezentacja emocji, ich 

komunikowanie, wyrażanie badane jest w wielu dziedzinach, m.in. w literaturoznawstwie, 

psychologii, socjologii, lingwistyce. Tak na przykład we współczesnej lingwistyce ważne 

miejsce zajmuje problem badania komunikacji i reprezentacji emocji w różnych typach 

tekstów.  Kognitywno-dyskursywny kierunek badań emocji stworzył pojęcie ”emocjologii 

tekstu”, czyli badanie emocji w tekście. 6    Emocjologia tekstu wiąże się z podejściem 

antropocentrycznym we współczesnej lingwistyce, kiedy język i tekst są rozpatrywane nie 

                                                             
3
 www.ksiazka.net.pl 14.02.2007 

4
 Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Kraków 2006 [wersja cd, hasło: felieton]  

5
 W. Furman, A. Kaliszewski, K. Wolny-Zmorzyński, Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i 

redagowania, Rzeszów 2000, s.81 
6
 http://philarts.spbu.ru/structure/sub-faculties/engl-filolog/anglistika-articles/emotsiologiya-texta. 11.04.2013 
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tylko z punktu widzenia mówiącego  i myślącego subiektu, ale z pozycji „człowieka 

czującego”, odbiorcy. Zakłada się, że wiodąca emocja, wpisana wielokrotnie w tekście, 

przejawia się dla odbiorcy jako emocjonalna dominanta tekstu.7  

Należy zaznaczyć, że w językoznawstwie pojęcia emocja i uczucie są często traktowane 

jako synonimy. W polskim językoznawstwie dobrze znany jest  podział „uczuć”, 

zaproponowany przez Iwonę Nowakowską-Kempnę. Badaczka, korzystając z ustaleń 

psychologów dzieli uczucia na: 

 1) afekty, czyli uczucia krótkotrwałe, o charakterze zdarzeniowym (n. p. złość, 

zaskoczenie); 

2) uczucia o charakterze dyspozycji psychicznych, wśród których wyróżnia nastroje 

(smutek, radość), usposobienia (n. p. niewesołe, pogodne) oraz uczucia-postawy, stany 

emocjonalne (n. p. niechęć, życzliwość). Nowakowska-Kempna także zaznacza, że uczucia 

długotrwałe, ale intensywne „burzliwe”, na przykład miłość lub nienawiść, bywają nazywane 

emocjami.8  

Na czym polega emocjonalność felietonów Wiśniewskiego?  Jak mówi sam autor, 

felietony to owoc jego rozmów z ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi historiami z 

pisarzem, opowiadają mu o swoich najgłębiej skrywanych tajemnicach i uczuciach. Janusz 

Wiśniewski nie ukrywa, że interesuje go świat emocjonalny człowieka, jego uczucia, 

przeżycia. Na łamach miesięcznika „Pani”, jest on przede wszystkim słuchaczem – 

felietonistą.  Autor – narrator, zbliżając się do rozmówcy, najpierw słucha, a następnie 

opowiada czytelnikom o trudnych relacjach pomiędzy ludźmi, ich problemach, rozterkach, 

marzeniach, a jednocześnie sprytnie ukrywa się za opowieściami, wychodząc z cienia tylko 

wtedy, gdy rozmówca zwraca się bezpośrednio do niego. 

Teksty felietonów skierowane są  przede wszystkim do kobiet. Odwołują się do tematów 

bliskich kobietom - relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą, macierzyństwo, ciąża, samotność. 

Bohaterkami felietonów są przeważnie kobiety. Są to często kobiety nieszczęśliwe, 

zagubione, chore, co niewątpliwie wpływa poruszająco na czytelnika, na jego reakcję 

emocjonalną. 

O emocjonalności felietonów świadczą występujące w tekstach liczne nominacje uczuć i 

emocji. Pojawiają się one już nawet w samych ich tytułach – tzw. „mocnych pozycjach 

                                                             
7http://philarts.spbu.ru/structure/sub-faculties/engl-filolog/anglistika-articles/emotsiologiya-texta. 11.04.2013 

  
8
 I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Warszawa 1995, s.119 
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tekstu.9 Tak na przykład  w kilku tytułach  felietonów  pojawia się nominacja emocji  miłość: 

Miłość ślepa jest… [marzec 2013], O miłościach w maju, [maj 2010], O hormonach, miłości i 

wolnej woli [marzec 2011].  

W felietonach niejednokrotnie podkreślane jest znaczenie miłości w życiu, miłości jako 

największej wartości: 

Okazało się, że zarówno młodzi, jak i ci starsi cenią miłość jako największą wartość w 

swoim życiu w prawie identycznym stopniu.10  

Jedną z największych wartości w życiu człowieka jest miłość. Ta długotrwała, 

odwzajemniona oraz oparta na monogamicznej wyłączności.11  

Są też przykłady, mówiące o związku miłości z cierpieniem, udręką w przypadku, gdy 

jest nieodwzajemniona: 

Nieodwzajemniana miłość jest straszną udręką, proszę pana. Szczególnie ta miłość, 

która kiedyś była sensem życia, a teraz się wypaliła. Umarła. Bezpowrotnie.12 

Miło ść nawet ta odwzajemniona nie zawsze może kojarzyć się pozytywnie, może być 

także nudna, nieciekawa, jak w następnym przykładzie: 

Miło ść oparta jedynie na wspólnym mianowniku to - jego zdaniem - marny film 

kryminalny , w którym od początku wiadomo, kto zabił, a mimo to ogląda się go do końca.13 

Miło ść w felietonach łączy się z innymi uczuciami, na przykład ze strachem. Strach może 

być reakcją na miłość ze strony innej osoby, jest związany z niepewnością, z brakiem 

poczucia bliskości z tym człowiekiem: 

Życia z takim człowiekiem trzeba się nauczyć. Dopiero potem można się tym, co w nie 

wnosi, cieszyć. I chociaż wiem, że robi to z miłości do mnie, to czasami się boję, ponieważ 

czuję się, jak gdybym nagle spotkała obcego mi człowieka, z którym mam wyruszyć w daleką 

i najważniejszą podróż.14 

Miło ść może stopniowo przechodzić w strach. Przy czym strach w tym przypadku także 

łączy się z obojętnością: 

                                                             
9
 Termin „mocna pozycja tekstu”(m.in. tytuł, początek, zakończenie tekstu) jest używany w lingwistyce podczas 

analizy kompozycji tekstu. Zakłada się, że mocne pozycje tekstu są bardzo silnym środkiem wpływu na 

czytelnika. [w:]Арнольд И. В. "Иностранные языки в школе", 1978 №4, s.23-31 
10

 J.L. Wiśniewski, O wolnym rynku, Pani, 4, 2012 
11 Tamże 
12 J.L. Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
13 J.L Wiśniewski, Wydarzenia nieoczekiwane, Pani, 9, 2012 
14 Tamże 
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W trakcie jednej z takich awantur uderzył mnie. Przestawałam go kochać, zaczynałam 

się bać. Po dwóch latach, gdy zrozumiałam, że odczuwam wobec niego albo obojętność, 

albo strach.15 

Strach może stopniowo przejść w niepokój, który jest uczuciem krótkotrwałym, szybko 

mijającym – tak jest w następnym przykładzie: 

Życia z takim człowiekiem trzeba się nauczyć. […]I chociaż wiem, że robi to z miłości 

do mnie, to czasami się boję, ponieważ czuję się, jak gdybym nagle spotkała obcego mi 

człowieka, z którym mam wyruszyć w daleką i najważniejszą podróż. Ale to uczucie 

niepokoju szybko mija.16 

Gdy miłość jest nieodwzajemniona, może przerodzić się w nienawiść. W jednym z 

felietonów nieodwzajemnioną miłość porównana jest do nienawiści i stwierdza się, że jest 

stanem jeszcze gorszym. W tym fragmencie widać także jedno podstawowych znaczeń 

nienawiści – pragnienia, aby osoba, którą się nienawidzi, czuła się źle.(w tym przypadku 

pragnienie cierpienia): 

Czasami myślę, że [nieodwzajemniona miłość] jest udręką o wiele okropniejszą niż 

nienawiść. Przy nienawiści pragnie się tak naprawdę przecież tylko jednego: cierpienia 

znienawidzonej osoby.17 

Nienawiść ma również związek z zemstą. W poniższym fragmencie jest podkreślone, że 

będąc kochanym łatwiej jest znienawidzić człowieka, niż przestać kochać. 

 Nienawiść i pragnienie zemsty są, proszę pana, bardzo proste do przeżywania. Takie do 

objęcia przez każdego, bo wszystko jest przecież jasne. Szczere, uczciwe i jednoznaczne. Jak 

plus i minus. Jak czerń i biel. Nienawidzić jest łatwo. Ale będąc kochaną, przestać kochać 

jest trudno. […] Bardzo trudno, proszę pana…18 

Tęsknota jest w felietonach uczuciem niechcianym, o negatywnej konotacji: 

Ponieważ nie chciała nic poważnego, a tym bardziej żadnej bliskości, tęsknoty i na 

końcu poharatanej godności.19 

Tęsknotę można także udawać, fałszywie okazywać: Mąż odbierze mnie z lotniska, 

przytuli jak brat siostrę, skłamie, że za mną tęsknił.20  

Nie brakuje w felietonach tematyki samotności. Samotność jest w felietonach uczuciem 

niepożądanym o negatywnej konotacji. Jest pojmowana jako  niedostatek kontaktu z ludźmi: 
                                                             
15J.L. Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
16

 J.L Wiśniewski, Wydarzenia nieoczekiwane, Pani, 9, 2012 
17

 J.L.Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
18

 Tamże 
19

 J.L. Wiśniewski, O wolnym rynku, Pani, 4, 2012 
20

J.L. Wiśniewsi, W tranzycie, Pani, 10, 2010 
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Takim wolnym rynkiem okazuje się Internet. Kapitał, który można w nim zbić na 

ludzkiej samotności, nie mógł ujść uwadze kapitalistów "nowych mediów". Oni również 

analizują statystyki GEWIS odnośnie do pragnienia miłości, a ponadto wiedzą, że na przykład 

w Niemczech w około 40 proc. gospodarstw domowych mieszkają samotne kobiety i 

samotni mężczyźni, którzy nie chcą zasypiać i budzić się sami. Na dzisiaj (marzec 2012) 

tylko na terenie Niemiec funkcjonuje 2500 portali będących miejscem kojarzenia singli w 

pary. Ponad siedem milionów ludzi udostępniło swoje dane, rejestrując się na tych portalach. 

Większość podała także numery kont bankowych lub kart kredytowych, dzięki czemu 

internetowy biznes kojarzenia samotnych w samym tylko roku 2010 zarobił w Niemczech 

niebagatelną sumę ponad 190 milionów euro.21  

W połączeniu wyrazowym – „internetowy biznes kojarzenia samotnych” widoczny jest 

krytyczny stosunek autora do opisywanych zjawisk. Leksem biznes wyraża ten negatywny 

stosunek. 

W kolejnym fragmencie samotność także jest niepożądana, stoi obok innych wyrazów o 

negatywnej konotacji (zdrada, porzucenie, bezradność): 

Najbardziej zdumiewający jest zupełnie nieoczekiwany i szokujący wniosek z tych 

badań: ponad 96 procent osób o podwyższonej aktywności tego obszaru to… kobiety. Ale to 

nie tylko aktywne „jądro ogoniaste” w mózgach kobiet jest odpowiedzialne za taki stan 

rzeczy. Często są to wlokące się za nimi ogony zła, jakiego doświadczyły. Zdrada, 

porzucenie, opuszczenie, nagła samotność, bezradność i często niezasłużona starość w 

biedzie.22 

Kolejną nazwą emocji, jaka pojawia się w felietonach, jest wstyd. Zdarza się, że ma on w 

konkretnym kontekście pozytywną konotację. W jednym z fragmentów wstyd opisywany jest 

jako uczucie pozytywne, przyjemność przezwyciężona. Bohaterka uświadamia sobie, że w 

danej sytuacji możliwy jest stosunek seksualny, co jest wstydliwe. Połączenie wyrazowe 

„podniecające pokonywanie wstydu” wskazuje na przełamanie uczucia, które jest 

podniecające, wiążące się z seksualnością:  

Gdy poczuję swój impuls, wysyłam do każdego z nich SMS. Najczęściej natychmiast 

dostaję odpowiedź. Sama wybieram, na którego mam ochotę. I wszystko się wtedy zgadza. 

Ponowna ciekawość, dobra kolacja, interesująca rozmowa, podniecające pokonywanie 

wstydu, który zdążył pojawić się w tym czasie.23 

                                                             
21

 J.L. Wiśniewski, O wolnym rynku, Pani, 4.2012 
22

 Tamże 
23

 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-przyjazn-2-0,nId,64588 
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Wstyd nie tylko może odnosić się nie tylko do erotyzmu i seksualności. Jak w następnym 

zdaniu: Wstydziła się zameldować jako bezrobotna.24  

W felietonach można także znaleźć opisy, jak się czuje bohater, jak się on zachowuje pod 

wpływem emocji: 

 Mój ojciec umarł. Nie mogłam złapać powietrza, zaczęłam się dusić. Wybiegłam z 

izolatki i zaczęłam uciekać schodami w dół. Zatrzymałam się dopiero w ogrodzie przed 

szpitalem.25  

Są także fragmenty z wielokrotnym powtórzeniem nazwy uczucia, dzięki czemu 

zwiększa się ładunek emocjonalny całości: 

W izolatce na drugim piętrze szpitala przed chwilą umarł mój ojciec, a ja na tej ławce 

poczułam coś takiego jak szczęście. […] Szczęście, najbardziej wytęsknione przez ludzi 

uczucie, jest pełne takich paradoksów. Połączenie szczęścia ze śmiercią i rozpaczą to tylko 

jeden z nich. Wcale nie taki dziwaczny, gdy na przykład poczytać poezję i prozę 

największych romantyków. Dla nich szczęście stawało się intensywniejsze, bardziej 

odczuwalne, gdy prawie dotykało śmierci. Bez oblicza nieuchronnej śmierci szczęście według 

nich nie miało prawa bytu. […] Imre Kertész, współczesny węgierski pisarz, nagrodzony 

Noblem za powieść "Los utracony", pisze o tym podobnie: "Tam, przy kominach 

krematoriów, w czasie przerw między cierpieniami pojawiało się coś, co przypominało 

uczucie szczęścia". Szczęście od tysięcy lat definiowano na miliony sposobów. Zajmowali się 

tym filozofowie od Epikura - uważającego tak jak Anita, która odczuła je tuż po śmierci ojca, 

że szczęście to "stan absolutnego zjednoczenia ze światem i poznania jego sensu" - po 

skrajnego pesymistę i cynika Schopenhauera, który sądził, że "szczęście to naprawdę nic 

więcej niż nieobecność nudy.26  

W danym fragmencie mimo licznych powtórzeń, przytaczane jest za każdym razem inne 

określenie szczęścia. Autor wskazuje tu na wieloznaczność tego pojęcia. 

Janusz Wiśniewski nieraz próbuje opisać uczucia naukowo, przytacza fakty, odwołuje się 

do badań socjologicznych, filozoficznych, neurologicznych: 

Zauważalnie podwyższoną aktywność u wszystkich badanych wykazywały obszary w 

lewej półkuli mózgu. I to te bezsprzecznie związane z siedliskami emocji.27 

 [Szczęście] jest substancją bardzo podobną do opioidów, takich jak morfina, pojawiającą 

się w dużym stężeniu w okolicach Ventrales pallidum (*) i w trochę mniejszym w rejonie 

                                                             
24

 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-ciaza-w-czasach-kryzysu,nId,5205 
25 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-ventrales-pallidum,nId,64660 
26 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-ventrales-pallidum,nId,64660 
27 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-bog-w-lewej-polkuli-mozgu,nId,270469 
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Orbitofrontales cortex (**). Ogłoszono to światu nie w tomikach poruszających wierszy, ale 

w nudnych naukowych czasopismach. Okazało się, że szczęście jest małą cząsteczką o 

krótkim czasie trwania i jak na szczęście przystało, ukryło się w zakamarkach mózgu o 

tajemniczo brzmiących nazwach…28  

Nazwy uczuć pojawiają się w felietonach także w postaci metafor pojęciowych.29 

Oto kilka przykładów takich metafor : 

• Metafora „nieodwzajemniona miłość to cierpienie”: „Nieodwzajemniana 

miłość jest straszną udręką, proszę pana.”30 

• Metafora „radość jako pulsująca, falująca substancja”: „poczułam, jak przez 

moje ciało przechodzi fala radości.”31 

• Metafora „wstyd jako przeciwnik w walce”: „Ponowna ciekawość, dobra 

kolacja, interesująca rozmowa, podniecające pokonywanie wstydu, który zdążył 

pojawić się w tym czasie.”32 

• Metafora „szczęście to płynna substancja, fala wody”: „ Bo przypominam sobie 

ten jego parasol, którym osłaniał mnie od deszczu, to moje zachłyśnięcie się 

szczęściem w dniu naszego ślubu,33 

• Metafora „miłość to ogień, który wygasa”: Szczególnie ta miłość, która kiedyś 

była sensem życia, a teraz się wypaliła.34  

Można zaobserwować, że w felietonach pojawia się dużo zdań pytających, wykrzyknień, 

wielokropków, co także wiąże się z funkcją ekspresywną (emotywną): 

Napije się pan ze mną wódki? Jest pan Polakiem i nie pije pan wódki!? A to dlaczego? 

Zniszczona wątroba czy geny dziadka z Wermachtu? Niech pan mi wybaczy, proszę!35 

Okropieństwo!36 

Praktycznie każdy felieton Janusza kończy się zdaniem pytającym lub trzykropkiem, co 

może skłaniać czytelnika do refleksji, do przemyślenia danego problemu. 

Bo miłość chyba nie ma kolejnych wersji? Jak pan myśli?37 

                                                             
28

 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-bog-w-lewej-polkuli-mozgu,nId,270469 
29

 Metafory emocji bada m.in. I. Nowakowska-Kempna, wykorzystując podejście kognitywne w badaniu emocji. 

(I. Nowakowska-Kempna,  Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Warszawa 1995) 
30

 .L.Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
31

 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-ventrales-pallidum,nId,64660 
32 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-przyjazn-2-0,nId,64588] 
33

 L.Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
34

 L.Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
35

 J.L. Wiśniewsi, W tranzycie, Pani, 10, 2010 
36 J.L. Wiśniewsi, W tranzycie, Pani, 10, 2010 
37 http://www.styl.pl/magazyn/felietony/janusz-wisniewski/news-przyjazn-2-0,nId,64588 
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Zabił we mnie coś, co tak bardzo pielęgnowałam. Nie kocham go…38 

Podsumowując wyżej przedstawione, można wnioskować, że w felietonach J. 

Wiśniewskiego realizuje się swojego rodzaju „model dziennikarstwa emocjonalnego”. Składa 

się on z następujących punktów: 

• Teksty skierowane są przede wszystkim do kobiet. Odwołują się do tematów 

bliskich kobietom- relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą, macierzyństwo, ciąża, 

samotność, opisy intymnych scen życia. 

• Bohaterkami felietonów są przeważnie kobiety. Są to często kobiety 

nieszczęśliwe, zagubione, chore, co niewątpliwie wpływa poruszająco na czytelnika. 

• Felietony są rezultatem rozmów z ludźmi, często pisane są w formie rozmowy. 

Bohater opowiada o sobie, swoją historię, ale często zwraca się z pytaniami do 

rozmówcy-autora. 

• W felietonach często pojawiają się same nazwy-nominacje emocji (tęsknota, 

nienawiść, miłość, radość, szczęście). Są fragmenty, gdzie te nazwy pojawiają się ze 

zwiększoną częstotliwością. Niektóre tytuły zawierają w sobie nazwy uczuć. Nazwy te 

pojawiają się w ostatnich zdaniach felietonów. Obecność nazw emocji w tzw. 

„mocnych pozycjach tekstu” wskazują na konkretną emocjonalną dominantę- 

dominującą emocję w danym felietonie. 

• W felietonach emocje ukazują się także w postaci metafor (jako ogień, woda, 

istota żywa). 

• Autor próbuje także tłumaczyć naukowo emocje - odwołuje się do wiedzy 

neurologicznej, filozoficznej, socjologicznej. 

• Prawie każdy felieton kończy się pytaniem lub wielokropkiem. Skłania to 

czytelnika do refleksji i przemyśleń. 

Zatem felietony Janusza Wiśniewskiego mogą być przykładem swojego rodzaju modelu 

dziennikarstwa „emocjonalnego” – poruszającego problem emocji człowieka i oddziałującego 

emocjonalnie na czytelników, poprzez treść i formę. 

                                                             
38 J.L.Wiśniewski, Sceny z życia małżeńskiego, Pani, 11, 2011 
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Rozdział III 

Joanna Drozd - Filologiczne Studia Doktoranckie II roku            
Uniwersytet Gdański 
 

Reporterskie wędrówki  

Barbary Wachowicz 

 

 

Napisane przez Barbarę Wachowicz książki m.in. „Ciebie jedną kocham”, „Ty jesteś jak 

zdrowie”, a także jej liczne reportaże opublikowane na łamach prasy dowodzą, że  dziś jest 

miejsce dla dziennikarstwa literackiego, w którym liczą się walory estetyczne, wyszukany 

styl i forma.  

Recenzenci twórczości Barbary Wachowicz zwracają uwagę jej na obszerny i bardzo 

zróżnicowany gatunkowo dorobek. Ryszard Przybylski „Ty jesteś jak zdrowie” określa 

„niespotykaną formą eseju.”1 Jerzy Kądziela w recenzji książki „Ciebie jedną kocham” 

zauważa, że Wachowicz nie poprzestała jednak na reportażowym opisie krajobrazu, ludzi i 

ich losów. Pokusiła się o coś więcej: o stworzenie panoramy pokoleń, „wielkiego reportażu” 

według wzorów Melchiora Wańkowicza,2 a Lena Młodziejowska określa jej dzieło jako 

„splot historycznego eseju i współczesnego reportażu.” 3  

Krzysztof Kąkolewski oraz Michał Głowiński nazywają jej publikacje reportażem 

historycznym. „Reportaż sięga po środki artystyczne prozy literackiej. Opiera się na 

materiale autentycznym, obca mu jest w zasadzie fikcja literacka, ale ów materiał autentyczny 

jest w reportażu częstokroć uformowany na wzór epickiej fabuły, nierzadko zorganizowany w 

jakąś wyrazistą akcję.” – zauważa Głowiński. U wybitnych twórców reportażu odnajdujemy 

często rozbudowane charakterystyki psychologiczne autentycznych bohaterów. Wszystko to 

sprawia, że wiele utworów reportażowych skłonni jesteśmy zaliczyć do form literatury 

                                                             
1
 R. Przybylski, [w:] B. Wachowicz, Ty jesteś jak zdrowie, Warszawa, 1998, okładka. 

2
 J. Kądziela [w:] B. Wachowicz, Ciebie jedną kocham, Warszawa 2008, okładka. 

3
 za R. Jochymek, W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów 

Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Warszawa, 2004, s. 239. 
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pięknej.4 Wymienione przez teoretyka literatury wyznaczniki reportażu dostrzegamy też w 

twórczości Barbary Wachowicz.  

        Autorka umiejętnie odtwarza rzeczywistość językiem charakterystycznym dla 

prezentowanej postaci, tworzy konterfekty bohaterów, opisuje środowisko, w którym żyli. 

Prezentuje wygląd miejsca, a także ludzi, którzy tam dzisiaj mieszkają. Dominującym 

wątkiem w jej reportażach są losy jednej postaci, co także jest charakterystyczne dla reportażu 

– portretu. 

Klasycy reportażu Melchior Wańkowicz i Egon Erwin Kisch uważali, że reportera 

obowiązują takie same wymagania jak pisarza realistę czy naturalistę; każdy pisarz potrzebuje 

studiów środowiska, a każde studium środowiska jest reportażem.5  

Wachowicz w licznych wywiadach i wystąpieniach publicznych przywołuje słowa Johanna 

Wolfganga von Goethego, który twierdził, że jeśli chce się dobrze poznać twórcę, należy udać 

się do miejsc, w których dany pisarz żył. Kierując się tym przekonaniem, przemierza więc 

szlak związany z Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim, Elizą Orzeszkową, 

Stefanem Żeromskim i Janem Kasprowiczem, aby wśród miejscowej ludności poszukać 

pamiątek po twórcach i nasycić swą wrażliwość aurą zamieszkiwanej przez nich ziemi. 

Często rozmawia z ludźmi prostymi, którzy wspominają swoje rodzinne kontakty z 

interesującymi ją autorami. Napotkani przypadkowo mieszkańcy także stają się bohaterami 

jej opowieści. Częstokroć angażują się w udostępnianie pisarce materiałów, np. Algirdas 

Pocius dla Wachowicz uzyskał zgodę rektora na penetrację archiwum biblioteki Uniwersytetu 

Wileńskiego. Dzięki temu znalazła tam cenne dokumenty, m.in. listy Salomei Słowackiej do 

syna. Kazimiera Zapałowa, wieloletnia kustosz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego 

w Kielcach, autorka biografii Stefana Żeromskiego, inicjatorka stypendium im. Andrzeja 

Radka, przyznawanego uzdolnionej młodzieży odnalazła w 2003 roku młodzieńcze zdjęcie 

rodziców autora „Syzyfowych prac”.6 

Pretekstem do napisania „Ciebie jedną kocham” stały się wędrówki autorki do rodzinnych 

stron Stefana Żeromskiego, czyli ziemi kieleckiej, zwłaszcza do Doliny Wilkowskiej, w 

której pisarz spędził dzieciństwo, zaś jej obraz utrwalił w powieściach.  

Pisarka stara się spojrzeć na swoich bohaterów od różnych stron, w tym celu analizuje wpisy 

do ksiąg pamiątkowych w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, zapiski 

                                                             
4
 M. Głowiński, A. Okopień – Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1986, s. 389. 

5 R. Jochymek, W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny 
Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, 2004. 
6
 B. Wachowicz, Ciebie jedną kocham. Tropami Stefana Żeromskiego w „najściślejszej ojczyźnie” , Warszawa, 

2008, s. 241. 
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w księgach parafialnych, a nawet listy Stefana Żeromskiego do Oktawii z Radziwiłowiczów 

Rodkiewiczowej. Powołuje się przy tym na Melchiora Wańkowicza, który powiadał, że 

„pisanie reportażu – bowiem – można porównać do pracy nad mozaiką: żadnej cząstki nie 

można pomalować, każdą trzeba wynaleźć w jej naturalnej barwie.”7 Reporterka odszukuje, 

jakby z dna rzeki czasu wydobywa kamyki, aby utworzyć barwną i interesującą 

współczesnego czytelnika mozaikę. 

Romuald Karaś, dziennikarz, reportażysta zauważa, że krajobraz stron rodzinnych prawie 

zaniknął w polskiej literaturze współczesnej. Wachowicz przywraca mu jego rangę, pokazuje, 

czym jest dla człowieka rodzinna ziemia, jaki wywiera wpływ na uczucia i postawy.8 

Pisarka w książce „Ty jesteś jak zdrowie” opisuje swoje reporterskie wędrówki do miejsc tak 

ważnych dla Adama Mickiewicza: do Nowogródka, Wilna, Tuchanowicz i Bolciennik. 

Podkreśla, że pejzaż przez prawie dwieście lat niewiele się zmienił od utrwalonego przez 

poetę w literaturze. Spłonął dwór Mickiewiczów w Nowogródku, dom w Tuchanowiczach nie 

przetrwał I wojny światowej, ale pozostał park, a w nim drzewa, które były świadkiem 

potajemnych spotkań Maryli z Adamem.  

Warto przy tym zwrócić uwagę, na rolę legendy jako ważkiego rezonera życia wielkich 

postaci. Napotkany przez reporterkę osiemdziesięciopięcioletni Aleksiej, leśniczy 

tuhanowickich borów opowiada o brzozie Mickiewicza, którą rzekomo - wieszcz zasadził 

przed rozstaniem się z Marylą. Wereszczakówna – według miejscowej legendy - drzewko to 

podlewała łzami. Do dziś dnia dziewczęta szukają tej brzozy i wierzą, że odnaleziona -

przyniesie im szczęście w miłości. 

„Jeśli dotrzecie do miejsc Mickiewiczowskiego raju, odkryjecie, że polskość wspaniała i 

uroda pejzażu ostały się nie tylko w literaturze. Zobaczycie całe łany „gryki jak śnieg białej” 

wokół Nowogródka, w Zaosiu powitają was „pola malowane zbożem rozmaitem" i „ciche 

grusze" na miedzach. Pod Czombrowem bursztynowi się świerzop. Szumią drzewa parku w 

Tuhanowiczach. A Świteź nie tylko „jasne rozprzestrzenia łona", ale tęczowią się na błękicie  

jej wód przedziwne, bajeczne kolory...”9 – relacjonuje pisarka. 

Barbara Wachowicz, szukając śladów Elizy Orzeszkowej, kieruje nad Niemen, aby tam 

znaleźć obrazy opisane w nadniemeńskiej epopei. Dociera do Bohatyrowicz, do wsi, w której 

mieszka rodzina Bohatyrowiczów. Napotkana pani Anna wraz z wnuczkiem Jurasiem 

                                                             
7 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, Warszawa, 1965, s. 20. 
8 Romuald Karaś, Zjawisko: Barbara Wachowicz, „Stolica” nr 8, 1988. 
9
 B. Wachowicz, Nowogródzka ziemia Adama Mickiewicza, „Nasz Dziennik”, nr 145, 2012. 
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opowiadają reporterce o tym, jak ważną rolę w ich życiu nadal odgrywa opisana w powieści 

Orzeszkowej legenda Jana i Cecylii. 

W reportażu „ Ty jesteś jak zdrowie”  Wachowicz  wymienia Michała Wołosiewicza, 

pracującego na co dzień w skupie ziemniaków, mieszkającego we wsi Bieniakonie, gdzie jest 

grób Maryli Wereszczakówny, którym z pietyzmem się opiekuje. To także autor popularnych 

w tamtych stronach ballad.  „Legenda nocy czerwcowej” opowiada o spotkaniu Mickiewicza  

i Maryli nad rzeką Solczą, którzy o świcie  rozstają się „ona na cmentarz pod znajome klony, 

a on w krypty wawelskiej historyczne mroki”. 10   

Należy zwrócić uwagę na to, że bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego byli wzorowani 

na postaciach pochodzących z rodzinnych stron pisarza, który niekiedy, jak w przypadku 

rodziny Michtów, zamieszkującej Ciekoty od 1790 roku, nadaje im imiona swoich sąsiadów. 

Michta nosi naboje powstańcom w „Urodzie życia” , Michcik występuje w „Syzyfowych 

pracach” i „Ludziach bezdomnych”, i jest najwierniejszym towarzyszem Piotra i Rafała 

Olbromskich w „Popiołach”.  Według Barbary Wachowicz nazwiska te do dziś przetrwały w 

Ciekotach. 

Bohaterowie ci wiodą niejako potrójne życie. Pierwsze - to autentyczne życiorysy chłopów, 

współczesnych pisarzowi, drugie to przetworzone literacko w jego twórczości, trzecie w 

ludowej legendzie. Warto dla przykładu przywołać choćby pannę Salomeę, bohaterkę  

„Wiernej rzeki” czy Helenę z „Popiołów”.  

Z mieszkańcami Ciekot autorka „Ciebie jedną kocham” pozostaje w przyjaźni. Dociera do 

nich po latach, by o nowe fakty z ich życia wzbogacić kolejne wydania swoich publikacji. 

Angażuje się także w ich sprawy lokalne, na przykład apelowała o budowę Szkoły 

Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach. 

„Ciebie jedną kocham” to książka o Polsce i polskości. W małej ojczyźnie Żeromskiego – 

uważa Wachowicz - skupiły się wszystkie polskie dramaty, tendencje wolnościowe, walka o 

tożsamość kulturową i niezawisłość.  

Wachowicz w swoich pracach ukazuje wagę środowiska, z którego człowiek wyrasta. Zwraca 

także uwagę na to, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni rodzina, w której panuje zgoda, 

miłość i chroni się tradycję. W takiej rodzinie może wychować się człowiek, który kocha tę 

ziemię, z której wyrasta. 

Zdaniem Dionizego Sidorskiego, pisarza i reportażysty, dla Barbary Wachowicz czas przeszły 

i przyszły jakby nie istniał. Wszystko rozgrywa się w czasie teraźniejszym. Historia nie jest 

                                                             
10

 Szlakiem naszych romantyków, wywiad Haliny Cenglowej z Barbarą Wachowicz, „Przyjaźń” nr 22, 1980. 
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czymś, co się zdarzyło i zdarzyć już nie może. Ona jest. Wachowicz nie opisuje historii, ale ją 

przeżywa z emocjonalnym natężeniem. Przez to każde opisywane przez nią wydarzenie 

pulsuje autentyzmem, nabiera cech „wielkiej” współczesności.11  

Poeta i filozof ks. Janusz Pasierb zauważył, że pod piórem Barbary Wachowicz „przeszłość 

nie tylko nie jest „trochę dalej”, lecz zupełnie blisko. Mickiewicz wyjechał przed chwilą, 

Chopin zaraz wróci, drzwi pozostają wiecznie niedomknięte. Drgają w powietrzu te same 

smugi cienia i światła, kolorów, zapachów.” 12 Tą historyczną ciągłość Wachowicz eksponuje 

w swojej twórczości.   

Pisarka, konstruując losy bohatera, współtworzy zarazem jego legendę. Autorka ma osobisty 

stosunek do prezentowanych przez siebie postaci, np. nie kryje fascynacji  twórczością 

Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza; tak stara się zarazem stworzyć opowieść o 

losach bohatera, aby jej dzieło miało walory edukacyjne. Nie jest dla niej istotne samo 

opisywanie zdarzeń, ale nade wszystko moralne konsekwencje tych ostatnich. Choć nie 

usiłuje jednoznacznie nikogo oceniać, to jednak w narracji raz po raz uzewnętrznia swoje 

opinie i tak kieruje prezentacją faktów, aby odbiorca wyprowadzał z nich przede wszystkim 

wnioski natury etycznej. 

Należy w tym miejscu przywołać opinię Melchiora Wańkowicza, przez Wachowicz 

uważanego za mistrza reportażu, mówiącą, że również przekazywane w tym gatunku słowo 

musi czemuś służyć; piszący winien wiedzieć, co eksponuje i musi w pewnym sensie 

czytelnika mobilizować: uczuciowo, rozumowo, wizualnie i wyobrażeniowo. Powołuje się 

przy tym na Sokratesa, który mówił: „je śli pięknie zdobiona tarcza źle broni, to nie można 

powiedzieć, że jest piękna”. I taką też szlachetnie służebną rolę spełniają książki Barbary 

Wachowicz.  

Andrzej Staniszewski, historyk literatury, krytyk literacki zauważa w twórczości Wachowicz 

paradoks, który polega na tym, że autorka pisze jakby do siebie, bo przecież rozpisuje własne 

fascynacje, analogie, umiłowania, a jednocześnie trafia w gusta milionów czytelników.”13 

Kompozycja „Ciebie jedną kocham” przypomina piramidę „postawioną na czubku”, a nie na 

szerokiej postawie. Tą podstawą jest ogromny materiał faktograficzny, pochodzący z 

rozmaitych źródeł, z którego autorka wybiera element po elemencie.14 W swoich reportażach 

Wachowicz nie przekazuje suchych faktów, ale dąży do ożywienia i przybliżenia ówczesnych 

ludzi oraz ich spraw. W omawianych utworach sąsiadują obok siebie: obiektywizm źródłowy 
                                                             
11 D. Sidorski, Opowieść zmysłowa, „Kontrasty”, nr 6 1980. 
12 J. S. Pasierb [w:] Ty jesteś jak zdrowie. Z Mickiewiczem nad Wilią, Niemnem i Świtezią, Warszawa 1998. 
13 A. Staniszewski, Życia zapach i melodia, czyli o pisarstwie Barbary Wachowicz, „Kontrasty” nr 8, (1988). 
14

 Tamże. 
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i subiektywizm autorski. Pisarka tworzy swe reportażowe opowieści z tworzywa 

wielorakiego: z materiałów źródłowych, cytatów z dzieł pisarza, korespondencji, przekazów 

pamiętnikarskich, różnorakich relacji, bogatej literatury przedmiotu.  

Dużą rolę w książkach Barbary Wachowicz odgrywają fotografie. Historyk literatury Ryszard 

Przybylski zauważa, że „Barbara Wachowicz ma rzadki dar – czuje istotę pejzażu 

historycznego”. 

 Reporterka potrafi wydobyć z fotografowanych miejsc i obiektów nie tylko ich 

„zewnętrzność”, zawsze pięknie skomponowaną, ale klimat oraz wartość emocjonalną i 

symboliczną. Istotne są także podpisy pod zdjęciami, bo to one kierują uwagę czytelnika w 

stronę rzeczy najważniejszych: rekwizytów historii, fragmentów starych domów, drzew, które 

wskazują jakiś ślad istnienia. Wachowicz utrwala na kliszy miejsca, które były świadkami 

czegoś ważnego w życiu tych twórców, o których pisze.  

Fotografuje ścieżki, którymi poruszali się jej „najwięksi”. Krajobrazy, na które oni patrzyli  i 

do których powracali – pamięcią, piórem, myślą. Takim przykładem jest choćby park w 

Tuhanowiczach – sześć zrośniętych lip: altana Maryli, wielkiej miłości Mickiewicza. 

Krzysztof Kąkolewski zauważył, że Wachowicz potrafi sfotografować coś, co działo się 1822 

roku. Cykl zdjęć, którymi okraszona został książka „Ty jesteś jak zdrowie”, to, zdaniem 

polskiego publicysty, „wejrzenie przez obiektyw w los Adama Mickiewicza”. 

Barbara Wachowicz podkreśla, że bez fotografii jej książki byłyby kalekie. „ Z tych zdjęć 

promieniuje przeszłość, tradycja; to, co jest samą istotą polskiego patriotyzmu. To rzeki 

mówią, te kamienie wołają, te drzewa płaczą, te dworki wspominają… Moje wzruszenie 

udziela się widzom, słuchaczom, czytelnikom.”15 Zdaniem Barbary Wachowicz są jeszcze 

enklawy, prawdziwe sanktuaria rodzinnego pejzażu, ocalone, nietknięte przez wojenne 

pożogi.  

Na sposób pisania Barbary Wachowicz ma wpływ jej szlacheckie pochodzenie,            

wychowanie w tradycji romantycznej oraz nie bez znaczenia są też jej cechy osobowe. Istotne 

jest to, iż wywodzi się z podlaskiej, niezbyt zamożnej szlachty, która od wieków kultywowała 

tradycje narodowo-wyzwoleńcze, pielęgnowała rodzinne legendy oraz historię najbliższej 

okolicy i język.   

Zdaniem Jadwigi Litwin swoistość gatunku reportażowego jest rezultatem alternacji dwu 

odmian języka: oficjalnego i potocznego. Głównymi cechami tego ostatniego są: z jednej 

                                                             
15 Rozmowa autorki niniejszej pracy z Barbarą Wachowicz przeprowadzona 24 lutego 2013 r. w Warszawie. 
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strony konkretność, eksplikatywność, obrazowość, a z drugiej stopień zsubiektywizowania 

wypowiedzi.16 

Podmiot mówiący w reportażach Wachowicz relacjonuje wydarzenia w pierwszej osobie 

liczby pojedynczej, jest współobecny wśród prezentowanych wydarzeń. Zakres wiedzy 

narratorskiej wyznaczają fakty rejestrowane od zewnątrz17 Wachowicz przekracza tę 

konwencję: prezentuje uczucia swoich bohaterów, stara się więc stworzyć atmosferę 

charakterystyczną dla liryki.  

Jacek Maziarski zauważył w „Anatomii reportażu” , że „Narratorem reportażu jest ujawniony 

i autentyczny podmiot autorski, w reportażu zachodzi intencjonalne utożsamienie tego, kto 

opowiada reportaż (narratora) i tego, o kim jest mowa (reportera) z osobą autora; 

warunkiem reportażowej narracji jest współobecność reportera w świecie przedstawionym  - 

obserwatora, postaci działającej; przedmiotem narracji reportażowej jest empiryczna 

rzeczywistość i stanowisko autora względem tej rzeczywistości.” 18 

Z wypowiedzi Maziarskiego wynika, że o istocie reportażowej narracji decyduje aktualność 

poruszanego problemu przez narratora umiejscowionego w konkretnej rzeczywistości. 

Wachowicz wprowadza do swoich dzieł narratora oduatorskiego, który oddaje niekiedy głos 

innym osobom.  

Pisarka często parafrazuje wielkich twórców, cytuje. Renata Jochymek dostrzega, że na 

strategię pisarską i język Barbary Wachowicz mają wpływ utwory Henryka Sienkiewicza i 

Stefana Żeromskiego. Ujawnia się to przede wszystkim w doborze słownictwa i licznych 

literackich parafrazach.  

Relacje z jej podróży są tak nacechowane emocjonalnymi określeniami, aby odbiorca mógł 

sobie lepiej wyobrazić opisywaną przyrodę, poczuć zapach kwiatów i atmosferę opisywanego 

miejsca, np. „ Jesienny park. Ciężko spadają krople z drzew. Pusto. Pasą się wśród chaszczy 

brudne krowy. Trwają wysokie masztowe drzewa, szarość dnia, rozjaśniające modrzewie. 

Idziemy w chmurze złotej. Sypią się igiełki.”19 Takimi słowy reporterka opisała park w 

Jaszunach, w którym niegdyś znajował się pałac Radziwiłłów.  

Wachowicz stosuje liczne metafory, które angażują emocjonalnie odbiorcę, np. „Latem 1821 

roku Mickiewicz będzie łowił już tylko cień Maryli na tuhanowickich dróżkach”.  Znajdujemy 

też u niej rozmaite odwołania do znanych literackich motywów. Tak oto obrazuje 

                                                             
16

 J. Litwin, Język i styl polskiego reportażu (na materiale 1945-1975), Rzeszów, 1989. 
17

 Tamże, s. 23. 
 
18 J. Maziarski, Anatomia reportażu, Kraków, 1966, s. 163-164. 
19

 Tamże, s. 194-195. 
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młodzieńczą miłość Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny: „Jeśli jest już Werter i 

jest Lotta, i jest Wilhelm –Zan, musi być Albert. Oto on – syn szambelana, oficer napoleoński, 

stateczny, tolerancyjny, solidny Wawrzyniec Puttkamer. Narzeczony.”20 

Reporterka często stosuje mowę pozornie zależną, wprowadza punkty widzenia kilku 

rozmówców, by kreowany portret bohatera był zróżnicowany i zarazem prawdopodobny.  

Pisarka tak kształtuje swoje teksty, aby odbiorca odniósł wrażenie, iż jest uczestnikiem 

relacji, aktywnym obserwatorem omawianych wydarzeń. Także pozycja autorki - narratorki 

jako osoby wysłuchującej wspomnień podkreśla wiarygodność relacji. Wachowicz stara się 

nie konfabulować; próbuje się opierać nade wszystko na relacjach świadków. Pyta: „Jak 

wygląda to teraz?, „Co było dalej?” 

Sukces reportażysty zależy od postawienia właściwych pytań bohaterom i świadkom 

wydarzeń. Wachowicz, zdaniem Krzysztofa Kąkolewskiego, osiągnęła sukces, ponieważ 

stawia najważniejsze i najogólniejsze pytania: kim jest Bóg, ojczyzna, przodkowie i tradycja? 

To  eksponowane przez pisarkę ponadczasowe wartości decydują o powodzeniu jej książek. 

Dowodem na to są liczne nagrody, którymi jest honorowana. Warto wspomnieć choćby te 

ostatnie: medal FIDES ET RATIO (za promowanie dobra i piękna w świecie, poprzez 

twórczość literacką, przybliżanie postaci wielkich Polaków i wychowanie młodego pokolenia 

w duchu patriotyzmu), nagroda TOTUS 2012 przyznana przez Fundację Konferencji 

Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (za promowanie polskiego patriotyzmu, 

wiary, postawy honoru i prawości). 

 

 
 

                                                             
20

 Tamże, s. 27. 
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Rozdział IV 

Jan Miklas-Frankowski - Uniwersytet Gdański 
 

„Opisuję świat z poziomu trotuaru”. 

Strategia reporterska Jacka Hugo-

Badera na przykładzie Białej Gorączki 

 
 

Jacek Hugo-Bader jest dziennikarzem wyjątkowym, zarówno jeśli chodzi o przyjętą 

strategię reporterską, jak też jej efekt – tworzone przez niego reportaże, które zdobywają 

uznanie nie tylko profesjonalistów (by przywołać tylko dwie nagrody Grand Press z 1999 i 

2003 roku), ale również czytelników, o czym świadczą nakłady jego książek reporterskich. 

Mój artykuł stanowić będzie próbę opisania, oczywiście z konieczności fragmentarycznego i 

wyrywkowego, tego szczególnego podejścia Jacka Hugo-Badera do materii reporterskiej, 

zrekonstruowanego na podstawie wywiadów i analizy fragmentów książki Biała gorączka. 

Od razu na wstępie muszę również zastrzec, że tytułowy termin strategia traktuję ściśle 

użytkowo, chodzi mi z grubsza o deklarowany program w kontekście przykładowej 

egzemplifikacji – jednej z książek reporterskich Hugo-Badera1. 

Symptomatyczne jest, że Jacek Hugo-Bader szybko podchwycił nadane mu przez 

Mariusza Szczygła we wstępie do Białej gorączki porównanie przeciwstawiające go 

Ryszardowi Kapuścińskiemu, który jakoby miał opisywać imperium z perspektywy lotu 

ptaka, podczas gdy Hugo-Bader opisuje Rosję „z perspektywy wałęsającego się psa” (BG 52). 

Wydaje się, że przywołana metafora odpowiada mu dwojako, czy nawet trojako, po pierwsze 

figura psa wpisuje się w model gry, którą prowadzi z czytelnikiem, podkreślający autoironię i 
                                                             
1 Celem niniejszego artykułu nie jest analiza statusu reportaży i „reportażowości”; o i ile jednoznaczna definicja 
reportażu jest w ogóle możliwa (Zob. Definicja reportażu [w:] K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go 
napisać?, Warszawa 2004, s. 10-12. Temat szczególnego statusu reportażu i jego problematycznego miejsca w 
badaniach zarówno medioznawczych, jak i literaturoznawczych podjął ostatnio M. Zimnoch – Reportaż w 
płynnej nowoczesności, Znak 2012, nr 3[682]) Niemniej jednak wydaje się, że reportaże składające się na Białą 
gorączkę posiadają cechy przypisywane reportażowi (Zob. m.in, K. Wolny-Zmorzyński, m. cyt.; K. Wolny-
Zmorzyński, A. Kaliszewski Gatunki informacyjne, s. 68 [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. 
Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria-praktyka-język, Warszawa 2009); wyjątkiem jest rozdział Szamanka od 
pijaków będący wywiadem. Warto nadmienić, że większość tekstów zamieszczonych w Białej Gorączce 
opublikowana została wcześniej w dodatku „Duży Format” „Gazety Wyborczej”. 
2 Wszystkie cytaty oznaczone w tekście skrótem BG pochodzą z trzeciego wydania Białej Gorączki Jacka Hugo-
Badera (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011), liczba oznacza stronę. 
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dystans autora wobec siebie, i choć porównanie to (a przecież wałęsają się przede wszystkim 

psy nierasowe, czyli mówiąc potocznie – kundle), pozornie go dezawuuje, w rzeczywistości 

zmniejsza dystans między nim a czytelnikiem, jest to zatem swoiste captatatio benevolantiae. 

Po drugie wałęsanie się po prostu odpowiada baderowskiej koncepcji podróżowania, kiedy to 

człowiek ma „taką swobodę i wolność, że (…) może robić wszystko to, co sobie wymarzy” i 

gdy „to podróż jest ważna, nie jej cel” (BG 208), choć i ta koncepcja jest tylko idealną 

konstrukcją – autor Białej gorączki tak naprawdę jest ograniczony choćby stanowczym 

nakazem powrotu na święta, wydanym przez żonę, czy zapobiegliwie zawczasu wysyła do 

domu brudną bieliznę, by nie mieć nadbagażu w samolocie. Po trzecie wreszcie Hugo-

Baderowi odpowiada psia perspektywa percepcji świata:  

Jestem reporterem trotuarowym. Nie salonowym. Opisuję świat z perspektywy trotuaru. Idę 

po trotuarze, czasami mi się noga omsknie, wpadnę do rynsztoka, wstanę, otrzepię się i idę 

dalej. Mnie interesują doły, niziny społeczne. Nie interesuje mnie polityka, chyba że jest to 

folklor polityczny. Mnie bardziej interesują odrzuceni niż wybrani. (…). Nie patrzę na świat 

z góry. Nie umiem przeprowadzić wielkiej analizy, ale umiem odebrać płyty chodnikowe 

wszystkimi zmysłami. Mam węch jak owczarek niemiecki3. 

Psia percepcja, do której tak chętnie przyznaje się Hugo-Bader, symbolizuje zatem z 

jednej strony wielozmysłowe, wieloaspektowe postrzeganie złożoności świata, ale też przede 

wszystkim psią perspektywę – ograniczoną z jednej strony niskim poziomem – bliskim 

chodnika, a zatem dołów i nizin społecznych, a z drugiej – ograniczoną przestrzennie – 

wolny, wałęsający się pies nie wszędzie będzie chciał pójść i nie wszędzie zostanie 

wpuszczony (choćby do klubu z selekcją). „Jeśli miałbym wybrać między wywiadem z 

politykiem, a jego szoferem, to wybrałbym szofera4” – mówi w jednym z wywiadów. „Jeśli 

będę miał do wyboru kryminał i pałac prezydencki – zawsze wybiorę to pierwsze miejsce. 

Także z powodów estetycznych (…)5” – dodaje w drugim i kontynuuje: „Oczywiście 

mógłbym pisać o wielkich tego świata, nawet niemało popróbowałem, ale jakoś bliżsi są 

mojemu sercu ci przegrani, a nie zwycięzcy6.” 

Perspektywa trotuaru, perspektywa wałęsającego się psa obejmuje zatem 

doświadczenie przegranych i wykluczonych, a szerzej wiąże się z baderowską koncepcją 
                                                             
3 I. Gierblińska, E. Hetmanowska, Historia musi mnie sponiewierać. Rozmowa z Jackiem Hugo-Baderem. 
(http://www.dwutygodnik.com/artykul/843, dostęp 11.04. 2013).  
4 D. Sztuba, Nie jestem reportażysta ani podróżnikiem. Wywiad z Jackiem Hugo – Baderem na Festivalu „3 
Żywioły” w Krakowie (http://www.klubpodroznikow.com/wywiady/118-wywiady/1264-nie-jestem-reportazysta-
ani-podroznikiem, dostęp 11.04.2013). 
5 B. Krzysztan, Polityka, książki, ludzie, wywiad z Jackiem Hugo-Baderem (http://read-
akcja.blogspot.com/2012/11/polityka-ksiazki-ludzie-wywiad-z.html, dostęp 11.04.2013). 
6 Tamże. 
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dziennikarstwa czy dziennikarzy jako IV władzy, której według Hugo-Badera główną 

powinnością jest ukazywanie ludzkiego nieszczęścia i niesprawiedliwości. 

My jesteśmy tą czwartą władzą. Patrzymy tym poprzednim na ręce, co oni wyprawiają. 

Gdyby nie było nas, czyli tej czwartej władzy to robiliby straszne rzeczy. Nie mówiąc o tym, 

że nie wiedzieliby nic o świecie, bo o tym dowiadują się od nas. Uszła by ich uwadze cała 

rzesza ludzi, bo my im podpowiadamy, że gdzieś tam kogoś krzywdzą, że gdzieś się źle 

dzieje, ktoś głoduje. My świat o tym informujemy, dlatego później się nas czepiają, (…) że 

widzimy tylko czarne strony życia (…). Jeśli ich nie pokażemy, to nikt ich nie zauważy, Nikt 

nie będzie wiedział, że tak w ogóle było. Niemożliwy jest świat bez dziennikarzy, 

dziennikarstwa i całej tej profesji7. 

Pokazywanie i opisywanie świata z perspektywy trotuaru wymaga według Hugo-

Badera szczególnej, by tak rzec, mimetycznej strategii. Tego świata jego zdaniem nie można 

opisywać z zewnątrz. Trzeba w nim kilka tygodni pobyć, polubić się z jego mieszkańcami, 

poczuć go8.  

Autor Białej gorączki jednak przede wszystkim stara się nie wyróżniać „wtopić się 

(…), nie rzucać w oczy, przemykać niepostrzeżenie”(BG 15)9. Właśnie dlatego rezygnuje z 

zaproponowanej przez firmę Kulczyk Tradex luksusowej terenówki Audi Q7 – wystarczy, 

gdy wyobraża sobie jak podjeżdża na piwo pod sklep w zrujnowanym kołchozie Mieczta 

Ilicza i gada z miejscowymi chłopakami o życiu (BG 16). Z czasem okazało się, że kulturowa 

mimikra nie objęła jednak stacji benzynowych, gdzie paliwo było 2 razy tańsze niż w Polsce.  

- Ty, kim ty jesteś – zapytał mnie na stacji benzynowej. 

Było ich trzech, a w pytaniu bezgraniczne zdziwienie i dezaprobata. Wręcz groźba. 

Nieprzyjemnie to zabrzmiało. 

- Człowiek – odpowiedziałem jednym słowem, żeby po akcencie nie poznali, że 

cudzoziemiec, i zsunąłem gogle na czoło. 

Kim ty jesteś – złapał mnie za rękaw – że do łazika taką benzynę lejesz? 

                                                             
7 D. Sztuba, art. cyt.  
8 Zob.: I. Dudkiewicz, Hugo-Bader: Coś się Bogu nie udało. Z Jackiem Hugo-Baderem, reportażystą, 
dziennikarzem i autorem książek reporterskich, rozmawia Ignacy Dudkiewicz (http://magazynkontakt.pl/hugo-
bader-cos-sie-bogu-nie-udalo.html, dostęp 11.04.2013). 
9 Por. I. Gierblińska, E. Hetmanowska, art. cyt.  



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

36 

 

W kraju, który jest jednym z największych na świecie producentów ropy naftowej, na 

prowincji najczęściej tankują za sto rubli – około pięciu litrów najtańszej, 

siedemdziesięciooktanowej benzyny. Ja do najgorszego ruskiego samochodu lałem do pełna 

dziewięćdziesięciodwuoktanową. 

Nienawidzili mnie, jakbym świnię karmił szparagami albo psu dawał polędwicę (BG 30).  

To ostatnie porównanie pokazuje szczególną siłę i sugestywność prozy Hugo-Badera. 

Gdy tłumaczy 25-letniej, chorej na AIDS, Maszy, dlaczego faceci nie cierpią kondomów, 

wyjaśnia że „to takie paskudztwo jak kawa bez kofeiny albo piwo bez alkoholu. Niby pijesz, a 

nie szarpie” (BG 77).  

Rozdział o wymieraniu Ewenków, zatytułowany Biała gorączka, kończy z kolei 

akapit: 

Udomowili tę śmierć jak psa albo renifera. Mieszkają w jednym namiocie, razem piją, śpią i 

jadają. Nawet razem chodzą się wysrać (BG 174).  

Metaforyczność Hugo-Badera bywa dosadna, na swój sposób prosta, wydaje się 

nawet, że na granicy dobrego smaku, ale dzięki temu jest ona bardzo wyrazista i 

komunikatywna. Z jednej strony odwołuję się ona do czytelnych, wspólnych, prymarnych 

doświadczeń, z drugiej przez swą prowokacyjną sugestywność prowadzi do emocjonalnego 

zaangażowania.  

Wydaję się, że to także jeden z elementów gry autora z czytelnikiem, prowokujący do 

emocjonalnej reakcji, by nie mógł on, tak jak autor, pozostać obojętny wobec opowieści, by 

został do niej niejako wciągnięty, i by między nim a autorem powstał szczególny wymiar 

emocjonalnej więzi. Hugo-Bader zdaje się dawać czytelnikowi wybór: albo jesteś ze mną 

dalej w opowieści i razem akceptujemy najbardziej adekwatne środki, nawet najbardziej 

brutalne, ale najlepiej opisujące przedstawiany świat, albo ten reportaż, wywiad czy wreszcie 

ta książka nie jest dla ciebie. Tym bardziej, że rozdział o Ewenkach rozpoczyna się 

ostrzeżeniem: 

A teraz uważaj. W tym tekście czterdzieści razy pada słowo „umrzeć, „zabić”, „ śmierć”. 

Jedenaście razy słowo „karabin”, piętnaście razy słowo „wódka” i tylko jeden raz słowo 

„miło ść”, do tego nieszczęśliwa, Jak ci nie pasuje, nie czytaj (BG 153) . 
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Naturalnie ta charakterystyczna interakcyjność jest bardziej widoczna w zapisach 

rozmów. Tym bardziej, że Jacek Hugo-Bader zdaje się mieć wyjątkowy dar ciekawości, 

otwartości i chęci zrozumienia drugiego człowieka. W jednym z wywiadów opisuje tę cechę z 

wyjątkowym jak na niego patosem.  

Bóg mnie obdarzył umiejętnością słuchania i rozmawiania z ludźmi. Otwieram ich, tak, ale 

sam też się otwieram. Odkręcam się jak słoik (…)10. 

Dodatkowo, poza naturalną cechą dobrego reportera – ciekawością, Hugo-Bader stara 

się pielęgnować w sobie stan zadziwienia fenomenem Rosji i chyba też światem w ogóle, 

dlatego, jak sam mówi, nie przyjął nigdy propozycji posady stałego korespondenta.  

Dostałem kiedyś propozycję, żeby zostać stałym korespondentem w Rosji. Odmówiłem, bo 

obawiałem się, że przestanę się dziwić i zauważać. Za każdym razem, kiedy jadę do Rosji, 

wszystko mnie dziwi i to dziecięce zdziwienie w sobie pielęgnuję. Ryzyko przywyknięcia jest 

jednak stosunkowo małe, ponieważ co dwa, trzy tygodnie kompletnie zmieniam temat, 

wchodzę w nową rzekę. Wyspecjalizowałem się w Rosji, ale nie mam swojego tematu, tylko 

kierunek świata. Idę tam i myślę cyrylicą – nic więcej. Czuwam nad umiejętnością dziwienia 

się. Cenię w sobie to, że umiem pytać jak sześciolatek. Ludzie są zaskoczeni, że zadaję takie 

banalne pytania11. 

I rzeczywiście autor Białej gorączki nie waha się zadawać pytań ani pozornie 

oczywistych, ani takich, których w typowej sytuacji rozmowy nie wypadałoby zadać, czy to z 

powodu etykiety czy też tzw. poprawności politycznej. Zilustruje to trzema przykładami z 

rozdziału Pole minowe, poświęconemu chorym na AIDS mieszkańcom Ufy: dwoma 

fragmentami rozmowy z przywoływana już wyżej Maszą (1, 2) i jednym z Rinatem (3). 

 

(1) Masza: Pragnęłam z nim mieć syna (…). To się postaraliśmy i całe Boże Narodzenie 

haftowałam do kibelka. 

Jacek Hugo-Bader: Byłaś w ciąży!? Po czterech dniach… 

(M): Prawosławne święta. W styczniu (BG 88) 

 

(2) (M): A przed miesiącem ochrzciliśmy małego. 

                                                             
10 Tamże. 
11 Tamże. 
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(JHB): Jakim cudem? Przecież ty Żydówka. 

(M):  Ale prawosławna (BG 93)  

 

(3) (JHB): Zaraziłeś się od partnera? – pytam Rinata. 

(Rinat): Nie. Od lekarza. 

(JHB): Twój partner był lekarzem? 

(R): Ładne żarty! Nie od, a u lekarza. 

(JHB): Wszyscy homoseksualiści tak mówią (…), żeby nie było, że (…) są 

odpowiedzialni za AIDS. 

(R): Lekarka w przychodni AIDS-owskiej powiedziała mi, że pożyje sobie jeszcze ze trzy 

lata. Straszyła mnie dla przyjemności. 

(JHB): Może nie lubi gejów. 

(R): Nie mówiłem jej, że jestem. 

(JHB): Wybacz, Rinat, ale to widać. 

(R): Jeśli masz fachowe oko. Suka wredna! Powiedziała, żebym sobie szukał miejsca na 

cmentarzu. (BG 86). 

Osiągany efekt jest dwojaki po pierwsze – by tak rzec – formalno-stylistyczny: 

otrzymujemy bardzo żywe, dynamicznie, czasem wręcz komiczne dialogi, po drugie: 

poznawczy – dowiadujemy się znacznie więcej o ich bohaterach, ich mentalności czy 

wreszcie różnicach kulturowych. A wszystko to dzięki prowokującej, bezczelnej interakcji, 

przewrotnej dialektyce prowadzonego przez Hugo-Badera dialogu. 

Oczywiście nie zawsze rozmowa jest prowadzona tak jak w powyższych przykładach 

w stylu nazwijmy go: prowokacyjno-zaczepnym. Tak czy inaczej Hugo-Bader traktuje swoich 

rozmówców podmiotowo, zazwyczaj nie prowadzi z nimi asymetrycznych wywiadów, by 

zassać z nich informacje, tylko wchodzi z nimi w symetryczne narracyjne relacje, w stan 

bliski modelowemu dialogowi. 

Najlepszą i najpełniejszą ilustracją tego procesu, mimo charakterystycznego dla Hugo-

Badera przerysowania, jest chyba spotkanie z Jurijem, złomiarzem, którego fotografia zdobi 

okładkę Dzienników kołymskich. 

 

Przegadałem z nim 2 doby, bez przerwy. Co jakiś czas jeden z nas przysypiał, ale drugi cały 

czas coś mówił. Byliśmy głodni swoich opowieści. Nie tylko on mi opowiadał, ale i ja jemu. 

Wynika to z faktu, że ja nie przeprowadzam wywiadów, ja rozmawiam z ludźmi. Żeby ktoś 

mi coś opowiedział najpierw ja sam jemu muszę opowiedzieć o czymś. Jurija poznałem 
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przypadkiem, na złomowisku, które prowadzi. Zainteresował mnie jego motor stojący przed 

jego kanciapą (…). Gdy tak przypatrywałem się jego maszynie, Jurij wyszedł do mnie. Moim 

oczom ukazał się przepiękny mężczyzna, potężny krasawiec. Umył twarz śniegiem, popatrzył 

na mnie i zapytał: ,,A ty kto?” Więc wytłumaczyłem. Na co on: ,,Dawaj, chodź na czaj”, który 

okazał się koniakiem. Tak właśnie od rana piliśmy tę herbatę, równo dwie doby. Miał bardzo 

dużo do powiedzenia, ale najpierw (…) musiałem mu opowiedzieć o sobie: kto ja jestem, po 

co przyjechałem, dlaczego chcę z nim porozmawiać, kim jest moja żona, dzieci. Normalnie 

jakbym spotkał człowieka w pociągu. Jesteśmy w przedziale tylko we dwóch i rozmawiamy, 

przez 2 doby12. 

Ta otwartość na drugiego człowieka, budowanie dialogicznej emocjonalnej wspólnoty 

z rozmówcą, czy po prostu szczera rozmowa o tym, „co najgłębiej w duszy”, w Rosji wiążę 

się zawsze z piciem alkoholu, zazwyczaj wódki. 

 

Największy kunszt reportera to dobre rozmawianie. Nie używam słowa „wywiad”. Ja gadam. 

Do moich rozmówców mówię: chodź, pogadamy. Chciałbym, by ludzie mówili mi prawdę, 

więc i ja muszę być najszczerszy na świecie. Bohater musi nabrać zaufania, więc moim 

obowiązkiem jest odpowiadanie mu z największą starannością i uczciwością. Wówczas i on 

zechce mówić o tym, co w nim siedzi głęboko. Rosyjski rozmówca w takim momencie 

wyciąga z szafy wódkę. Niepicie w Rosji byłoby zabójstwem dziennikarskim, bo 

najciekawsze będzie na końcu butelki (…). 

Nie zostawiam mojego rozmówcy samego. Rzecz w tym, że ja często rozprawiam ze swoimi 

bohaterami o rzeczach bolesnych. I co, mam ich zostawić w takiej sytuacji? Powiedzieć „Nie, 

ja nie piję”? Nie będą chcieli ze mną rozmawiać. Poza tym tych ludzi te konwersacje bolą, im 

zaczyna dusza wyć, że dobieram się do ich ran – ja po prostu wsadzam w nie paluch i 

gmeram. Solidarnie z nimi piję, bo muszę13. 

 

I to jest właśnie wedle relacji Hugo-Badera największa trudność związana z jego pracą 

czy też charakterem jego pracy w Rosji. Zetknięcie się z rosyjskim modelem konsumpcji 

alkoholu jest przez niego opisywane niemal jak zderzenie kulturowe, nawet dla osoby z nie 

bardzo odległego, wydawałoby się, zwyczajowo kraju jak Polska. Próba uchylania się od 

                                                             
12 D. Sztuba, art. cyt. 
13 O. Wolf, Rosyjski syndrom milczenia (http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/rosyjski-syndrom-
milczenia,1,4995812,kiosk-wiadomosc.html, dostęp 11.04.2013). 
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picia jest po prostu naruszeniem obowiązujących norm grzecznościowych, grubym nietaktem, 

a przede wszystkim zazwyczaj uniemożliwia szczerą rozmowę. 

To jest właśnie ta ciągła walka, którą muszę odbywać. Próbuję migać się, unikać, jak 

najmniej pić, ale w Rosji istnieje tradycja picia toastami i do ostatniej kropli. Nie można 

popijać samemu, we własnym tempie. Takie zachowanie jest niegrzeczne, nieeleganckie i tak 

się po prostu nie robi. Ja często o tym rozmawiam i negocjuję. Tłumaczę, że u nas jest trochę 

inaczej, mam inną głowę, jestem mniejszy od swojego rozmówcy itd. Tylko, że ja takich 

spotkań potrafię mieć kilka dziennie i na każdym muszę wypić te kieliszki do dna. Próbuję 

namówić, żeby wypić jego tylko połówkę, ale oni się krzywią, bo wyznają zasadę, że alkohol 

zostający na dnie jest tą złością i łzami między nami14. 

(...) mam z tym kłopot, bo idę rano na spotkanie, a na stół wyjeżdża wódka. O dziewiątej 

rano, przed śniadaniem! I nalewają szklaneczkę, a w Rosji nie można pić połówkami, nie 

można nie wypić do dna, bo kto nie pije do dna, ten nieszczery. Ale leją z serca, z 

życzliwości. I bywa, że tylko tak, dzięki tej wódce, zaczynają mówić. Nie uwierzysz, jak oni 

pięknie otwierają duszę – do samego dna15! 

Świat Hugo-Badera jest antropocentryczny. Interesuje go przede wszystkim człowiek. 

Na wszystkich fotografiach zamieszczonych w Białej gorączce bohaterami są ludzie, 

urzekająca swym pięknem syberyjska przyroda, nie jest na nich nawet pełnoprawnym tłem, ta 

prawidłowość dotyczy także samego tekstu (więcej miejsca poświęca tylko – co chyba 

oczywiste łazikowi, jedna krótka opowieść dotyczy bezdomnego psa z metra – Blądi). Hugo-

Bader jest skupiony na człowieku. Tę humanistyczną dominantę świetnie ilustruje 

Baderowska formuła syberyjskiego kryterium granicy życia, która jest ustalana właśnie 

zwyczajną, wspólnotową aktywnością ludzi. 

Z moich obserwacji wynika, że granicą życia jest czterdzieści stopni [mrozu –przyp. J. M.-F.]. 

Dziewczyny przestają wtedy spacerować pod rękę po ulicach, chłopaki nie stoją z piwem pod 

sklepem, sportowcy zawieszają treningi, a samochody przestają jeździć (BG 196). 

Hugo-Bader jest niemal każdego człowieka i jego historii ciekawy, chce go poznać i 

zrozumieć. Zdaniem autora Białej gorączki szczególnie w próbie rozumienia „wykluczonych” 

ważne jest tzw. życiowe doświadczenie, można by rzec, że do dialogu niezbędna jest choćby 

                                                             
14 K. Kowalczyk, Reporter musi się dziwić. Wywiad z Jackiem Hugo-Baderem 
(http://booklips.pl/wywiady/reporter-musi-sie-dziwic-wywiad-z-jackiem-hugo-baderem, dostęp 11.04.2013) 
15 O. Wolf, art. cyt. 
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częściowa wspólnota doświadczenia czy „wiedza wspólna” przeżycia („Trzeba mieć coś 

w plecaku, dostać po łbie i mieć życiowy garb, zanim się człowiek zacznie brać do pisania 

reportażu o innych ludziach. Trzeba nauczyć się rozumieć ludzi. Jeśli masz napisać 

o człowieku, którego życie skopało, nigdy go nie zrozumiesz, jeżeli ciebie życie parę razy nie 

kopnęło”16.); ale przede wszystkim trzeba starać się w każdym: narkomanie, kryminaliście, 

neofaszyście, a nawet komuniście czy milicjancie – zobaczyć człowieka.  

Podobną postawę, bardzo wydaje się bliską Hugo-Baderowi, stara się wcielać w życie 

41-letni hipis i wędrowny błazen Til, który zdradza na kartach Białej gorączki swoją strategię 

unikania bicia przez mienty – czyli milicjantów: „Trzeba wyrwać mu z piersi tę nienawiść do 

wszystkich, zobaczyć w nim człowieka” (BG 41). 

Właśnie ciekawość, chęć poznania i zrozumienia ludzi determinowały również sposób 

jego podróżowania. Podczas podróży z Moskwy do Władywostoku Hugo-Bader „zabierał do 

samochodu wszystkich, z którymi było mu po drodze, ale w zamian za podwiezienie musieli 

opowiedzieć mu swoją historię i zgodzić się na zdjęcie” (BG 193). Można przyjąć, że prawie 

nikt nie podróżuje autostopem zimą po Syberii dla przygody czy przyjemności. Pasażerami 

Hugo-Badera byli ludzie najubożsi, wybierający ten sposób komunikacji z konieczności.  

Wszyscy moi pasażerowie, mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci, których zabierałem z drogi, 

wnosili do kabiny tęgi syberyjski chłód, który w cieple po kilku minutach tracił świeżość i 

rześkość tajgi, niezwykłą urodę kontynentalnego klimatu. Zamieniał się w bardzo pospolity, 

słodkawo-kwaśny, duszący odór biedy. Smród niemytych pach, zasikanych gaci, 

żołądkowego soku, wstrętnego żarcia i rąk wycieranych w kapotę. Smród porzucenia, 

zapomnienia, odepchnięcia przez wszystkich – nieszczęścia po prostu, a dla wielu pierwszy 

symptom bezdomności. Wszędzie jest taki sam. W Barcelonie, Warszawie, Pekinie, 

Moskwie… Starasz się ich nie dotykać i oddychać ustami jak najpłycej, jak w ohydnym kiblu, 

żeby twoje pęcherzyki płucne wciągały jak najmniej powietrza, którego używali (BG 198). 

22-letni Igor Smyrnow (któremu, gdy zmarła matka, ojczym zatrzasnął drzwi do 

mieszkania) nabawił się tego zapachu w tydzień (BG 198), woń 56-letniej Lubowy z Ilinki 

utrzymuje się w samochodzie przez 2 dni (BG 201). Przebywanie z nimi w jednej kabinie 

samochodu (szczególnie dla kogoś, kto mówi o sobie, że „ma węch jak owczarek 

niemiecki17”), nie jest łatwe. Ale Hugo-Bader zdaje się przyjmować, że jeśli postaramy się do 

naszego naturalnego odruchu obrzydzenia podejść (o ile to możliwe) krytycznie i 

dostrzeżemy, idąc za radą Tila, w rozmówcy człowieka, smród okaże się społecznie 

                                                             
16 I. Gierblińska, E. Hetmanowska, art. cyt.  
17 Tamże. 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

42 

 

sankcjonowanym, powodującym dyskomfort, indeksem odrzucenia. Bieda jest 

„niefotogeniczna, okropna, brzydka”18. Ale za powszechnie odrzucaną odrażającą fasadą 

znajdują się konkretni, żywi ludzie, z którymi Jacek Hugo-Bader po prostu chce rozmawiać; i 

ich historie, których Hugo-Bader jest zwyczajnie ciekawy. 

Deklarowanym celem Jacka Hugo-Badera nie jest synteza, uogólniające wnioski czy 

odkrycie ogólnych uniwersalnych praw: 

 

Nie umiem przeprowadzić wielkiej analizy, ale umiem odebrać płyty chodnikowe wszystkimi 

zmysłami (…). Nawet to w sobie lubię, że jestem taki nieporadny w dostrzeganiu całości. 

Mam kłopot, kiedy zapraszają mnie na różne spotkania dotyczące Rosji. Bo niby jestem 

specjalistą od Rosji. A jaki ze mnie specjalista? Po prostu tam jeżdżę i opisuję ludzi, 

w dodatku z poziomu chodnika. Niewiele mogę o Rosji powiedzieć (…)19. 

 

Odpowiadając pisemnie blogerowi Bartłomiejowi Krzysztanowi na pytanie-zarzut: 

dlaczego unika wielkich tematów i pisze głównie o życiowych nieudacznikach, Jacek Hugo 

Bader odpowiada: 

 

Pisze Pan, że opowiadam „o sprawach mało istotnych”. Ale niech przemnoży Pan te sprawy 

przez 138 milionów Rosjan, i już perspektywa robi się szersza. Ale nie zgodzę się, że to mało 

ważne sprawy: AIDS, pijaństwo, upadek imperium, powrót tatarskiego narodu na stare 

śmieci, rodzenie się mafii, wojna w Czeczenii, holokaust syberyjskich narodów, poligon 

atomowy... Też mi błahostki! To są, proszę Pana, wielkie tematy. Tylko oglądane z 

„perspektywy wałęsającego się psa”(…). A poważnie – wielkie tematy widziane oczami 

ludzi, na których te, za przeproszeniem, TEMATY się zwaliły20. 

Zatem paradoksalnie, mimo że Jacek Hugo-Bader lubi mówić o sobie jako o 

wałęsającym się psie, który opisuje świat z perspektywy trotuaru, naturalnie stroniącym od 

syntez i roszczeń do uniwersalnych praw, właśnie jego strategię i praktykę dziennikarską 

potraktować możemy jako indukcyjną drogę poznawania i odsłaniania prawdy o świecie. A w 

przedstawionych przez niego historiach i opowieściach zwykłych napotkanych ludzi – 

zgodnie z hermeneutyczną zasadą, że nie można zrozumieć całości bez zrozumienia 

szczegółu – odbija się fenomen współczesnej Rosji. 

                                                             
18 I. Dudkiewicz, art. cyt. 
19 Por. I. Gierblińska, E. Hetmanowska, art. cyt.  
20 B. Krzysztan, art. cyt. 
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Rozdział V 

Magdalena Piechota - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 

„O tych, którym trudniej”. Reportaże 

literackie Lidii Ostałowskiej 

 

 

 

 Tytułowe sformułowanie pojawia się na skromnej graficznie i treściowo oficjalnej 

stronie internetowej Lidii Ostałowskiej: „Piszę o tych, którym trudniej – o mniejszościach 

narodowych i etnicznych, o kobietach, o młodzieży z subkultur i o wykluczonych.”1 Za tym 

lakonicznym wyliczeniem kryje się obszar arcytrudnych tematów, w ujęciu których jednym z 

najważniejszych wyzwań jest znalezienie tonu bez fałszu sensacyjności, stereotypizacji i 

stygmatyzacji, bez lukru sentymentalizmu i łatwych wzruszeń. „Żeby być reporterem, trzeba 

być dobrym człowiekiem”, mówił Ryszard Kapuściński. Z pewnością trzeba być dobrym 

człowiekiem, żeby mieć dla drugiego człowieka tyle mądrego zrozumienia i tyle empatycznej 

ciekawości, ile znaleźć można w reportażach Lidii Ostałowskiej. I trzeba też mieć pewność 

dziennikarskiego kodeksu wartości, dalekiego od medialnego „celebryctwa”. 

Reportażem, gatunkiem tak bardzo pojemnym i autorskim, autorka „Bolało jeszcze 

bardziej”, absolwentka studiów polonistycznych, zafascynowała się w młodości w trakcie 

lektur tekstów Hanny Krall, Ryszarda Kapuścińskiego, Małgorzaty Szejnert i innych 

przedstawicieli ówczesnego pokolenia reporterów. Sama spróbowała go w latach 

siedemdziesiątych w czasopismach „Przyjaciółka” i „ITD”, a doskonaliła po przerwie pod 

opieką Małgorzaty Szejnert w „Gazecie Wyborczej”. Wybór tej właśnie konwencji wydaje się 

oczywisty dla kogoś, kto pragnie znaleźć się blisko bohaterów „niemedialnych”, 

nierozrywkowych, swoimi historiami raczej raniących i drażniących niż budujących czy 

zaciekawiających. O ich kłopotach i kłopotach z nimi tej części społeczeństwa „której 

łatwiej”, donoszą media informacyjne, tak przecież daleko pozostając od istoty problemów, 

niuansów sytuacji, w której tkwią wykluczeni, inni, obcy lub choćby zbuntowani. Dowiadując 

się z newsów o faktach, pozostajemy oddzieleni od kontekstów, emocji, intencji, słowem od 

                                                             
1
 http://www.lidiaostalowska.eu/o-sobie; data dostępu: 12.04.2013. 
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całej dyskursywnej otoczki, która towarzyszy każdej sytuacji i każdego typu wydarzeniom. 

Tyle że w przypadku „tych, którym trudniej” tak łatwo o krzywdzące domysły na temat tego, 

jak, dlaczego i po co. Wbrew tabloidowym uproszczeniom, społecznym uprzedzeniom, 

niejednokrotnie bezmyślnej medialnej papce inforozrywki, reportaż w wydaniu obecnego 

pokolenia „polskiej szkoły”, w tym jego przedstawicielki Lidii Ostałowskiej, broni idei 

dziennikarstwa zaangażowanego w ludzkie problemy w sposób wrażliwy, uważny, głęboko 

humanistyczny. To model dziennikarstwa, który jest wymagający, niejednokrotnie zabiera 

życie prywatne, kosztuje wiele w każdym sensie, ale daje poczucie wykonywania potrzebnej i 

ważnej społecznie działalności. 

 Historie zwykłych ludzi, interwencje w sprawie pokrzywdzonych, wywiady z 

odrzuconymi – wydawałoby się, że ilościowo tzw. human interest journalism reprezentowane 

jest obficie zarówno w mediach publicznych, jak i komercyjnych2. Wystarczy jednak uważnie 

przyjrzeć się odcinkom popularnego reporterskiego programu z „ludzkimi sprawami” w 

TVP1, zwrócić uwagę na sposób pokazywania problemów przez serie interwencyjne w 

telewizjach komercyjnych czy sprawdzić, jak i po co piszą o takich bohaterach tabloidy, by 

przekonać się, że ludzie często są tam przedmiotem, a nie podmiotem, zapewniającym 

widowni namiastkę katharsis. Tabloidyzacja, postbigbrotherowy voyeuryzm, marketingizacja 

informacji – w mediach, poddających się tym procesom jako nieuchronnym na medialnym 

rynku, nie ma miejsca na przybliżenie człowieka z jego skomplikowaniem. Poetyka 

uproszczonych historii wypełnia popularne media, stępiając naszą odbiorczą wrażliwość i 

oduczając potrzeby namysłu. Reportaż w jego literackiej odmianie, jak już niejednokrotnie w 

historii, staje się więc azylem dla tych, którym bycie pracownikiem mediów nie wystarcza, bo 

inaczej pojmują swoją dziennikarską tożsamość. Literackość jest tu pojmowana jako dążenie 

do maksymalizacji sensów poprzez konstrukcję opowieści, kreację bohaterów i obrazowość. 

W przypadku autorki „Farb wodnych” oznacza to precyzję kompozycji3, wielką uważność na 

                                                             
2
 Wspomina o tym na przykład Olga Białek-Szwed, określając voyeurystyczne zapędy współczesnej prasy 

masowej w tym temacie jako „inwigilację” tzw. zwykłego człowieka (O. Białek-Szwed, Problem voyeryzmu 

medialnego w kontekście polskiej prasy masowej, [w:] Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, 

red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, T. 1, s. 163). 
3
 Pisarka Sylwia Hutnik tak metaforycznie określiła różnorodność technik narracyjnych w reportażu „Farby 

wodne”: „Lidia Ostałowska w swojej niedawno wydanej książce »Farby wodne« używa (…) wszystkich 

możliwych technik plastycznych. Jak trzeba, to wyrysuje wszystko na papierze milimetrowym i jeszcze poda 

ekierkę (jest przecież reportażystką). Czasami poprowadzi nas wszystkich wraz z korowodem opisywanej 

rodziny karłów w technice surrealistycznych collages. Pastelowo nakreśli zupełnie nieznany świat Cyganów. 

Wreszcie sięgnie po akwarele, tytułowe „farby wodne”, aby pokazać nam złożoność takich słów jak »prawda« i 

»sprawiedliwość«” (S. Hutnik, Akwarele w Oświęcimiu, „Polityka.pl”, 

http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/felietony/1524247,1,kawiarnia-literacka.read, data dostępu: 

12.04.2013). 
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słowo i jego uderzającą trafność, celne portretowanie, składające się razem na prozę 

wywołującą obrazowe przedstawienia, emocje i refleksje. 

 Lidia Ostałowska długo czekała na zaistnienie jako autorka książki. Choć o ponad 

dekadę starsza od Mariusza Szczygła czy Wojciecha Tochmana, debiutowała książkowo 

niemal równo z nimi zbiorem „Cygan to Cygan” (2000). Lata osiemdziesiąte to okres 

współpracy z podziemną Solidarnością po negatywnej weryfikacji w stanie wojennym i czas 

dziennikarskiego „nieistnienia” w oficjalnym obiegu, zresztą dla wielu oczywistego jako 

wybór sumienia. Po przełomie, zaczynając pracę w nowo powstałej „Gazecie Wyborczej”, 

znalazła się pod redaktorską opieką innej znakomitej reporterki, Małgorzaty Szejnert, 

otrzymując „najważniejszą zawodową lekcję w życiu (nie tylko pisania, również 

przekazywania doświadczeń młodszym kolegom)”4. Zanim Ostałowska zaistniała 

wymienioną książką, czytelnicy „Gazety Wyborczej” i „Dużego Formatu” poznali jej teksty 

tam pomieszczane, a wybrane reportaże znalazły się też w antologiach „Kraj Raj” (1993), „To 

nie mój pies, ale moje łóżko” (1998), „Anna z gabinetu bajek” (1999). Także po książkowym 

debiucie teksty Lidii Ostałowskiej wybierano do  kolejnych antologii, polskich „Zły dotyk” 

(2001), „A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945 roku” (2002), „Cała Polska 

trzaska” (2006), „20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła” (2009), 

„Kobiety, które igrały z bogami” (2010), a także zagranicznych prezentacji dorobku polskich 

reportażystów (m.in. Szwecja i Austria). Wydawnictwo Czarne wydało ostatnio rok po roku 

dwie kolejne książki reportażowe Ostałowskiej, wielokrotnie już nagradzane i nominowane 

do nagród „Farby wodne” (2011) i „Bolało jeszcze bardziej” (2012), zbiór dwunastu tekstów 

publikowanych w różnych grzbietach „Gazety Wyborczej” w latach 1991-2005, wybór z 

codziennej reporterskiej pracy. Wydanie autorskich książek to zawsze przejście do innego 

poziomu publicznej obecności i możliwość innej skali oddziaływania. To także swoisty punkt 

reporterskiej drogi, na której mniejsze teksty to jeszcze „tylko” dziennikarstwo, a książka to 

„już” reportaż literacki. Większa forma przede wszystkim jednak pozwala docenić kunszt 

opowieści w jej wielorakich odcieniach i mistrzostwo w operowaniu słowem, za którym 

możemy zobaczyć, poczuć, przeżyć losy innych. 

 Literackość reportażu, prezentującego przecież prawdziwe historie, z pewnością nie 

zasadza się na użyciu fikcji, a teoria mozaiki sformułowana przez Melchiora Wańkowicza, 

dopuszczająca zabiegi „kompilujące”, ma zarówno zwolenników (np. trzy postacie w 

„Nocnych wędrowcach” Wojciecha Jagielskiego), jak i wielu przeciwników, wskazujących na 

                                                             
4
 http://www.lidiaostalowska.eu/o-sobie, data dostępu: 12.04.2013. 
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łamanie „paktu faktograficznego”, czyli obowiązku wierności, szczegółowości i zwięzłości. 

Warto zatem poszukać literackości w zabiegach narracyjnych, kompozycyjnych i 

stylistycznych, które przenoszą wymiar opowieści w obszar ponadczasowych interpretacji, 

wraz z estetyzacją przedstawienia rzeczywistości owocując trudną do opisania, choć bez trudu 

odczuwalną w lekturze głębią humanistyczną. Reportaż literacki to „świat ze słów”, swoiste 

„od-tworzenie (re-membering)”5 rzeczywistości w tekście. Reporterka poznaje swoich 

bohaterów, wysłuchuje ich opowieści, przebywa z nimi, przygląda się im, rejestruje wrażenia, 

poznaje fakty z dokumentów. Do tej masy bodźców i wiedzy, które składają się na etap 

przygotowywania reportażu, należy dołączyć sferę stanów, poglądów, uczuć i emocji autorki, 

towarzyszących fazie zbierania materiału. Proces tworzenia tekstu można zatem porównać do 

„od-tworzenia”, które zawsze przecież ma silne piętno autorskie. Historia „przefiltrowana” 

przez świadomość reporterki zostaje „od-tworzona” w postaci tekstu, który zawiera tyleż 

historię, co i jej wizję. Artystyczne środki wyrazu to przecież nie tylko forma, to także 

modyfikacja wrażenia w stosunku do tego, co odebralibyśmy, gdyby te same fakty zostały 

przekazane bez ich udziału (a i wówczas przecież mamy do czynienia z obrazem faktów). O 

transformacji faktów rzeczywistości w fakty opisane Krzysztof Kąkolewski pisał jako o 

„tajemnicy” poetyki reportażu: „Mimo pozornej zależności reportera od faktów nie może on 

podchodzić do nich biernie jako do zastanych, gotowych, ale winien traktować je jako 

rzeczywistość potencjalną, którą należy dopiero odkryć. (…) Bez odkrycia dokonanego przez 

                                                             
5
 Inspiruję się tu terminem użytym przez Mieke Bal (M. Bal. Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 24. Bal odwołuje się do niego przy okazji 

trudności w przypominaniu sobie siebie w wyniku traumy – pamięciowe „od-tworzenie” napotyka na 

przeszkody. Inspiracja jest jednak à rebours, nie zakładam kłopotów autorki z pamięcią, chcę wskazać na jej 

pośredniczącą rolę i twórczy aspekt „od-tworzenia” poprzez opowieść. O roli „scalającej” narracji pisał Zbigniew 

Bauer: „Nieciągła, fragmentaryczna struktura narracji (…) stała się czymś oczywistym, podobnie jak dominacja 

znaczącego nad znaczonym, wytwarzania nad wytworem, »utekstowienia« nad »uprawdopodobnieniem«. 

Dostrzeżono jednak, że to właśnie wytwarzanie tekstu, działalność »ujęzykowiająca« konflikty świata i jego 

rozpad, chaotyczność ideologii, mitów, religii jest rzeczywistą szansą człowieka jako podmiotu poznającego ów 

świat i starającego się go »oswoić«. (…) następuje charakterystyczny »powrót do opowiadania« jako jedynej 

formuły uporządkowania widzialnej rzeczywistości, a także świata doznań psychicznych mówiącego podmiotu 

(Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Wydawnictwo PAP, Warszawa 2001, s. 64-65). 

Badacz w innym miejscu przypisuje obecności narracji historycznej w pisarstwie Ryszarda Kapuścińskiego rolę 

antymedialnego elementu scalającego strukturę reportaży, wnoszącego porządek w obszar chaotycznych 

obrazów charakterystycznych dla komunikacji medialnej (s. 29). Tę samą „antymedialność” widać w 

reportażach Lidii Ostałowskiej. W intertekstualnej przestrzeni tomu „Cygan to Cygan” mamy między innymi 

medialne doniesienia o przestępstwach popełnianych przez Romów, niechęci do nich wyrażanej bezpośrednimi 

rasistowskimi atakami, opowieści żywe w wielu polskich rodzinach o taborach i złodziejskiej działalności 

wędrujących jeszcze po wojnie ocalałych grup romskich, bajki i kawały pokazujące autsajderstwo lub 

cwaniactwo Romów, teksty piosenek śpiewane przez romskich wokalistów i zespoły, czy weselno-ogniskowy 

przebój „My Cyganie”, obrazy z filmów Emira Kusturicy („Czas Cyganów’ czy „Czarny kot, biały kot”). Oto 

medialno-popkulturowy chaos, wobec którego sytuujemy reportaże Ostałowskiej, a widząc to zestawienie, 

możemy dostrzec, jak czystym tonem, oswobadzającym Romów z banałów stereotypów i przyznającym im 

Człowieczeństwo z wszystkimi jego ułomnościami, mówi w swojej książce Lidia Ostałowska. 
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reportażystę fakt w takim kształcie nie istniałby. (…) Jest on artystą postrzegania bardziej niż 

kreowania”6. Kunszt Lidii Ostałowskiej to znajdowanie takich narzędzi opisu, obrazów, 

sytuacji, dialogów, monologów, które przenoszą bez reszty w świat, który chce nam 

opowiedzieć, który „od-tworzy” dla czytelników. To także kunszt postrzegania, który zasadza 

się na wrażliwości, uważności i pasji do tego, co się robi, czego echo znajdujemy w słowach z 

wywiadu udzielonego Agnieszce Wójcińskiej: „Byłam szczęśliwa, że spotkałam bohaterów, 

którzy przebyli taką drogę”7. Te słowa bezpośrednio odnoszą się do Mariusza, Michała i 

Roberta z tekstu „Masz mierny i idź” z tomu „Bolało jeszcze bardziej” (2012), można jednak 

zaryzykować, że spotkanie z bohaterami innych opowieści mogłoby być przez reporterkę 

określone podobnie. Wielką sztuką reportera jest też słuchanie, o którym Ostałowska tak 

mówi w tym samym wywiadzie: „Muszę ich przekonać, że naprawdę chcę usłyszeć. (…) Nie 

trzeba stosować jakichś szalonych chwytów, by jeden człowiek drugiemu o sobie 

opowiedział. W świecie jest niedostatek dzielenia się przeżyciami, ludzie czekają na okazję, 

chcą być wysłuchani. Warunek jest tylko taki, żeby słuchać bezinteresownie i uważnie.”8 

Lojalność wobec bohaterów, potrzeba budowania z nimi relacji, chronienie ich intymności i 

poczucie, że bierze się za nich pewien rodzaj odpowiedzialności – oto swoiste credo reportera 

według Lidii Ostałowskiej. Model dziennikarstwa dziś niepopularny, tym bardziej wart 

szacunku i docenienia. 

Oszczędny, zdyscyplinowany styl, rytm osiągany przez krótkie dynamiczne zdania i 

równoważniki, niemal zupełne wytłumienie własnej obecności na rzecz intensywnej 

ekspozycji bohaterów z ich punktami widzenia, połączone z całkowitym brakiem 

jakiegokolwiek moralizowania co do ich decyzji, wyborów i działań – oto znamienne cechy 

narracji Lidii Ostałowskiej. Można odnieść wrażenie, że oto ten świat „sam się opowiada” – 

nic bardziej mylnego. To dobór słów, praca nad tekstem, pomysły kompozycyjne dają takie 

złudne wrażenie, które warte jest twórczego i redakcyjnego wysiłku, bo buduje wielkie 

zaufanie do autorki. W przeciwieństwie choćby do Mariusza Szczygła czy Jacka Hugo-

Badera, deklarujących odpowiednio w „Zrób sobie raj” i „Dziennikach kołymskich” niechęć 

lub niemożność syntezy, wybierających felietonizację lub intymizację opowieści, Lidia 

Ostałowska zdaje się wierzyć w sens i moc „licencji reportażowej” i w swoją reporterską rolę 

tłumacza. 

                                                             
6
 K. Kąkolewski, Reportaż, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław 1992, s. 934. 
7
 A. Wójcińska, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, s. 

204. 
8
 Tamże, s. 206. 
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Zbiór „Cygan to Cygan” to efekt wielu lat kontaktów ze społecznością, która obrosła 

wieloma uprzedzeniami i negatywnymi stereotypami. „Nieasymilowalni”, sprawiający 

kłopoty socjalne, niechciani – wznowienie tomu z 2000 roku w dwanaście lat później 

upewnia w tym, że niewiele się zmieniło, może z wyjątkiem jednego: media rzadziej o tym 

mówią, jakby działała tu zasada politycznej poprawności polityki informacyjnej wobec 

mniejszości. Niezależność Romów, ich odmienny system wartości z ogromną rolą wolności 

od obowiązków, zakazów, państwowości i polityki, niedefiniowalność wynikająca choćby z 

tego, że sami siebie określają poprzez legendy, podania, wierzenia i sny – wszystko to może 

na równi fascynować i irytować. W początkach wędrówki po Europie byli goszczeni na 

dworach i wypędzani edyktami. Pozostali osobni, coraz bardziej przekonani, że romanipen, 

cygańskie prawo i tradycja, to jedyne, co pozwoli im przetrwać, a jednocześnie to prawo 

łamiący.  

W tym temacie niezwykle łatwo było wpaść w pułapkę „romantyzowania”, 

sentymentalności, albo przeciwnie, ostrości i łatwości osądów. Reporterka na jednej z 

pierwszych stron wymienia ciąg synonimów, który stoi za słowem „Cygan” jako 

wyzwiskiem: „ciemniak, prymityw, oszust, brudas, śmierdziel, złamas, bandzior, leń” 9, 

wyczerpując temat od tej strony. To już wiemy, a teraz chce pomóc nam zrozumieć, że to po 

prostu człowiek.  Ostałowska w Romach nie widzi mniejszości, lecz poszczególnych ludzi. 

Na początku opowiada o obfitującej w rozczarowania podróży polskiego Cygana Limalo do 

Rumunii, kilkoma trafnymi zdaniami oddając na przykład klimat wizyty u samozwańczego 

romskiego króla: „Ion Cioabă mieszka w Sabinie, w obszernej willi. Za otwartą furtką indyki, 

przy schodkach popiersie właściciela. Drzwi uchylone, bo upał. Król chrapie na sofie w 

brudnych krótkich gaciach pośród złoconej tandety”10. Realizm szczegółu ujęty został celnie 

syntetycznym opisem, za którym kryje się nie tylko sytuacja odwiedzin, ale i emocje Limalo. 

Między słowami gęstnieje upał i złość bohatera. Limalo przekonuje się, że jego marzenie, aby 

odnaleźć miejsce, w którym „Cygan kocha jeszcze Cygana” nie spełni się. Ostałowska 

opowiada o tym z naturalizmem szczegółów, z autentyzmem nieporadnego lub dosadnego 

języka, łącząc różne plany czasowe, co pozwala wniknąć zarówno w przeszłość, jak i 

konteksty teraźniejszości. W kolejnych częściach tomu autorka zabiera czytelników do innych 

postkomunistycznych krajów (Węgier, Macedonii, Czech, Bułgarii), które budując swoje 

młode demokracje stały się sceną wyjaskrawionych napięć społecznych i braku pomysłów na 

ich rozwiązywanie, a Romowie okazali się szczególnie niechcianym balastem. Reporterka 

                                                             
9
 L. Ostałowska, Cygan to Cygan, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, s. 13-14. 

10
 Tamże, s. 21. 
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wybrała więc temat zarówno drażliwy, jak i niewygodny, dokonując ważnego kroku na 

drodze do zmiany opartej na poszanowaniu praw człowieka. Żeby nie bać się i nie odrzucać 

innego, najpierw trzeba móc się o nim dowiedzieć tego, co nieoczywiste. Dlaczego kradnie 

lub żebrze zamiast pracować, jakie ma obyczaje, w co wierzy, czego mu kulturowo nie 

wolno, a co musi respektować, co go cieszy, a co smuci, co wyklucza go z własnej 

społeczności, a na co daje ona pełne przyzwolenie.  

Włączane w opowieść wyjaśnienia niosą potrzebny kontekst, na tle którego działania 

postaci nabierają innego sensu. To nie jest wiedza powszechna, aby ją zdobyć, Lidia 

Ostałowska musiała zostać uznana przez Romów za godną zaufania (jak mówiła w 

wywiadzie, musiała „zjeść z nimi beczkę soli”), zostać wprowadzoną do zamkniętych dla 

gadziów kręgów. To mogło stworzyć zobowiązanie, ograniczające w momencie „od-

tworzenia” tego, co usłyszane, doznane, zapamiętane. W tym kontekście bardzo ważną cechą 

reportaży Ostałowskiej jest wyważenie opowieści oparte na mozaikowej kompozycji, która 

dokumentowanie życia łączy z licznymi wyjaśniającymi dygresjami i nie sposób znaleźć w 

tym wskazówki, co mamy o tym wszystkim sądzić. Oto mistrzostwo „zdania sprawy”, które 

pozostawia czytelnika z jego własnym sumieniem. Dawid Warszawski (Konstanty Gebert) tak 

podsumował ten bezstronny ton: „książka jest opowieścią o wykluczonych i 

samowykluczających się, o oszustach i oszukanych, o biednych, bo głupi, i głupich, bo biedni. 

I o tych, którym wbrew wszystkiemu, wbrew swoim i obcym, jednak się udało. A także o 

gadziowskiej złej woli i dobrej, o ich strachu, ale i o solidarności. Autorka z równą troską 

prezentuje stanowiska wszystkich swoich rozmówców. Nie sposób rozpoznać argumentów 

bliskich jej sercu po tonie opowieści” 11. Najważniejszą przesłanką pozostaje pokazanie 

bohaterów nie jako sylwetkowego obrysu, lecz w wymiarze uczuć i emocji: miłości i 

nienawiści, strachu i aroganckiej odwagi, przyjaźni i zdrady, nadziei i rezygnacji, wrogości i 

zaufania, dobroci i podłości. Cygan, Polak, Rumun, Węgier, Czech, Słowak, Bułgar – 

narodowe identyfikacje okazują swoją podrzędność wobec uniwersalności ludzkich 

motywacji. To najważniejsza lekcja, jaką każe nam odrobić ten tom w jego pierwszej wersji, 

pozbawionej intencji perswazyjnej, a tak dzięki temu silnie edukującej w człowieczeństwie.  

W drugim wydaniu „Cygan to Cygan” (2012) Ostałowska dodała „Postscriptum. O 

Aborygenach” zabierając głos w sprawie i wyraźnie stając po stronie Romów, o których 

świecie mówi „to także mój świat, przynajmniej w części” 12. Współredaguje kwartalnik 

                                                             
11

 D. Warszawski, Cyganie są, „Gazeta Wyborcza” 02.11.2000. Za: 

http://www.lidiaostalowska.eu/ksiazki/cygan-to-cygan-2000, data dostępu: 13.04.2013. 
12

 L. Ostałowska, Cygan to Cygan, dz. cyt., s. 167. 
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Stowarzyszenia Romów w Polsce „Dialog-Pheniben”, czynnie działa zatem na rzecz 

społeczności, której sytuację poznała wcześniej jako reporterka13. Ta inna w charakterze, 

wyraźnie publicystyczna część przynosi nowe fakty stereotypowego postrzegania, 

prześladowań, etnicznego wykluczenia, ale też przykłady działań pozytywnych, a także 

końcowy apel: „W naszej części Europy sporo się zmieniło. Należymy do społeczności, dla 

której liczą się prawa człowieka. We wspólnej pełnej zgiełku przestrzeni publicznej coraz 

wyraźniej przebija się głos, że to nie my – „gadziowie" – mamy zadecydować o przyszłości 

Romów. Sami rozstrzygną, jak łączyć nowoczesność i tradycję. (…) Dajmy im miejsce.”14. 

Taka postawa wydaje się znakomicie ilustrować hasło macierzystej redakcji Ostałowskiej: 

„nam nie jest wszystko jedno”, a skoro tak, dziennikarka konsekwentnie pomaga bohaterom 

w sferze, w której potrafi – słowa. Słowo w ważnej sprawie staje się narzędziem 

dziennikarstwa odpowiedzialnego. 

Wielkie dramaty i małe smutki, przenikliwe wieloaspektowe portrety i skromne 

portretowe szkice, dramatyzm wydarzeń i chłodna siła faktów – moc literackich reportaży 

Ostałowskiej tkwi we wspomnianej precyzji konstrukcji, znakomitym wyczuciu językowym, 

a także w ogromnym, zauważalnym w narracji szacunku dla bohaterów. Na pewno nie są dla 

niej „przedmiotem opisu” – czasem reporterka zbliża się do nich na odległość szeptu, a 

czasem dyskretnie, jakby z oddali, lecz bardzo uważnie, tylko się im przygląda i to też jest 

miarą jej taktu i szacunku dla człowieka, o którym pisze. Sposobem opowiadania o 

bohaterach w świecie, który chciałaby, abyśmy poznali i zrozumieli, upewnia czytelników w 

tym, że możemy jej zaufać, że, jakby powiedzieli młodzi bohaterowie jej tekstów, nie ma w 

tym „ściemy”. Jednym z tych sposobów jest transpozycja form osobowych15 z „ja” na 

„on/ona”, czyli zastąpienie podmiotowości (wypowiedź w pierwszej osobie gramatycznej) 

narracją z punktu widzenia: „Berenika, dziewczyna Raha, rozumie, o co chodzi, Rahim boi 

                                                             
13

 Lidia Ostałowska jest także współzałożycielką fundacji „Opowiedz To – Picture This”, stawiającej sobie takie 

oto cele: „Wierzymy w ideę dialogu. Kierujemy się przekonaniem, że porozumienie jest możliwe dzięki 

informacji. Rasa, naród, religia, przekonania, płeć, orientacja seksualna to źródła podziałów. Odpowiedzialne 

dziennikarstwo ma możliwość i obowiązek działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy. Chcemy 

rozwijać kontakty w ramach społeczeństw i między społeczeństwami. Nasz cel to uwalnianie aktywności przez 

wytyczanie pól wymiany wiedzy. Taką przestrzenią jest dokument. Wspólne tworzenie świadectw 

piśmienniczych, fotograficznych, audialnych i audiowizualnych służy otwarciu granic. Edukacja obywatelskich 

dziennikarzy sprzyja obronie praw obywatelskich, praw mniejszości, praw wykluczonych, kobiet, dzieci, 

niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców. (za: http://www.picture-this.org/o-nas/, data dostępu: 

26.04.2013). 
14

 L. Ostałowska, Cygan to Cygan, dz. cyt., s. 174. 
15

 Na siłę tego zabiegu w poezji zwróciła uwagę Aleksandra Okopień-Sławińska tworząc teorię relacji 

osobowych w literackiej komunikacji (zob. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej, 

Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 1998), a o zastosowaniu tego rozwiązania w reportażach wspomina Maria 

Wojtak (M. Wojtak, Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 297). 
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się, że przyjaciel sprzeda duszę dla kariery i pieniędzy. Próbuje go przed tym uchronić. Rah 

zbawia świat, taki charakter”.16 W ten sposób zostaje zmieniony adresat tego komunikatu – w 

wersji upodmiotowionej identyfikowalibyśmy go z reporterką, w postaci narracji „z punktu 

widzenia” adresatem stajemy się my, zaprojektowani czytelnicy. 

Choć w reportażach Lidii Ostałowskiej nie ma zbyt wielu tzw. sygnałów asercji, nie 

mamy wątpliwości, że jest z nami szczera i uczciwa wobec swoich bohaterów. Magia 

opowieści, czyli ukształtowania ogromnych jak w przypadku „Farb wodnych” czy „Cygan to 

Cygan” kolekcji faktów, obrazów, zdarzeń, postaci, w zazębiającą się linię opowieści, to 

jednak efekt mozolnej pracy, polegającej na dobieraniu szczegółów w taki sposób, abyśmy 

mogli odczuć ich jednoczesną zwykłość i dramatyzm, okrucieństwo i banalność, 

powszechność i nieoczekiwanie. 

Autorska sztuka reportażu literackiego, mającego się wciąż znakomicie pomimo 

wieszczenia śmierci tego gatunku na łamach prasy, odznacza się zawsze indywidualnym 

rysem widzenia świata, narracji, kreacji bohaterów. Publikacje książkowe stały się 

naturalnym terenem tego, co tabloidyzująca się prasa uznała za zbędne, czyli pisania o 

świecie zapraszającego do myślenia, wrażliwego na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość, 

poszukującego zrozumienia Innego. Lidia Ostałowska pewnie określiła w tym nurcie swoje 

miejsce, tworząc teksty poruszające, ważne, znakomite językowo. Wielu reporterów przybliża 

czytelnikom to, czego nie mogą zobaczyć. Autorka „Bolało jeszcze bardziej” przybliża to, 

czego nie chcą zobaczyć. Ludzie, o których pisze, są niejednokrotnie na odległość spojrzenia, 

ale obawa lub obojętność sprawiają, że oddziela ich na co dzień niewidzialny mur. Lidia 

Ostałowska potrafi zrobić w nim wyłom. 
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Rozdział VI 

Anna Małgorzata Pycka - Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna  
 

Jak rozmawiać z kobietami?  

Teresa Torańska - 7 wywiadów  

dla „Wysokich Obcasów” 

  

  

Bohaterkami wywiadów Teresy Torańskiej, okrzykniętej mistrzynią gatunku, są trzy kobiety 

czynnie zajmujące się polityką: Olga Krzyżanowska, Danuta Hübner, Zyta Gilowska oraz 

dwie artystki: Wanda Wiłkomirska i Zofia Kucówna. Reportaże zostały poświęcone Wandzie 

Bulik i Maryli Sobocińskiej, na których życiu mocno odcisnęła swe piętno wojna. 

Siedem rozmów przeprowadzonych na przestrzeni siedmiu lat. Dziś, wyciągnięte z 

archiwum, przeczytane po kolei tworzą mozaikę charakterów, osobowości, wzorów. Autorzy 

podręczników dla dziennikarzy radzą: jeśli uważasz się za mądrzejszego od rozmówcy napisz 

o nim reportaż, jeśli za głupszego przeprowadź z nim wywiad1. Teresa Torańska wielokrotnie 

podkreślała, że dobry wywiad nie różni się niczym od reportażu, w sposób elastyczny 

wykorzystywała i łączyła oba gatunki, aby – unikając niepotrzebnej teatralizacji – zmniejszyć 

dystans między rozmówcą i czytelnikiem. 

Rozmowę z Olgą Krzyżanowską2 rozpoczyna Torańska od stwierdzenia: To Pani 

dwunasty rok w parlamencie, piąta kadencja. Następnie płynnie przechodzi do historii 

rodzinnej, podstępnie łącząc karierę polityczną swojej bohaterki z życiem prywatnym. Już w 

drugim pytaniu zahacza o ojca, generała „Wilka”, dowódcę AK na Wileńszczyźnie, ale 

Krzyżanowska tego wątku nie podejmuje. Tutaj dociekliwy czytelnik dostrzeże początek gry, 

którą prowadzić będą dwie kobiety. Ich role są wyraziste, ale żadna z nich nie wydaje się 

                                                             
1 Wskazówka Krzysztofa Mroziewicza. Por. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki 

dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 110-118.  
2 Zob. Olga, córka Wilka. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 6, [dodatek do:] „Gazeta 
Wyborcza” nr 34, 09.02.2002.  
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dominować. To Krzyżanowska jest bohaterką rozmowy, Torańska pełni funkcję moderatora, 

niepostrzeżenie komentuje, domyka i otwiera kolejne szkatułki. 

Wymieniwszy po kolei członków swojej rodziny na dłużej zatrzymuje się Krzyżanowska 

przy mężu. Następnie przechodzi do smutnych refleksji nt. polskiej sceny politycznej, aby 

dalej, już na tak przygotowanym gruncie przywołać pamięć ojca, który zmarł w więzieniu 

przy Rakowieckiej oczekując najwyższego wymiaru kary za swoją walkę o wolną Polskę. W 

ostatnim pożegnalnym grypsie, przesłanym wówczas 22-letniej jedynaczce, przestrzegał: 

pamiętaj córeczko, polityka to brudna rzecz. Kończąc to wspomnienie Krzyżanowska 

stwierdza: gdy zostałam posłem przekonałam się, że on miał rację.  

 Następujące po sobie pytania i stwierdzenia Torańskiej są krótkie, typowe dla jej sposobu 

uczestniczenia w rozmowie, subtelnie wyznaczają jej kierunek i zachęcają bohaterkę do 

pogłębionej refleksji. Opowieść o przygotowywaniu Krzyżanowskiej do roli polityka, łączona 

z wątkami prywatnymi, dotyka zderzenia solidarnościowych ideałów z prozą życia, w której 

górę biorą partyjne interesy i osobiste ambicje liderów. I znów, kiedy rozgoryczenie zdaje się 

brać górę, wraca wspomnienie ojca: Pamiętaj, że Polska jest ważna, nie polityka, i cokolwiek 

by się w niej działo, to jest to twój kraj. Kiedy Obywatelski Klub Parlamentarny wysunął jej 

kandydaturę na wicemarszałka Sejmu usłyszała od matki: Bierz się do roboty, jak się coś 

zaczęło, trzeba wykazać konsekwencję. Kiedy została wicemarszałkiem mąż zapewniał: Dasz 

radę, ktoś to musi robić. W momencie przeprowadzania wywiadu polityką zajmowała się już 

od dwanastu lat, ale oprócz polityki – co podkreśliła za całą siłą –  mam na pewno trochę 

nienormalny, ale jednak dom, męża, rodzinę. Puentę rozmowy podyktowało doświadczenie 

wyniesione z długoletniej praktyki lekarskiej, połączone z doświadczeniem kobiety – córki, 

żony, matki, która wie, że z posłami trzeba postępować jak z małymi dziećmi, które tupią, 

rzucają się na podłogę lub walą mamusię łyżką. Kiedy nie pomoże zwrócenie uwagi, to – 

niestety – trzeba im dać klapsa.  

Cztery miesiące później opublikowany został wywiad z Danutą Hübner3. Rozpoczyna go 

typowe dla Torańskiej, krótkie pytanie: Dom? Wspomnienia z dzieciństwa niepostrzeżenie 

przekierowane zostają na szkolne osiągnięcia, pierwsze lektury. Młodzieńcze wzruszenia, 

drastycznie skonfrontowane z dojrzałą wrażliwością, upoważniają dziennikarkę do 

wkroczenia w prywatność bohaterki. Znienacka rzucone: Nad swoim też Pani płakała? w 

kontekście sentymentalnych wzruszeń podczas oglądania Titanica zdaje się wyrwaniem z 

sielskiego dzieciństwa i wrzuceniem w trudną dorosłość. Prymuska, z podniesioną głową 

                                                             
3 Jestem niczyja. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 23, [dodatek do:] „Gazeta Wyborcza” nr 
132, 08.06.2002. 
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przystępująca do najtrudniejszych egzaminów, musi się zmierzyć z trudnym pytaniem o 

wstąpienie do PZPR. Kiedy przyznaje, że odpowiedź sprawia jej kłopot, dostaje koło 

ratunkowe: Pomogę: kto? I dalej już idzie gładko. Na handlu zagranicznym 99 proc. ludzi 

należało do PZPR. Informacja o oddaniu legitymacji w 1987 roku sprowokowała Torańską do 

wtrącenia: Wtedy miała już Pani doktorat, habilitację, międzynarodową pozycję. 

Sprowokowana Hübner podjęła wyzwanie: Pani uważa, że dzięki partii? Na co usłyszała 

stanowcze zapewnienie: Nie. W Pani przypadku – nie uważam. W odpowiedzi słyszymy 

wyraźną ulgę: To dobrze. To kulminacyjny moment w tej rozmowie. Dalej toczy się już 

gładko. Torańska odkryła swoje karty. To uspokoiło jej rozmówczynię i pozwoliło 

kontynuować opowieść o karierze politycznej, sporadycznie łączoną z osobistymi wstawkami. 

Ostatnie stwierdzenie: jest w Pani pewna zmyłkowość. Kobieca bezradność pozwala Danucie 

Hübner sformułować puentę: podczas różnych zagranicznych wyjazdów, gospodarze brali 

mnie za moją asystentkę albo osobę towarzyszącą (…) widocznie nie wyglądam ani na 

profesora, ani na ministra. Te słowa dobrze korespondują z tytułem rozmowy: Jestem 

niczyja, dodatkowo motywując rolę Danuty Hübner w polskiej i europejskiej polityce tuż 

przed referendum w/s wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

 Bohaterką kolejnej rozmowy jest Zyta Gilowska4. Torańska, jak rzadko kiedy, 

rezygnuje z roli wyciszonego moderatora, wykorzystując znajomość temperamentu 

Gilowskiej rzuca wyzwania nie bawiąc się w uprzejmości. Pierwsze pytanie zabrzmiało 

prowokacyjnie: Jest Pani – to cytat – „seksbombą prawicy”. Na odpowiedź Gilowskiej: Nie 

słyszałam ironiczne uzupełnienie: Z komentarzem: jaka formacja, taka seksbomba. Rozmowa 

wyraźnie nabrała niebezpiecznego rozpędu. Mogły sobie na to pozwolić kobiety, bo wtedy 

nie tyle chodzi o zaczepkę o podtekście seksualnym, co o sugestię, że nie będzie to miła 

pogawędka przy herbacie. Mariusz Szczygieł we wstępie do wywiadu-rzeki Małgorzaty 

Purzyńskiej z Teresą Torańską napisał: Teresa nie miała żadnego lęku przed postaciami, które 

budzą respekt. Nigdy nie rozmawiała na klęczkach5. Powrót do wspomnień z młodości 

pozwolił Gilowskiej sformułować stwierdzenie: Nigdy nikomu nie pozwoliłam się 

zdominować. Na co Torańska dorzuciła zaczepnie: Więc jednak: czołgistka. I dalej: wodospad 

słów, Balcerowicz w spódnicy, postrach koalicji. Gilowska podejrzliwie: Wszystko? Torańska 

ostrzegawczo: Na razie. Kilkunastozdaniowa wymiana prowadzi do ocieplenia. Na pytanie: 

„Zyta” – skąd? odpowiedź nieco przygaszona: Mnie się to imię podoba. Krótkie wtrącenie 
                                                             
4 Wolniej, Zyta. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 48, [dodatek do:] „Gazeta Wyborcza” nr 
278, 29.11.2003. 
5 M. Szczygieł, Ustalmy najpierw ile pan ma, czyli zamiast wstępu [w:] Ja, My, Oni. Teresa Torańska w rozmowie 

z Małgorzatą Purzyńską, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2013, s. 6. 
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Torańskiej: Mnie też płynnie rozładowuje pełną napięć grę wstępną. Niespodziewanie dla 

czytelnika, po wzmiance o wypadkach czerwcowych Torańska dorzuca: Twarde jesteśmy? 

Umiemy sobie wmówić, że jest OK? Pierwsza osoba liczby mnogiej nie została użyta 

przypadkowo. To wyćwiczony chwyt retoryczny pozwalający rozmówczyniom zbudować 

platformę porozumienia. Ostatnie lody stajały. Gilowska spokojnie podejmuje refleksję nt. 

swoich priorytetów, ale nie ma już w niej tej buńczuczności, potrzeby zademonstrowania 

przewagi, piętna sztuczności. Po chwili znów wraca dramaturgia, ale tym razem motywowana 

historycznie, nie personalnie. Wypadki sierpniowe, stan wojenny, to dla Gilowskiej: stracone 

lata. Kolejki, komunistyczny terror, uczelniane awanse motywowane przynależnością do 

partii. Na pytanie Torańskiej: Nie do nadrobienia? Krótkie, stanowcze: Nie. Ani w wymiarze 

społecznym, ani jednostkowym. Na pytanie: Bo za granicę Pani nie jeździła? Żachnięcie: Ja, 

no skąd? I prowokacyjna sugestia: Cena nie była wysoka. Odparta jednoznacznie: Nie 

chciałam płacić żadnej ceny. Obrady Okrągłego Stołu, odwrócenie ról, to dla Gilowskiej miła 

niespodzianka. Chwilowe rozmarzenie przerywa Torańska: Dzisiaj znowu są górą. Gilowska 

nie rozumie: Kto? Torańska rzuca: Pętaki. Gilowska uspokaja: Nie, nie. Oni są do usług. 

Tylko do usług. Torańska: Ale są. Gdzie się spojrzy – pełno ich. Gilowska stanowczo: Ale i 

nas pełno. Torańska prowokacyjnie: Pani na pewno. Gilowska umiejętnie przechodzi do 

opowieści jak siedząc przed telewizorem rzucała obelgi na błędne zarządzenia w sferze 

finansów publicznych. Wtedy mąż podsunął: Idź do sejmu. Kończące opowieść stwierdzenie: 

No to poszłam znów skomentowała Torańska: Jak taran, by po chwili przypomnieć 

Gilowskiej jej słowa: Rząd ma więcej programów niż pralka automatyczna – to Pani. Te 

słowa musiały wywołać śmiech. W kontekście późniejszych losów Gilowskiej, już po 

opublikowaniu wywiadu, jej ostatnia odpowiedź: Trzeba zacisnąć zęby i wyjść na prostą – 

wydaje się prorocza.  

Kolejny wywiad – z Wandą Wiłkomirską6 został opublikowany również w książce – 

wywiadach po stracie – w roku 2007, pod wspólnym tytułem Są7. Z poprzedzającego go 

wstępu Torańskiej możemy się dowiedzieć jak układały się relacje z rozmówczyniami: 

Na dzień dobry mnie wyściskała. I prawie od razu zaczęła mówić na ty. Prawdopodobnie 

dlatego, iż wie z doświadczenia, że im szybciej skróci się dystans z dziennikarką, która 

                                                             
6 Poczekaj, poczekaj, polubisz. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 29, [dodatek do:] „Gazeta 
Wyborcza” nr 170, 22.07.2006. 
7 Muzycy często byli bohaterami rozmów Torańskiej, o Wiłkomirskiej zamierzała napisać książkę. 
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przychodzi na wywiad, tym prędzej zacznie się normalnie rozmawiać. Nie tracąc czasu na 

kurtuazyjne podchody i nabieranie do siebie zaufania8.  

Bardzo często, zanim dziennikarz włączy dyktafon, formułowane są ustalenia. Jeśli rozmowa 

ma być szczera obie strony powinny mieć do siebie zaufanie. Nie wszystko opowiedziane w 

przypływie szczerości, czy słabości, rozmówca zgadza się opublikować. Często do cięcia 

tekstu dochodzi przy autoryzacji. Wanda Wiłkomirska na początku rozmowy ustaliła reguły: 

 A to, co ci teraz powiem – zastrzega, kiedy pytam o sprawy osobiste – wydrukujesz po mojej 

śmierci9. Wiłkomirska jest wprawiona w udzielaniu wywiadów. Torańska odnotowuje: 

Narzuca rytm rozmowy, wie, co powinno w niej być. Chodzę do niej do hotelu10. 

 Zniesienie dystansu już na początku rozmowy pozwala Wiłkomirskiej zwracać się do 

dziennikarki per „kotku”. Jest od niej o 15 lat starsza. Ma 77 lat i przyznaje się do tego bez 

skrępowania. To wyznanie wyznacza kierunek rozmowy. Światowej sławy skrzypaczka staje 

przed dylematem – kiedy zakończyć swoje publiczne występy? Chce, aby zapamiętano jej 

perfekcyjne wykonania, ma jednak świadomość, że z wiekiem ciało zaczyna odmawiać 

posłuszeństwa. Choć do perfekcji opanowała technikę, wie, że palce są coraz bardziej oporne. 

Ma w pamięci koncert grany przez dwójkę dojrzałych wykonawców. Jej profesorka nie 

potrafiła powiedzieć „dość”. Uświadomiła to sobie po nieudanym występie, ale wtedy było 

już za późno. Bolesne wspomnienie po latach stało się przestrogą. Subtelnie moderowana 

krótkimi wtrąceniami dziennikarki przywołuje z pamięci swoje największe występy, ale 

odsłania też kulisy. Mówi o cenie, jaką musiała zapłacić za sławę, o wyrzeczeniach artystki, 

która, aby zaoszczędzić parę groszy, jadła zupki z proszku, grzałką gotowała wodę. 

Wspomnienie o dzieciach uzupełnia Torańska: Drugi, Artur, urodził się w żłobku. To musiało 

zaboleć. W reakcji żachnięcie: W jakim żłobku, skąd pani to bierze?  

Tutaj wnikliwy czytelnik dostrzeże natychmiastową zmianę stosunku do redaktorki. Kiedy 

Wiłkomirska zwraca się do niej per „kotku” ma nad nią przewagę, kiedy dostrzega zagrożenie 

swojej pozycji przechodząc na „pani” wprowadza dystans. Forma oficjalna jest upomnieniem. 

Ale Torańska brnie dalej. Wie, że rozmowa powinna mieć dramaturgię, że rozmówców trzeba 

obierać jak cebulę. Nawet jeśli pojawiają się łzy to zrzucanie kolejnych łusek jest konieczne. 

Z „Dzienników” Mieczysława Rakowskiego. Pani byłego męża. I znów dystans: Nie czytam. 

Ale Torańska nie daje za wygraną: Artur opowiadał to swojej pani w przedszkolu. Urażona 

                                                             
8 T. Torańska, Są, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 171. 
9 Ibidem. Teresa Torańska nie zdążyła wydrukować osobistych wspomnień Wandy Wiłkomirskiej, odeszła 
wcześniej. 
10 Ibidem. 
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duma boli: Co on wypisuje (…). Jest mi przykro, że on to pisze. Torańska drąży: Wydał już 

dziesięć tomów. Wiłkomirska łagodnieje: Och, tak dużo? Torańska podchwytuje: Ludzie to 

chwalą i pytają, dlaczego pani ich nie czyta, on przecież tak dobrze o pani pisze. Wracają 

bolesne wspomnienia. Kompromisy, rozterki, walki wewnętrzne, w których ostatecznie 

wygrywała wyniesiona z rodzinnego domu pasja, kosztem dzieci i męża. Torańska jest 

świetnie przygotowana. Znajomość szczegółów biografii artystki pomaga rozwinąć piękną 

opowieść o wzlotach i upadkach, sytuacji artysty o światowej sławie pochodzącego z kraju 

zepchniętego za żelazną kurtynę. Na ostatnie pytanie: A teraz mieszka Pani w Australii? 

Dlaczego nie w Polsce? pada odpowiedź: Jestem szczęśliwa. Wszędzie. Gdyby rozmowa 

potoczyła się inaczej, można byłoby uznać, że zakończenie jest banalne. Po tak bolesnym 

wyznaniu podkreśla znaczenie muzyki, która od dziecka była dla Wiłkomirskiej 

najważniejsza.  

Ostatnią bohaterką wywiadu Torańskiej jest Zofia Kucówna11. Obie rozmówczynie 

zwracają się do siebie per „ty”. Ze strony Torańskiej pada zachęcające stwierdzenie: Masz 

piękne siwe włosy. To umiejętna zachęta do opowieści o teatrze, w którym tak ważną rolę 

odgrywają: makijaż, kostiumy, peruki. A poza teatrem o pracy na rzecz Domu Aktora w 

Skolimowie, partyjnych notablach, od których dobrego humoru zależało czy remont ośrodka 

będzie przebiegał bez zakłóceń, życiu osobistym u boku Adama Hanuszkiewicza, chorobie, 

pracy ze studentami. W tej rozmowie nie ma napięć, wyraźnej dramaturgii, punktu 

kulminacyjnego. O jej temperaturze wnioskować można już z pierwszego zdania. Kolejne 

pytania Torańskiej są krótkie, ale pozbawione pazura. Kiedy Kucówna opowiada o objęciu 

posady dyrektora Teatru Narodowego przez Hanuszkiewicza, latem 1968 roku, Torańska 

przypomina: Holoubek wyszedł z Narodowego z hukiem. Kucówna ucina krótkim: Zostawmy 

to i z właściwym sobie respektem opowiada: A wokół pana Adama bardzo dużo się 

działo.(…) Walczył i w walce spełniał się najdoskonalej. Pod koniec rozmowy pada pytanie: 

Chcesz odejść? Rozbudowaną odpowiedź kończy stwierdzeniem: Trzeba wiedzieć, kiedy 

odejść. Torańska rzuca: Nie za wcześnie? Ostatnie pytanie dotyczy przeprowadzonej 

rozmowy. Torańska upewnia się: I czego ci w niej brakuje? Kucówna przyznaje: Za dużo było 

o Hanuszkiewiczu. Sugestię Torańskiej można interpretować również dosłownie: Całkiem 

chcesz go skreślić? Odpowiedź wyklucza wątpliwości: Nie. Zostaw.  

                                                             
11 Recydywistka. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 6, [dodatek do:] „Gazeta Wyborcza” nr 32, 
07.02.2009. 
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Kolejna publikacja Torańskiej ma cechy reportażu. Jego bohaterką jest Wanda Bulik12. W 

narracji dominuje forma trzecioosobowa. Bez żadnych wstępów czytelnik przerzucony jest w 

wojenne realia. Bohaterka jest osiemnastoletnią dziewczyną. W pociągu do Warszawy  

konduktor przekazał jej samotnie podróżującego chłopca. W szkole, do której jechała, 

stwierdzono, że dziecko jest żydowskie. Po powrocie do domu w obecności rodziny 

rozpakowała paczuszkę dziecka. Nieznajomy adresat dołączonej kartki stwierdzał, że chłopiec 

ma trzy i pół roku i nazywa się Toluś Wajnsztajn; prosił o tymczasową opiekę nad nim. 

Dzięki pomocy rodziny i znajomych Wandy Tolka udało się bezpiecznie przechować. W 

1946 roku polski oficer służący w wojskowym rabinacie przekazał sierotę żydowskiej 

rodzinie, która podczas Powstania Warszawskiego straciła dwóch synów.  Mimo protestów 

dziecka i oporów rodziny Bulików państwo Rajscy zabrali chłopca, a następnie wywieźli za 

granicę zrywając kontakt z Bulikami. Po 49 latach Tolek, mieszkający w Izraelu i posługujący 

się zmienionym nazwiskiem rozpoczął poszukiwania Wandy. Od tej pory często przyjeżdża 

ze swoją rodziną do Polski. Do ŻIH-u zgłosiła się też Antonina Liro, która wsadziła Tolka do 

pociągu licząc, że jakaś kobieta handlująca mlekiem zabierze go na wieś do pasienia krów czy 

gęsi.  

Historia opowiedziana przez Torańską jest tak samo piękna jak dramatyczna. W tym 

przypadku potwierdza się powszechne przekonanie, że życie pisze najciekawsze scenariusze. 

Podobnie jak w wywiadach Torańska umiejętnie buduje dramaturgię. Sporadycznie wtrącając 

cytaty konstruuje obiektywną relację o kobiecie, która całe swe dorosłe życie pamiętała o 

przybranym synku. To ważne świadectwo, bo jeszcze dziś kontrowersje wokół okupacyjnych 

stosunków polsko-żydowskich umacniają ostre podziały.  

W tym samym roku na łamach WO pojawił się reportaż zatytułowany Jak ubek uratował 

mi życie13. Można w nim odnaleźć sporo podobieństw do tekstu poświęconego Wandzie 

Bulik. Jego bohaterką jest Maryla Sobocińska. Aresztowana 16 listopada 1945 roku, 

więziona, poddawana torturom fizycznym i psychicznym, widziała morderstwa dokonywane 

na ludziach, którzy marzyli o wolnej Polsce. Jako główna oskarżona w procesie grupy 

przestępczej na sędziowskim stole dostrzegła dowody swojej winy: rozkaz Komendy Głównej 

AK z 1943 roku przyznający jej Virtuti Militari, który do niej nie dotarł i o którym 

dowiedziała się z akt śledztwa. Oraz archiwum AK-owskie z opisem okupacyjnych akcji, w 

                                                             
12 Chłopiec z pociągu do Mińska. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 44, [dodatek do:] „Gazeta 
Wyborcza” nr 267, 15.11.2008. 
13 Jak ubek uratował mi życie. Rozmawiała Teresa Torańska, „Wysokie Obcasy” nr 155, [dodatek do:] „Gazeta 
Wyborcza” 04.07.2009. 
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których brała udział. Zrezygnowała z obrońcy, by samodzielnie przez kilka godzin mówić o 

swojej walce o niepodległość: 

Z dumą. Bo nie była szefową zbrodniczej bandy, ale komendantką Wojskowej Służby 

Kobiet Obwodu Lipno i kurierem do zadań specjalnych (…). Na koniec oświadczyła: 

każdy uczciwy Polak walczył z Niemcami i należał do konspiracji, a jeśli nie należał, to 

tylko dlatego, że koledzy nie mieli do niego zaufania.  

Prokurator zażądał kary śmierci. Wyrok sądu brzmiał: „sześć lat”, koledzy dostali od dwóch 

do pięciu. Dramatyczne obrazki z więzienia przetykane wspomnieniami ludzi uczciwych, 

dwójki strażników, więziennego lekarza, przewodniczącego składu sędziowskiego. Kiedy 

wyszła po trzech latach zrozumiała, że ludzie się jej boją. Wyjechała do Warszawy, podjęła 

studia, ale szybko musiała je rzucić, bo zaczęto sprawdzać akta. Nie mogła znaleźć pracy, 

dopóki nie sfałszowała życiorysu, który na kilkanaście lat zapewnił jej względny spokój. 

Urodziła córkę. Po kolejnej wpadce znajomi umieścili ją na skromnej posadce na 

Politechnice. Tam dotrwała do emerytury. W puencie reportażu wybrzmiała smutna refleksja:  

My, siedzący, popełniliśmy błąd – mówi – źle wychowaliśmy następne pokolenie. Nasze 

dzieci żyły w kłamstwie. Moja córka o tym, że siedziałam, dowiedziała się od 

nauczycielki (…) przyszła do domu i zapytała: za co, mamo, siedziałaś w więzieniu? 

Odpowiedziałam: za nic. A ona, że za nic się nie siedzi, musiałaś coś zrobić.  

W tym reportażu Torańska jest prawie niedostrzegalna. Tekst podzielony akapitami ma 

formę ciągłą, obszerne partie stanowi wartka opowieść. Najczęściej mówi o swojej bohaterce 

w trzeciej osobie, wtedy wywód staje się oschły, sprawozdawczy, oceniający bez 

sentymentów. Kiedy wykorzystuje wypowiedzi swojej bohaterki relacja ulega ociepleniu. 

Sobocińska nie pielęgnuje resentymentów, więzienie nazywa „akademią życia”, w całym 

tekście aż dwanaście razy pojawia się słowo śmiech w różnych konfiguracjach. Na 

zakończenie podkreśla:  

Wyszłam z tej matni brudu, okrucieństwa i pogardy zwycięsko. A mogłam zatopić się w 

nienawiści, w szukaniu zemsty i pogrążyć w otchłani gorszej niż ta, z której wyszłam... 

Kara to rzecz sądów - ich tego uczą. Mnie uczono w domu umieć przebaczać, bo zło 

nakłada się na zło, zemsta budzi chęć zemsty.  

Relacja trzecioosobowa  sprawiła, że bohaterka stała się bardziej wiarygodna.  Mówienie o 

odwadze w pierwszej osobie może budzić niedowierzanie, a w konsekwencji niechęć. 

Reportaż – zwłaszcza w wykonaniu Torańskiej – jest gwarancją obiektywizmu, w takiej 

formie jeszcze mocniej porusza. 
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 W styczniu 2013 roku nazwisko Teresy Torańskiej pojawiało się w mediach 

wielokrotnie. Powszechnie przyznawano, że była nie tylko dziennikarką od wywiadów, ale 

pisarką, z materiału przekazanego przez rozmówcę lepiącą nową artystyczną całość. 

Sceptykom udowodniła, że nawet w czasach tzw. wtórnej oralności tradycyjna rozmowa 

może być niezwykle inspirująca. Półtora roku przed śmiercią na antenie radiowej Trójki 

przyznała:  

Ciągle mam poczucie, że jest szalenie dużo interesujących osób. Ja nie mam takich 

mocy przerobowych, żeby wszystkie te osoby opisać. A mam takie poczucie 

obowiązku, żeby opisać pewne postawy, wzory, powiem banalnie: dobro14. 

 Z omówionych wyżej tekstów łatwo wyciągnąć wniosek, że Teresa Torańska miała 

doskonale wypracowany warsztat, choć wielokrotnie podkreślała, że to nie warsztat, ale pasja 

pozwalały jej pracować nad rozmową wiele miesięcy15. W książce Są zdradzała: Żaden mój 

wywiad nie jest dosłownym zapisem nagranych taśm – czasem kilku – ale kompozycją wielu 

spotkań i rozmów16.  

 Rozmowy Torańskiej wyróżniają zaskakujące puenty, precyzyjne, lapidarne pytania, 

czasem stwierdzenia, w których dominują czasowniki dodające rozmowie dramaturgii. 

Nierzadko wnikliwy czytelnik dostrzec może szacunek redaktorki do rozmówcy, sympatię; 

czasem pewną rezerwę, dynamikę emocji, lekką ironię i humor. Każde pytanie popycha za 

sobą zdarzenie, często już na początku rozmowy pojawia się punkt kulminacyjny (swoisty akt 

oskarżenia), dopiero po jego wygłoszeniu rozmówca ma prawo do obrony. Taki zabieg 

przypomina montaż filmowy, z najazdem kamery i dalekim planem17.  

Wybrane do tego artykułu rozmowy dowodzą, że Teresę Torańską interesowały różne osoby, 

a każdy temat był dokładnie przemyślany. Dzięki temu nawet po kilku latach wywiady 

pozostają ważne i interesujące, bo nie skupiają się na taniej sensacji, ale pokazują świat 

ludzkich doświadczeń i emocji, w każdym przypadku inny, ale cały czas aktualny.  

 

                                                             
14 http://www.polskieradio.pl/9/735/Artykul/375395,Toranska-powtarzala-ze-zli-sie-jej-nie-trzymaja [dostęp: 
27.04.2013]. 
15 Wielokrotnie przyznawała, że gdyby ceniła tylko warsztat potrafiłaby robić 2-3 rozmowy tygodniowo. 
16 T. Torańska, Są, op. cit., s. 71. 
17 Prof. Maria Wojtak na konferencji Współczesne media 5. Wartości w mediach – wartości mediów (Lublin, 23 
kwietnia 2013 r.) dowodziła, iż w wywiadach dociekliwy odbiorca dostrzec może przebitki gatunkowe. To 
interesująca wskazówka interpretacyjna, w omawianych tekstach pozwalająca odnaleźć takie gatunki jak: 
informacja, sprawozdanie, sylwetka, świadectwo, opowieść. U progu III tysiąclecia trudno znaleźć teksty 
gatunkowo czyste, w poetykę wywiadu wpisana jest gra między nadawcą i odbiorcą, stąd wywiad nazywany 
jest również dramatem rozpisanym na dwóch aktorów.  
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Rozdział VII 

Dominika Urszula Popielec - Zakład Dziennikarstwa, Wydział Politologii  

UMCS w Lublinie 
 

Charakterystyka dziennikarstwa śledczego 

Daniela Estulina 

  

 

Media masowe są ważnym składnikiem życia społecznego. W państwach demokratycznych  

zyskały przydomek „czwartej władzy”, która oddziałuje na społeczeństwo i politykę. Ich obecność 

jest istotna nie tylko ze względu na dostarczanie informacji społeczeństwu, ale również pełnią 

szereg innych funkcji jak: kontrolna, edukacyjna, rozrywkowa. Jednak w coraz większym stopniu  

można zaobserwować tabloidyzację dziennikarstwa, które, w opinii Marka Palczewskiego, 

odwołuje się w dużej mierze do emocji i stereotypowego ujęcia rzeczywistości1. Ryszard 

Kapuściński, podczas wywiadu, poczynił interesującą uwagę na temat dziennikarzy: „Dlatego 

musimy pamiętać, że kim innym jest dziennikarz, a kim innym pracownik mediów. (...) Używa się 

pojęcia „journalist” i używa się pojęcia „media-worker”, które z dziennikarstwem nikomu się nie 

kojarzy. (...) Media-worker dziś jest prezenterem w dzienniku telewizyjnym, jutro może być 

rzecznikiem rządu, pojutrze maklerem giełdowym, a popojutrze pracować jako dyrektor fabryki w 

jakiejś wielkiej firmie naftowej”2. Przywołując słowa Kapuścińskiego można zastanowić się nad 

tym, czy pracownicy koncernów medialnych dostarczają informacji rzetelnych i obiektywnych, a 

może parafrazując słowa Richarda Salanta, byłego prezesa CBS News, media dostarczają takie 

informacje, które w ich ocenie uchodzą za ważne, nie biorąc pod uwagę oczekiwań społeczeństwa3.  

 Poniżej zaprezentowane refleksje mają na celu odpowiedzieć na następujące pytania 

badawcze: „czy Daniela Estulina można uznać za dziennikarza śledczego, a jeśli tak, to na jakiej 

podstawie?”, „jakiego rodzaju jest dziennikarstwo śledcze w wydaniu Estulina?”, „jaką tematyką 

                                                             
1 Palczewski M., Kilka uwag o tabloidyzacji newsa, [w:] News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, 

Palczewski M., Worsowicz M., (red.), Łódź 2010, s. 77. 

2 Janowska K., Mucharski P., Zawód dziennikarz, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/54-55/kapusc.html 

(dostęp 25.04.2013) 

3 Pełny cytat wypowiedzi Richarda Salanta brzmi: „Nasza praca polega na dawaniu ludziom nie tego, czego chcą, a le 

tego, co my uważamy, że powinni dostać”, co wpisuje się  definicję „media-worker”, a nie „journalist”. Estulin D., 

Prawdziwa historia Klubu Bilderberg, Katowice 2009, s. 131. 
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się zajmuje?”, „jakie metody i techniki wykorzystuje w swojej pracy?”, a także „jak odbierane jest 

jego dziennikarstwo śledcze?” Celem tak postawionych pytań jest nie tylko charakterystyka jego 

dziennikarstwa, ale także wywołanie pytania o sens takiej działalności. 

 

Dziennikarstwo śledcze – zarys problematyki 

 Dziennikarstwo śledcze najpełniej oddaje charakter mediów jako „czwartej władzy” i 

funkcji kontrolnej, gdyż nie tylko informuje, ale przede wszystkim ujawnia nieprawidłowości 

występujące w różnych dziedzinach życia, zwraca uwagę na problemy, inicjuje debatę publiczną, a 

także wpływa na wzrost świadomości społecznej. Mianowicie, dziennikarstwo śledcze miało wpływ 

na losy prezydenta Nixona po ujawnieniu afery Watergate w 1972 r. przez Boba Woodwarda i 

Carla Bernsteina z „Washington Post”, a upublicznienie skandalu obyczajowego z szefem 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego4 doprowadziło do jego dymisji i negatywnego 

wizerunku wśród światowej opinii publicznej. W tych zaprezentowanych przypadkach aktywności 

dziennikarzy śledczych można stwierdzić, że ich praca „polega na otwieraniu zamkniętych drzwi i 

ust”5, którego konsekwencją jest nie tylko informowanie społeczeństwa o zaistniałych sytuacjach, 

ale również przyczynia się do wzrostu kontroli i świadomości społecznej.  

 W powszechnym rozumieniu dziennikarstwo śledcze bywa rozumiane jako działanie 

dziennikarzy w celu ujawnienia korupcji, skandalu obyczajowego czy nepotyzmu w instytucjach 

państwowych. W tym kontekście zasadne będzie przywołanie kilku pojęć i opinii na temat 

dziennikarstwa śledczego w celu zrozumienia jego specyfiki i znaczenia dla społeczeństwa. Hugo 

de Burgh uważał dziennikarstwo za takie zajęcie, którego celem (...) jest odkrywanie prawdy i 

identyfikowanie odstępstw od tego, co jest dostępne w innych mediach. Takie działanie jest 

nazywane ogólnie dziennikarstwem śledczym i różni się od pozornie podobnej pracy wykonywanej 

przez policjantów, prawników,  audytorów i organy regulacyjne tym, że nie jest ograniczone celem, 

nie jest prawnie ustanowione (...)6.  

 Na uwagę zasługują również refleksje Johna Ullmana i Steve'a Honeymana, którzy 

jednocześnie wskazują na charakter dziennikarstwa śledczego i jego intencje. W ich ocenie „jest to 

relacjonowanie, z własnej inicjatywy i na podstawie własnej pracy, istotnych kwestii, które pewne 

osoby czy instytucje pragnęłyby zachować w tajemnicy. Istnieją następujące, podstawowe 

elementy, które decydują o tym, że dochodzenie jest dziełem reportera a nie raportem ze śledztwa 

                                                             

4 Pojawiło się wiele publikacji w prasie światowej na temat Dominique Strauss-Kahna, byłego szefa MFW. Porównaj: 

Williams M., Dominique Strauss-Kahn settles sexual assault case with hotel maid, 10.12.2012, 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/10/dominique-strauss-kahn-case-settled (dostęp 26.04.2013) 

5 Jastrzębski J., Etyka dziennikarstwa śledczego, [w:] Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i 

Stanach Zjednoczonych, Palczewski M., Worsowicz M., Łódź 2006, s. 46. 

6 Burgh de H., Investigative Journalism, Abingdon - New York 2008, s. 10. 
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prowadzonego przez kogoś innego: to, że przedmiot niesie ze sobą coś znacząco ważnego dla 

czytelników lub widzów; to, że inni próbują ukryć te sprawy przed opinią publiczną” 7. Z kolei ten 

pogląd podkreśla nie tylko autonomię i motywację dziennikarza w doborze tematu, ale także zwraca 

uwagę na znaczenie podejmowanych obszarów pracy dziennikarskiej, co przyczynia się do 

transparentności życia publicznego. Takie zachowanie dziennikarza śledczego wynika również z 

tego, że jest nie tylko obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, ale także obywatelem, który 

także uczestniczy i funkcjonuje, jak inni ludzie, w sferze publicznej. W podobnym tonie 

wypowiadała się redaktor Dispatches Dorothy Byrne, która uważała, że „istnieją naprawdę ważne 

rzeczy na tym świecie, o których ludzie powinni się dowiedzieć, a jeśli ty im o tym nie powiesz, to 

oni się o tym nie dowiedzą i nie będą zdolni do jakiejkolwiek reakcji w związku z tym”8. Opinia 

redaktor Byrne stawia jednocześnie pytanie o cechy, jakie powinien mieć dziennikarz śledczy. 

Mianowicie, Curtis D. MacDougall uważa, że dziennikarz śledczy „jest bardziej dociekliwy, 

bardziej sceptyczny, bardziej pomysłowy i twórczy w poszukiwaniu faktów, bardziej zaradny w 

pokonywaniu przeszkód, bardziej niestrudzony w wyszukiwaniu faktów i zdolny do znoszenia 

ciężkiej pracy i niewygody”9. Natomiast Paul N. Williams określa dziennikarstwo mianem 

„intelektualnego procesu”, który koncentruje się nie tyle na samym zbieraniu faktów, ale także 

analizuje to wszystko, co do tej pory odkrył, z perspektywy zdrowego rozsądku, wykluczając 

wpływ emocji10.  

 Zaprezentowane powyżej definicje i sedno dziennikarstwa śledczego wskazują na 

wieloaspektowość pracy dziennikarzy śledczych, co w konsekwencji spowodowało pojawienie się 

różnych określeń dziennikarstwa śledczego, akcentując przy tym wykorzystywane techniki i 

metody reporterów śledczych. Wojciech Adamczyk dokonał następującej klasyfikacji: muckraking, 

oznaczający w wolnym tłumaczeniu „rozgrzebywanie brudów” (twórca pojęcia prezydent Theodore 

Roosevelt w 1906 r.); adversarial journalism, czyli „dziennikarstwo nieprzyjazne”; advocacy 

journalism (dziennikarstwo obronne), public service journalism (dziennikarstwo służby publicznej), 

exposé reporting (dziennikarstwo demaskujące), outrage journalism (dziennikarstwo skandalu) i 

enterprise journalism (dziennikarstwo przedsiębiorcze)11. 

 Prezentacja zarówno definicji, rodzajów dziennikarstwa śledczego oraz opinii ma na celu 

nie tylko zobrazować dziennikarstwo w wydaniu Daniela Estulina, ale ma również pomóc w ocenie 

jego działalności. 

                                                             

7 Cytat wyżej przywołanych badaczy pochodzi z Harcup T., Dziennikarstwo – teoria i praktyka, Łódź 2010, s. 123.  

8 Burgh de H., op. cit., s.19. 

9 Cytat pochodzi z Protess D., Cook F. L., Doppelt J. C., Ettema J. S., Gordon M. T., Leff D. R., Miller P., The Journalism 

of Outrage. Investigative Reporting and Agenda Building in America, New York – London 1991, s. 5. 

10 Parafraza cytatu Williamsa pochodzi z Williams P. N., Investigative Reporting and Editing, New York 1978, s. 12. 

11 Adamczyk W., Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008, s. 21-25. 
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Daniel Estulin – rys biograficzny, zestawienie i analiza podejmowanej tematyki 

 Daniel Estulin jest hiszpańskim dziennikarzem śledczym, autorem dwóch bestsellerów 

„Prawdziwa historia Klubu Bilderberg” i „Władców cienia”, które zostały przetłumaczone na 49 

języków i sprzedane w 80 krajach. W jego dorobku znajdują się również następujące publikacje, 

będące wynikiem dziennikarskiego śledztwa, czyli „Wikileaks Deconstructing” (2011), „The 

Tavistock Institute” (2011)12. Nazywa siebie badaczem, dziennikarzem, pisarzem, a także 

ekspertem od zakazanej wiedzy, którą przedstawia na kartach swych książek13. Publikacja o Grupie 

Bilderberg została nagrodzona w kategorii najlepszej książki zagranicznej nonficion przez The 

Kingston Eye Opener w Kanadzie w 2005 roku14. 

 Daniel Estulin urodził się w Wilnie 29 sierpnia 1966 roku15.  Wyemigrował wraz z rodziną 

w 1980 roku m.in. do Hiszpanii, a także mieszkał w Kanadzie16. Zna biegle trzy języki obce: 

rosyjski, angielski i hiszpański, co zapewne stanowi atut w jego dziennikarskich śledztwach, gdyż 

ma możliwość wykorzystania szerszej palety źródeł. Ponadto Estulin jest zapraszany w charakterze 

eksperta z zakresu spraw międzynarodowych, z uwzględnieniem Grupy Bilderberg, zarówno przez 

media głównego nurtu jak i alternatywne. Oprócz tego, Estulin prowadzi swój blog, a także 

korzysta z możliwości dotarcia do szerszej grupy odbiorców za pomocą nowych nowych mediów. 

Dziennikarz podkreśla również swoją niezależność od jakiegokolwiek koncernu medialnego. 

 Przedmiotem jego dziennikarstwa śledczego są następujące kwestie: wydarzenia 

międzynarodowe i ich wpływ na politykę poszczególnych krajów, analiza relacji na linii polityka-

biznes-media, rola i znaczenie takich for jak Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna i Rada 

Stosunków Zagranicznych; zachowanie mediów i próba oceny ich agenda-setting, a także refleksje 

nad kondycją współczesnej demokracji. Wraz z amerykańskim dziennikarzem śledczym Jimem 

Tuckerem, który w latach 70. XX w. zainteresował się działalnością Bilderbergczyków, Estulin 

poinformował media kanadyjskie m.in. „Toronto Star”, „Toronto Sun” i rozgłośnię „680-NEWS” o 

konferencji tejże Grupy w 1996 r., które opublikowały szereg artykułów na temat charakteru tych 

spotkań międzynarodowych, co wywołało falę spekulacji, a także niezadowolenie uczestników 

konferencji o przedostaniu się takich informacji do opinii publicznej. W wyniku zaistniałej sytuacji 

dziennikarz „Toronto Star” ujawnił udział swojego wydawcy Conrada Blacka w spotkaniu Grupy17, 

                                                             

12 Informacja pochodzi z http://www.danielestulin.com/mis-libros/ (dostęp 27.04.2013) 

13 Informacja pochodzi z http://www.danielestulin.com/el-hombre-tras-los-libros/ (dostęp 27.04.2013) 

14 Tamże 

15 Tamże 

16 Estulin D., Władcy cienia, Katowice 2012, s. 13. 

17 Całą sytuację z 1996 r. Estulin opisał w Prawdziwa historia Klubu Bilderberg, Katowice 2009. 
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co jeszcze spotęgowało pytania „jaką rolę odgrywają media współcześnie?” i „jaką postawę 

prezentują dziennikarze, którzy powinni informować społeczeństwo?” Jego działalność 

doprowadziła do podjęcia tematu związanego z Grupą Bilderberg nie tylko przez media głównego 

nurtu, ale także przez media alternatywne i nowe media, których przedstawicielem jest Alex Jones 

również analizujący Grupę Bilderberg18.  

 W bestsellerze „Prawdziwa historia Klubu Bilderberg” Estulin dokumentuje swoje 

piętnastoletnie śledztwo dziennikarskie, które nie miałoby miejsca, gdyby nie rozmowa z rosyjskim 

emigrantem mieszkającym w Paryżu. Ten człowiek, nazywany przez Estulina Władymirem ze 

względów bezpieczeństwa, poinformował dziennikarza o corocznych spotkaniach Grupy 

Bilderberg, jej charakterze, uczestnikach, a także podejmowanych tematach. O poważnym 

potraktowaniu tego informatora przez dziennikarza przesądziły rzadkie dokumenty, niepublikowane 

wcześniej19. W swojej książce koncentruje się na przedstawieniu historii Grupy Bilderberg, analizie 

poczynań kluczowych uczestników, a także próbuje ustalić wpływ decyzji zapadających podczas 

tych konferencji na późniejszą sferę polityczno-społeczno-gospodarczą. Ponadto krytyce poddaje 

„milczenie” mediów głównego nurtu na temat Bilderbergu i pozostawia czytelnikom ocenę takiego 

zachowania środowiska dziennikarskiego. Jak pisze Estulin, przedstawiciele mediów tacy jak 

Katherine Graham, Donald E. Graham, Arthur Sulzberger czy Robert Bartley20 uczestniczyli w tych 

spotkaniach i jednocześnie byli zobligowani do zachowania dyskrecji zgodnie z regułą Chatham 

House21. W swoim bestsellerze Estulin powołuje się na raporty Grupy Bilderberg, listy 

uczestników, zdjęcia z konferencji, doniesienia prasowe i publikacje naukowe, co wpływa na 

wiarygodność dziennikarza i rzetelnie dokumentowane śledztwo. 

 Z kolei w dziennikarskim śledztwie zatytułowanym „Władcy cienia” Estulin przedstawia 

uwikłania elit politycznych w przemysł narkotykowy i kontakty z terrorystami. Mianowicie, 

analizuje w tym kontekście rolę Grupy Bilderberg, sytuację gospodarczą w Rosji w latach 90., 

przypadek handlarza bronią Wiktora Buta, a także ocenia zamachy bombowe na Bali, zabójstwo 

byłego premiera Haririego, zamach w Madrycie w 2006 r. W tej publikacji Estulin przybliża 

techniki swojej pracy, wspomina o napotykanych trudnościach, a także zamieszcza bogaty zbiór 

zdjęć, wykorzystywanych dokumentów, raportów, korespondencji i informacji medialnych. Estulin 

odwołuje się także do publikacji politologów i historyków, które pozwoliły mu uporządkowanie 

                                                             
18 Szerzej na ten temat pisałam w artykule: Popielec D., Postawa mediów tradycyjnych i nowych mediów wobec 

Grupy Bilderberg, [w:] Karczewski L, Kretek H. A., Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na 

początku XXI wieku, Racibórz 2013, s. 124-126. 

19 Estulin opisuje swoje spotkanie w „Prawdziwa historia klubu Bilderberg”, Katowice 2009, s. 57-60. 

20 Tamże, s. 138. 

21 Zarys specyfiki Grupy Bilderberg podejmowałam w  Postawa mediów tradycyjnych i nowych mediów wobec Grupy 

Bilderberg,[w:] op.cit., s. 120-121. 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

69 

 

wiedzy, co przełożyło się staranność, a także na zachowanie podejrzliwości i ostrożności w 

stosunku do źródeł i informatorów.  

 

Specyfika dziennikarstwa śledczego Daniela Estulina - klasyfikacja i ocena  

 Przywołując uwagi Kapuścińskiego na temat współczesnego dziennikarstwa, Estulin 

powinien być zaklasyfikowany do grupy „journalist” nie tylko z tego względu, że nie pracuje dla 

koncernów medialnych, ale przede wszystkim jest niezależnym dziennikarzem, który podejmuje 

tematy, które go nurtują. Ze względu na motywację Daniel Estulin jest dziennikarzem śledczym, 

gdyż podczas rozmowy z członkiem rodziny najpełniej wyraża swoją misję w następujących 

słowach: „Ponieważ wolność osobista to imperatyw moralny. Ponieważ korupcja i nadużycia 

władzy czy przywilejów na najgłębszym poziomie społeczeństwa muszą zostać zdemaskowane. 

Ponieważ odmawiam odwrócenia się plecami do przejawów przemocy i okrucieństwa”22.  

 Zatem jakie jest dziennikarstwo śledcze w wykonaniu Estulina? Na pewno można jego 

pracę określić mianem muckrakingu, ponieważ odsłania kulisy prowadzenia światowej polityki za 

zamkniętymi drzwiami na przykładzie Grupy Bilderberg. Jednocześnie dziennikarstwo Estulina 

można określić jako „nieprzyjazne” z góry założoną tezą, a także jako „obronne” ze względu na 

jego zaangażowanie po stronie „słabszego” społeczeństwa w opozycji do silnych, światowych elit. 

W swoich publikacjach demaskuje świat polityki, biznesu i mediów, ponieważ spotkania Grupy 

Bilderberg uważa za niemoralne i szkodzące demokracji. Ale czy jego dziennikarstwo można 

zaklasyfikować jako „outrage journalism”? Myślę, że tak, biorąc pod uwagę fakt uczestnictwa 

przedstawicieli mediów głównego nurtu w corocznych konferencjach i milczenie tych, którzy 

powinni informować społeczeństwo o bieżących, istotnych wydarzeniach. Estulin realizuje również 

„dziennikarstwo służby publicznej”, a także „dziennikarstwo przedsiębiorcze” ze względu na 

niekonwencjonalne metody zbierania informacji, korzystanie z wiedzy poufnych informatorów, a 

także śledzenie przebiegu poszczególnych konferencji Grupy Bilderberg np. w 1996 r.  

 Ponadto Estulin wielokrotne podkreśla, podobnie jak Dorothy Byrne, że istnieją ważne 

rzeczy np. Grupa Bilderberg, o której społeczeństwo powinno wiedzieć. Zgodnie z opisem 

pożądanych cech dziennikarza śledczego, według MacDougalla, Estulin uosabia owe cechy nie 

tylko pod względem swojej dociekliwości, ale także w twórczy sposób realizuje temat, co zostało 

zauważone i docenione przez odbiorców. Przyjmując podział Billa Kovacha i Toma Rosenstiela,  

dziennikarstwo śledcze Estulina można określić jako oryginalne ze względu na samodzielne 

odkrywanie i dokumentowanie działań nieznanych opinii publicznej, a także jako objaśniające, 

                                                             

22 Estulin D., Władcy..., Katowice 2012, s.15. 
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gdyż w przypadku Estulina polega ono na wielopoziomowej interpretacji zebranych informacji i 

prezentuje inną perspektywę patrzenia na sprawy międzynarodowe. Natomiast zgodnie z ujęciem  

 

 

Davida Sparka23, Estulin jest zarówno dziennikarzem specjalistycznym ze względu na szczegółową 

znajomość podejmowanej tematyki, jak i dziennikarzem śledczym, który umiejętne słucha ludzi, 

niekoniecznie pojawiających się w mediach, a także z dużą ostrożnością podchodzi do uzyskanych 

informacji. 

 Dziennikarstwo śledcze Daniela Estulina jest dowodem na to, że ten rodzaj uprawiania 

dziennikarstwa znajduje nie tylko chętnych podjęcia się trudu dochodzenia do prawdy, ale także  

cieszy się zainteresowaniem społecznym. Jego praca pokazuje, że pomimo dominującej 

tabloidyzacji i dziennikarzy – celebrytów, jest także miejsce na refleksję nad sferą publiczną i 

kondycją społeczeństwa, która jest udziałem dziennikarzy śledczych. 

 

                                                             

23 Badacz wymienia trzy typy: ogólne, specjalistyczne i śledcze. Spark D., Dziennikarstwo śledcze. Studium techniki, 

Kraków 2007, s. 5. 
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Rozdział VIII 

Izabella Starzec-Kosowska 

 

Ewolucja roli i zadań telewizyjnego 

dziennikarza muzycznego.  

Analiza badań programów muzycznych 

1994-2010 

 

 

O ile dziennikarstwu jako zjawisku oraz jego różnym aspektom poświęcono wiele uwagi w 

licznych publikacjach naukowych czy tekstach o charakterze publicystycznym, zarówno w 

literaturze polskojęzycznej, jak i obcojęzycznej, o tyle samym dziennikarstwem muzycznym 

zajmowano się niewiele, a tym bardziej w obszarze telewizyjnym. Nieliczne wyjątki dotyczą 

literatury obcojęzycznej, choć głównie dotyczą one prasy. Między innymi dziennikarstwu 

muzycznemu w Australii i Wielkiej Brytanii poświęcił uwagę M. Brennan1, w Portugalii 

P. Nunes2, a V.C. Schmutz – USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji3.  

Dziennikarstwo muzyczne było przedmiotem eksploracji badawczych autorki4, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyzwań i problemów dotyczących pracy dziennikarza 

telewizyjnego specjalizującego się w tej tematyce5 oraz szerzej – funkcjonującego w 

określonych realiach medialnych telewizji publicznej6. Niedostatki badawcze związane z tym 

                                                             
1
 M. Brennan, Writing to Reach You: The Consumer Music Press and Music Journalism in the UK and Australia, 

2005 http://eprints.qut.edu.au/16141/1/Marc_Brennan_Thesis.pdf (9.03.2013). 
2
 P. Nunes, Popular music and the public sphere: the case of Portuguese music journalism,  

https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/24/1/Nunes_Thesis_Complete.pdf (9.03.2013). 
3
 V.C. Schmutz, The Classification and Consecration of Popular Music. Critical Discourse and Cultural Hierarchies, 

Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture, Rotterdam, 2009. 
4
 Autorka jest dziennikarzem telewizyjnym od 1993 roku. Współpracuje z OTV Wrocław oraz antenami 

centralnymi telewizji publicznej. Specjalizuje się w tematyce muzycznej (absolwentka Akademii Muzycznej we 

Wrocławiu). Zrealizowała kilkaset programów poświęconych temu obszarowi tematycznemu.. 
5
 I. Starzec, Telewizyjne dziennikarstwo muzyczne na przykładzie wrocławskiego ośrodka TVP, [w:] Kultura 

popularna w społeczeństwie współczesnym. Teoria i rzeczywistość. (red.) J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz, 

Kraków 2010. 
6
 Artykuł jest zmodyfikowanym fragmentem rozdziału badawczego, pochodzącego z opublikowanej pracy 

doktorskiej autorki. Por. Izabella Starzec-Kosowska, Dziennikarstwo muzyczne w TVP Wrocław w latach 1994-
2010, Wrocław 2014. 
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obszarem wygenerowały m.in. szereg pytań i problemów, które w niniejszym artykule zostają 

zawężone do wybranego aspektu dotyczącego przeobrażeń roli i zadań telewizyjnego 

dziennikarza muzycznego. Należy bowiem pamiętać, że telewizyjne dziennikarstwo 

muzyczne jako obszar specjalnościowy wymaga od dziennikarza złożonych kompetencji, 

wiedzy muzycznej a dodatkowym atutem jest wykształcenie muzyczne, które umożliwia 

poszerzenie spektrum zadań. Mieści się tu również krytyka7, bowiem dziennikarz powinien 

być tu ekspertem o szerokich kompetencjach8 i umieć podjąć krytyczną refleksję, dążyć do 

uzyskania opiniotwórczego, wartościowego poznawczo głosu.  

Dziennikarz nie funkcjonuje jednak w oderwaniu od medium, z którym jest związany. 

Niezależnie do stopnia sformalizowania tej zależności, możliwość rozpowszechniania 

przygotowanych przez autora przekazów jest pochodną aktualnej polityki programowej czy 

też postawy określonego nadawcy. W polskiej telewizji publicznej, której za datę oficjalnego 

zaistnienia przyjmuje się 1 stycznia 1994 roku9, następowało wiele zmian dotyczących m.in. 

profilowania oferty programowej. Były monopolista, stając nieuchronnie przed wyzwaniami 

konkurencji, rozstrzyga dylematy plasujące się na przeciwstawnych biegunach – komercji i 

misji, której realizację zakłócają permanentne i do dziś nierozwiązane problemy dotyczące 

finansowania nadawcy i ściągalności abonamentu. Do tego dochodzi brak koncepcji odnośnie 

do roli i sposobu działania ośrodków regionalnych. Należy więc brać pod uwagę fakt, że od 

momentu rozpoczęcia funkcjonowania nadawcy publicznego ogólnopolskiego i regionalnego, 

nastąpiły zmiany w strukturze gatunkowej oferty programowej. Dotyczą one szczególnie 

obecności muzyki w programie telewizyjnym. Polska telewizja publiczna nie stwarza obecnie 

warunków do realizacji tematów muzycznych, ograniczając czas i prezentując je wybiórczo10.   

Niekorzystne zmiany w muzycznym obszarze nastąpiły również w ośrodku 

telewizyjnym we Wrocławiu. W okresie 1994–2010 udział programów muzycznych w 

                                                             
7
 A. Sułek, Czym jest krytyka? Jaka jest praktyka? Na pytania odpowiada Andrzej Chłopecki, „Ruch Muzyczny” 

2007, nr 5. 
8
 P. Nosal, Kultura ekspercka w mediach, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-

pedagogicznej” 2009, nr 4, s. 92–95. 
9
 J. Myśliński, Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Warszawa 2004, s. 144; R. Filas, Pięć lat przemian 

mediów masowych w Polsce: bilans wstępny, „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1–2, s. 57–66. 
10

 Por. I. Starzec-Kosowska, Dziennikarstwo muzyczne w TVP Wrocław…; M. Mrozowski, Kultura w telewizji 
publicznej: dylematy misjonarza, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996, nr 3–4, s. 73–94; M. Mrozowski, Media 
masowe. Władza, rozrywka, biznes, Warszawa 2001, s. 324–325; M. Białas, Orfeusz technokrata. Media w 
upowszechnianiu muzyki poważnej, Toruń 2010; M. Białas, Songi misjonarza. Obraz kultury muzycznej w polskiej 
telewizji publicznej – polska telewizja publiczna jako kultura muzyczna, [w:] Konkurencyjny rynek medialny. 
Telewizja wobec nowych mediów, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Toruń 2011, s. 203–233; I. Sowińska, Muzyka w 
telewizji, „Zeszyty Telewizyjne” 2003, nr 1, s. 58–73; T. Pikulski, Prywatna historia telewizji publicznej, Warszawa 

2002; T. Mielczarek, Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 
1989–2006, Warszawa 2007. 
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strukturze gatunkowej pasma własnego OTV Wrocław zmniejszył się kilkunastokrotnie. 

Najbardziej wyrazisty przykład niech dotyczy zmiany między rokiem 1996 a 2009 – z 18 

minut do zaledwie 56 sekund średniej dziennej emisji programów muzycznych11.  Zasadnicza 

teza sprowadza się zatem do stwierdzenia, że w efekcie postawy nadawcy ulega zawężeniu 

pole i możliwości działania dziennikarza muzycznego, ograniczenia antenowe determinują 

zawartość realizowanych przez dziennikarzy programów muzycznych oraz wpływają na 

rozpiętość podejmowanych przez niego zadań. Celem tego artykułu jest zatem ustalenie na 

czym polegają rola i zadania dziennikarza muzycznego w przekazach telewizyjnych, czy i w 

jakim stopniu ulegały one ewolucji?  

 

Metodologia badań 

Badania przeprowadzone zostały na przełomie 2010 i 2011 roku. Z różnorodnych tytułów 

muzycznych produkowanych przez OTV Wrocław do analizy wybrano audycje realizowane 

podczas Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans12. Metodą badawczą była analiza 

zawartości, okresem badawczym lata 1994–2010 (dolną cezurę stanowi rok uruchomienia 

telewizji publicznej, górną wyznaczyła dostępność wyodrębnianej w fazie przygotowawczej 

jednostki analizy). Jednostką analizy jest tu audycja w rozumieniu samodzielnej jednostki 

emisyjnej, opatrzonej tytułem i podpisanej przez autora(ów), wyraźnie odróżniającej się w 

strumieniu przekazów13. W latach 1994–2010 powstały trzy rodzaje takich jednostek: 

widowiska, rejestracje i przekazy retoryczne14. Ostateczny wybór opierał się na przekazach 

retorycznych, do których należą studia festiwalowe (magazyny)15 w świetle telewizyjnej 

taksonomii proponowanej przez J. Uszyńskiego16. Ze ogólnej liczby 145 pozycji odrzuciłam 

te, które nie miały konsekwentnie zastosowanej czołówki i tyłówki. Populacja badawcza objęła 

zatem 134 audycji o łącznym czasie trwania 23 godzin 52 minut i 20 sekund17.  

                                                             
11

 Obliczenia własne na podstawie sprawozdań emisyjnych OTV Wrocław.  
12

 Festiwal jest od 1966 roku wizytówką muzyczną Wrocławia. Oferował przez lata różnorodny program i formy 
koncertów.  Dużą rolę w wyborze tego przykładu odegrała także rokroczna cykliczność obsługi telewizyjnej oraz 

dostępność do kompletnych archiwum zrealizowanych przekazów.  
13

 Por. J. Uszyński, Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa 2004. 
14

 Odrzucone zostały widowiska (zapisy koncertów, transmisje) z racji prymarnego udziału realizatora wizji i z 

istotnym wkładem pracy montażysty. Z pozostałych dwóch rodzajów: rejestracji (m.in. reportaże) oraz 

przekazów retorycznych (np. magazyny), zainteresowanie badawcze poszło w stronę przekazów retorycznych 

(żywioł osądu) z racji spodziewanej mocno zaakcentowanej roli dziennikarza.  
15

 Nie były realizowane po 2010 roku. 
16

 Por. J. Uszyński, Ibidem, s. 43, 45, 139. W przekazach retorycznych następuje odwołanie do własnej zdolności 

sądzenia (w tym do umiejętności rozpoznawania opinii innych i formułowania własnego stanowiska).  
17

 Materiał źródłowy możliwy był do uzyskania w archiwum OTV Wrocław. Po weryfikacji dostępności, 

populacja badawcza została skopiowana na DVD z wgranym na ekranie timecodem, aby precyzyjnie posługiwać 

się założoną jednostką pomiaru (sekunda). W fazie operacjonalizacji powstał klucz kategoryzacyjny (książka 
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Czas trwania audycji 

Spośród 134 audycji zdecydowana większość (126) została wyemitowana w paśmie własnym 

OTV Wrocław (94%), osiem – na antenie ogólnopolskiej (6%). Ta informacja ma charakter 

jedynie porządkowy i nie miała wpływu na przebieg analizy. W celu stwierdzenia, czy 

mediana czasu audycji zmienia się w istotny sposób w kolejnych latach okresu badawczego, 

obliczyłam zależność między czasem trwania audycji a rocznikami. Na tej podstawie 

wykazałam istotne statystycznie zmniejszanie się czasu trwania audycji w badanym okresie18. 

 

Wykres 1. Mediana czasu trwania badanych audycji w latach 1994–2010 [n = 134] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Istotna zmiana dokonała się w 1999 roku, kiedy kilkakrotnie zmniejszyła się mediana czasu 

trwania audycji. Biorąc pod uwagę tylko lata 1998 i 1999, jest to spadek prawie ośmiokrotny 

(7,8 x). Ta informacja stała się przydatna do przyjrzenia się wybranym aspektom analizy w 

podziale na dwie grupy audycji: krótsze i dłuższe, niemal w całości pokrywającym się 

z dwoma podokresami czasowymi: lat 1994–1998 oraz 1999–2010 (wykres 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
kodowa), składający się w ostatecznej wersji z 51 pytań. Pierwsza część klucza dotyczy zagadnień odnoszących 

się do dziennikarza w audycji. Nazwisko prowadzącego nie miało znaczenia. 
18

 Zastosowano korelację porządku rang Spearmana. Współczynnik korelacji Spearmana rs = –0,621, P < 0,05. 

P < 0,05 to istotność statystyczna współczynnika korelacji. Żeby korelacja była statystycznie istotna, P musi 

być mniejsze od 0,05. 
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Wykres 2. Liczba badanych audycji w podziale na formy krótsze i dłuższe [n = 134] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zaobserwowałam, że w roku 1997 zostały wyemitowane dwa rodzaje audycji: krótsze 

(poniżej dziesięciu minut) oraz dłuższe (powyżej dziesięciu minut). Różnica polegała nie 

tylko na czasie trwania, ale i na innych wewnętrznych elementach (np. czas udziału 

dziennikarza), co skłania do rozdzielenia ich w dalszej analizie.  

 

Udział i zadania dziennikarza w badanych audycjach 

Osoba prowadząca, czyli dziennikarz (gospodarz audycji) witający się z widzami lub/i 

widoczny dziennikarz (autor bądź współautor audycji), którego nazwisko wymienione jest w 

planszach końcowych audycji, pojawiła się w większości przekazów – 88 ze 134 (66%). 

Najbardziej konsekwentne były audycje z lat 1994–1998. Zdecydowana większość z nich 

opierała się na udziale dziennikarza. Należały tu wszystkie lokalne studia festiwalowe. Audycje 

przygotowywane na antenę ogólnopolską realizowane były bez obecności dziennikarza na 

wizji i wykorzystywały tekst lektorski, który wiązał kolejne wątki tematyczne. Natomiast od 

roku 1999 trudno dopatrzyć się jakiejś wyraźnej zależności (wykres 3). 
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Wykres 3. Badane audycje w latach 1994–2010 z udziałem i bez udziału prowadzącego 

dziennikarza [n = 134] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Cztery roczniki audycji od 1999 roku są bez udziału dziennikarza, dwa opierają się na jego 

obecności w 100%, pozostałe tylko częściowo. Zaobserwowałam ponadto, że w latach 1994–

1998 i formach dłuższych audycji były preferowane nagrania studyjne (pomieszczenie ze 

scenografią, wyraźnie zaadaptowane na potrzeby audycji), natomiast umiejscowienie 

dziennikarza w plenerze występuje w formach krótszych19. Plener stanowi tu przestrzeń poza 

studiem telewizyjnym, np. park, rynek, wnętrze lub okolice miejsca koncertu (wykres 4). 

 

Wykres 4. Lokalizacja dziennikarza w badanych audycjach [n = 88] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Czas wypowiedzi dziennikarskiej kształtował się w omawianych latach bardzo różnie. 

Najwyższy udział dziennikarza w audycjach można zaobserwować w roku 1996 (25%), 

najniższy w roku 2004 (5,6%). Istnieje zatem trend spadkowy w udziale dziennikarza 

w audycji (wykres 5). Niewielki wzrost, jaki nastąpił w roku 2009, nie upoważnia do 

                                                             
19

 Stąd dwoistość wyniku w roku 1997, kiedy istniały krótsze i dłuższe audycje. 
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wysnuwania daleko idących wniosków, tym bardziej że w roku 2010 wszystkie audycje były 

bez występującego dziennikarza. 

 

Wykres 5. Udział dziennikarza w badanych [n = 88] audycjach [w proc.] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Celowe wydaje się jednak zwrócenie uwagi na udział dziennikarza w audycjach ujętych jako 

formy dłuższe i krótsze. Po scaleniu wyników z odpowiednich roczników i uśrednieniu czasu 

wypowiedzi dziennikarskiej wyraźnie widać (wykres 6), że zajmowała ona bardziej 

eksponowane miejsce w audycjach dłuższych. 

 

Wykres 6. Udział dziennikarza w badanych audycjach dłuższych i krótszych [n = 88] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Zadania dziennikarza: informowanie, recenzowanie, edukowanie, wywiady, dyskusja  

Oprócz czasu, jaki zajmował dziennikarz w audycji, istotne było przeanalizowanie jego zadań 

w audycji. Ujęłam te zadania w pięć podpunktów: informowanie (przedstawianie faktów, tu: 

na temat koncertów, wykonawców, utworów), recenzowanie, edukowanie (rozumiane jako 
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prezentowanie pogłębionej wiedzy na temat utworów, wykonawców, kompozytorów, 

przygotowanie widza do odbioru fragmentu muzycznego), przeprowadzanie wywiadów, 

moderowanie dyskusji. Trzy elementy dotyczyły zatem charakteru wypowiedzi, dwa – 

czynności dziennikarskich. Zestawienie ilościowe wymienionych elementów w audycjach z 

udziałem dziennikarza przedstawia zbiorczy wykres 7. We wszystkich 88 audycjach 

zadaniem dziennikarza było informowanie, w ponad połowie audycji znalazły się pogłębione 

informacje (klasyfikowane jako edukowanie) na temat wykonawców, zjawisk muzycznych, 

dzieł i twórców, przybliżające widzom prezentowane utwory wykonywane podczas festiwalu. 

Recenzowanie znalazło się w co piątej audycji. 

 

Wykres 7. Zadania dziennikarza w badanych audycjach [n = 88] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

W większości audycji dziennikarz nie przeprowadzał wywiadów, istniejąc w studiu 

festiwalowym w oderwaniu od innych uczestników. Nawet jeśli prezentowane wypowiedzi 

gości mogły być nagrane z udziałem występującego w studiu dziennikarza, nie sposób tego 

obiektywnie stwierdzić. Tylko w sytuacji niepozostawiającej wątpliwości, kto przeprowadza 

wywiad, ujmowałam tę czynność w analizie. Natomiast dyskusja/debata odbyła się tylko raz 

(1997) i wypełniła całe spotkanie w studiu z udziałem dwóch ekspertów. Była to jedyna 

audycja, w której głębiej zastanawiano się nad kondycją festiwalu, założeniami 

artystycznymi, problemami tożsamości i przyszłością imprezy. Dziennikarz pełnił tu ważną 

rolę nie tylko moderatora dyskusji, ale też aktywnego i pełnowartościowego jej uczestnika. 

 Zestawienie tych elementów na przestrzeni całego okresu badawczego przynosi 

kolejne spostrzeżenia (tabela 1).  
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Tabela 1. Zadania dziennikarza w badanych [n = 88] audycjach [w liczbach] 

Rok 

Audycja – 

formy 

dłuższe/krótsz

e 

Informowani

e 

Edukowani

e 

Recenzowani

e 

Wywiad

y 

Dyskusj

a 

199

4 
14/0 14 14 8 0 0 

199

5 
13/0 13 10 0 1 0 

199

6 
5/0 5 4 2 0 0 

199

7 
6/8 6/8 4/1 3/0 3/7 1/0 

199

8 
0/6 6 5 5 1 0 

200

0 
0/1 1 0 0 0 0 

200

1 
0/12 12 4 0 3 0 

200

2 
0/10 10 5 0 0 0 

200

3 
0/8 8 0 0 0 0 

200

4 
0/1 1 0 0 0 0 

200

9 
0/4 4 0 0 4 0 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Bardziej różnorodny charakter mają wypowiedzi dziennikarskie w audycjach 

dłuższych. Z kolei przeprowadzanie wywiadów (z  trzema wyjątkami) jest domeną krótszych 
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form antenowych i ma związek z umiejscowieniem osoby prowadzącej w plenerze. Nie widać 

jednak żadnej wyraźnej tendencji w zwiększaniu czy zmniejszaniu się tej aktywności 

dziennikarskiej. Można zauważyć raczej inne zjawisko: w latach 1997 i 2009 w audycjach z 

udziałem dziennikarza przyjęta została konsekwentnie realizowana konwencja, w której 

prawie wszystkie osoby wypowiadające się są przepytywane przez dziennikarza obecnego na 

wizji. Z kolei w 2001 roku podział rysuje się między studiami festiwalowymi realizowanymi 

na antenę lokalną (bez wywiadów przeprowadzanych przez dziennikarza na wizji) oraz 

ogólnopolską, gdzie w przyjętym modelu audycji dziennikarz jest wyrazistą postacią 

istniejącą nie tylko samodzielnie, ale właśnie w interakcji z osobami, z którymi przeprowadza 

wywiady. Bardzo istotna zmiana dotknęła aspektów edukacyjnych i recenzenckich. Dla 

zobrazowania przedstawione są raz jeszcze na wykresie 8.  

. 

Wykres 8. Ewolucja wybranych zadań dziennikarza w badanych [n= 88] audycjach [w proc.] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Przeorientował się zatem udział wypowiedzi recenzujących i edukacyjnych. Zdecydowanie 

częściej pojawiały się one w audycjach dłuższych (1994–1998). Zwraca tu uwagę rok 1994, 

kiedy w każdym studiu festiwalowym znalazły się pogłębione informacje o cechach 

edukacyjnych, a w ponad połowie recenzje. Również wysoki był udział obu elementów w 

roku 1998.  

Z kolei w roku 1995 dziennikarz nie wykazywał żadnej aktywności recenzenckiej, co 

można wiązać ze stałą obecnością w audycji eksperta, który podejmował się 

kilkuminutowego podsumowania zdarzeń festiwalowych. Podobne zjawisko wystąpiło w roku 

1997. Po roku 1999 zasadniczym zadaniem dziennikarza pozostało informowanie. Jedynie w 
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dwóch rocznikach audycji pojawiały się w jego wypowiedziach pogłębione informacje, 

klasyfikowane tu jako elementy edukacyjne.  

Korelując recenzowanie w ujęciu dziennikarza i eksperta20 w audycjach dłuższych 

(wykres 9) zaobserwować można dalsze zależności. 

 

Wykres 9. Recenzowanie w ujęciu eksperta i dziennikarza w badanych audycjach [n = 49] 

dłuższych [w proc.] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Pewną kompensacją dla niskiego udziału recenzji eksperckich w latach 1994 i 1996 były 

wypowiedzi dziennikarza, którego wyraźnie (zwłaszcza w 1994 roku) zaakcentowanym 

zadaniem było komentowanie koncertów. Niższy udział recenzji eksperckich w audycjach 

krótszych jest szczególnie widoczny dla lat 1997, 2001 i 2009 (wykres 10), kiedy wartości te 

wynoszą poniżej 10%, a w wypadku roku 2009 jest to udział zaledwie 4%. W tej grupie 

wyróżniają się jedynie lata 2007–2008 (odpowiednio 59% i 74%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
20

 W części badań poświęconej strukturze gości wyodrębniona została postać recenzującego eksperta.  
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Wykres 10. Udział recenzji w badanych audycjach krótszych [n = 85] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

W omawianym podokresie badawczym udział recenzującego dziennikarza był znikomy – 

jedynie w 2001 roku wyniósł 8%. Recenzowaniem zajmowali się przede wszystkim eksperci. 

Natomiast ich obecność, np. w każdej audycji lat 1999–2000, nie przekładała się na wysoki 

udział słowa recenzującego. Ich rolą było wówczas wprowadzenie do koncertów, 

popularyzatorska wypowiedź oparta na fachowej wiedzy.  

 

Zadania dziennikarza: tekst lektorski  

Wypowiedź dziennikarska mogła zaistnieć również pośrednio przez tekst lektorski. 

Zbadałam, że występował on w niespełna 1/5 audycji (18%). Nie było reguły odnośnie do 

roczników audycji, czasu ich trwania ani podziału audycji wynikającego z obecności lub braku 

obecności dziennikarza na antenie. Tekst lektorski pojawił się w 26 audycjach – w 21 bez 

udziału dziennikarza i w 5 z jego udziałem. Dodać należy, że tekst lektorski nie był rozumiany 

jako tłumaczenie obcojęzycznej wypowiedzi, tylko jako odautorskie słowa dziennikarza 

czytane z offu, czyli spoza kadru (pod obrazem). Dlatego też sprawdziłam jaki charakter ma 

zastosowany tekst lektorski: informacyjny, recenzujący, informacyjny z elementami recenzji 

czy też recenzujący z elementami informacji (wykres 11). 
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Wykres 11. Charakter tekstu lektorskiego w badanych audycjach [n = 26] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Dominowały zdecydowanie teksty informacyjne. Jedynie w latach 1995 i 1997 wystąpiły w 

różnej intensywności elementy recenzji. Ani razu nie wystąpił tekst lektorski, którego 

zasadniczą cechą byłoby recenzowanie. 

 

Warstwa słowna audycji 

W podsumowaniu części badań dotyczących warstwy słownej, a tym samym udziału, zdań i 

roli dziennikarza, wzięłam pod uwagę wszystkie trzy jej składniki: wypowiedzi gości, 

dziennikarskie oraz tekst lektorski (wykres 12).  

 

 

Wykres 12. Sumaryczna struktura warstwy słownej badanych audycji [n = 134] 

30%

5%65%

Wypowiedzi dziennikarza Tekst lektorski Wypowiedzi gości

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Natomiast w ujęciu każdego roku z osobna (wykres 13) zauważalne są zmiany proporcji, 

zwłaszcza wypowiedzi gości audycji do wypowiedzi dziennikarskich. Odautorski tekst 

lektorski nie odegrał tu znaczącej roli. 
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Wykres 13. Struktura warstwy słownej badanych audycji w latach 1994–2010 [n = 134] 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

Całkowicie na wypowiedziach gości są oparte audycje emitowane w latach 1999, 2007 

i 2008. Dominują one również w studiach festiwalowych w latach 2000, 2003–2004 oraz 

2009. Tekst lektorski ma niewielki wpływ na podwyższenie udziału „obecności” dziennikarza 

w audycjach z wyjątkiem lat 2004 i 2009.  

 

Podsumowanie  

Udział dziennikarza w badanych audycjach muzycznych zasadza się na kilku podstawowych 

elementach: zadaniach realizowanych przez wybór formy wypowiedzi oraz zadaniach 

czynnościowych (przede wszystkim przeprowadzanie wywiadów). W zmianach ilościowych, 

jakie dokonują się na przestrzeni lat 1994–2010, widoczny jest zmniejszający się czasowy 

udział dziennikarza w audycjach, co skorelować można z niepokojącą tendencją do 

radykalnego zmniejszania się ich czasu trwania. Wyraźną cezurą jest tu rok 1999, kiedy 

całkowicie zanikają dłuższe formy studiów festiwalowych trwające średnio ok. 15 minut na 

rzecz form o charakterze felietonowo-fleszowym w wymiarze średnio 4–6 minut. 

 Zdecydowanie bogatsze są wypowiedzi dziennikarskie, które mieszczą się w 

dłuższych audycjach (lata 1994–1998) i obejmują informowanie, recenzowanie i edukowanie. 

Zaakcentowana jest też wtedy wyrazista osobowość rzetelnie przygotowanego dziennikarza, 

czego dowodzi eksponowanie pogłębionej wiedzy. Natomiast w okresie tym audycje są 

bardziej statyczne. Dziennikarz jest zawsze obecny w studiu, a siedząca pozycja sprawia, że 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

86 
 

przekaz staje się mało dynamiczny, choć jednolita oprawa scenograficzna zapewnia 

zunifikowany charakter przekazu, tworząc wrażenie stabilności i stałości. 

 Ewolucja zadań dziennikarskich prowadzi do ograniczenia ich do treści informacyjnych 

po roku 1999, kiedy mamy do czynienia już z krótkimi formami antenowymi i – niestety – 

merytorycznego spłycenia warstwy opiniującej. Szczególnie dobitnie unaocznił to 

przedostatni badany rocznik studiów festiwalowych, którego analiza prowadzi do wniosku, że 

programy muzyczne poddały się przemianie i swoją funkcją zaczęły zmierzać w stronę 

przekazu perswazyjnego, w którym rola dziennikarza sprowadza się do zadawania prostych 

pytań i bezrefleksyjnego zapowiadania kolejnych pozycji programowych festiwalu.  

 Zwiększa się natomiast aktywność dziennikarza w sferze czynnościowej – 

przeprowadzanie wywiadów na wizji. Brakuje angażujących dziennikarza działań polegających 

na prowadzeniu dyskusji. Tego rodzaju publicystyka nie była preferowana nawet w dłuższych 

formach audycji. Zmiany idą też w kierunku zdynamizowania przekazów (krótsze odcinki 

czasowe poszczególnych elementów audycji), za którymi podąża pewna skrótowość, niekiedy 

powierzchowność wypowiedzi. Następuje mocniejsze związanie przekazu z odbiorcami 

koncertów przez „wyprowadzenie” dziennikarza w plener. Przestrzeń koncertowa i miejska 

lokalizują dziennikarza zdecydowanie mocniej w miejscu zdarzeń artystycznych, który 

uwiarygodnia swoją osobą uczestnictwo w festiwalu. Jest swobodny, staje się bliższy 

odbiorcy, zmniejsza dzielący ich dystans.  

 Przedstawione powyżej wnioski skłaniają do ogólnego stwierdzenia, że w badanym 

okresie nastąpiła ewolucja zadań dziennikarskich, zawartości i struktury intelektualnej 

przekazów. Mimo wyraźnie wyeksponowanego słowa w proporcji do innych elementów  

przestało ono nieść wartości wiedzotwórcze..  

Zmiany można wiązać z  sygnalizowaną wcześniej generalną tendencją do przeobrażeń 

struktury programowej telewizji publicznej. Ograniczenie pasma muzycznego czy też w ogóle 

czasu emisyjnego przeznaczonego na muzykę, kurczące się nakłady finansowe, stosunek 

nadawcy do tej tematyki wymuszały na dziennikarzu inne rozwiązania zawartości audycji. 

Dziennikarz muzyczny stał się tutaj niejako zakładnikiem możliwości antenowych i 

finansowych telewizji. Działał tylko w takim zakresie, w jakim mógł funkcjonować, i chyba 

nie należy wątpić, że nie był to jednak satysfakcjonujący dla niego wymiar… 
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Rozdział IX 

Barbara  Bogołębska - Uniwersytet Łódzki 
 

Kreatywność dziennikarska - między 

kulturą subiektywną a obiektywną                                

 

 

    Do pisarstwa kreacyjnego /kreatywnego/ dojrzewa się powoli ,piszący stopniowo 

zaczynają stosować erudycyjne gry wyobraźni i techniki pisarskie czy też wykraczają poza 

gatunkowe schematy/. Także częściej niż o fenomenie kreacji / kreatywności/ ,będącej 

przeciwieństwem powielania stereotypów/stereotypowości/, mówi się o współtworzeniu, 

zwłaszcza w odniesieniu do tekstów nie do końca zrealizowanych, zakładających 

współuczestnictwo odbiorców w ich kreowaniu. 

     Refleksja nad odtwórczym i twórczym / odkrywczym, wartościowym/ pisaniem czy w 

ogóle stosunkiem do norm i konwencji, przywołuje inne ,opozycyjne pary pojęć odnoszących 

się do zjawisk kultury: kontynuacja i nowość, powtarzalność  i jednorazowość. 

          Znamy liczne przykłady „pisania na nowo” lub „dopełniania”, twórczego 

wykorzystywania nie tylko cudzych  ,ale i własnych tekstów. Są  też podejmowane różne-

jawne lub ukryte- gry międzytekstowe.  

     Zawsze pojawiał się, a współcześnie staje się  coraz bardziej aktualny, problem:  czy 

mówić „ głosem” własnym, skoro można sprawnie korzystać z „głosów” cudzych. Uważa się 

nowość /działania, teksty/ za warunek konieczny twórczości . W teorii twórczości kryterium 

nowości obejmowało zarówno cechy wytworu, jak i dostrzeganie nieznanych elementów. 

     Zagadnieniem  kreatogennego /produktywnego/ myślenia i działania, które pozostaje w 

opozycji do reproduktywnego,  interesują się estetycy, pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, 

kulturoznawcy i filozofowie . Liczne są teorie, definicje twórczości i procesu twórczego. 

Wiadomo,że tworząc, rodzimy się na nowo. Edward Nęcka wśród rodzajów aktów twórczych 

wyróżnia m.in. wypełnianie luk i zmianę interpretacji 1 . 

                                                             
1 Wymiary twórczości /w:/ Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu. Red.K.J.Szmidt, 
K.T.Piotrowski. Kraków 2002. 
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     Formuła tytułu sygnalizuje  pojęcie twórczości  jako złożone,  rozumiane  współcześnie 

jako umiejętność spojrzenia na dane zagadnienie z nowego, innego od dotychczasowego 

punktu widzenia, „proces wytwarzania nowatorskich i użytecznych rozwiązań w 

jakiejkolwiek dziedzinie”  2.  Uważa się dziś, że ani tworzenie, ani interpretowanie dzieł nie 

musi być rewolucyjne i twórcze 3.  

     Stanisław Popek 4 wyodrębnia twórczość obiektywną /odkrywanie, tworzenie, 

konstruowanie rzeczy i idei nowych, niepowtarzalnych/ i subiektywną /wtórną,  polegającą 

na odkrywaniu prawd i przedmiotów już istniejących/. Zauważa też, iż oryginalność , 

indywidualne piętno nie zawsze bywa nowością, podobnie jak nowość-oryginalnością i że 

można tworzyć przez negację, burzenie i rozbijanie stereotypów. Trwają odwieczne dyskusje 

nad tym, czy można nauczyć się twórczości. Także pojawiają się sądy, iż człowiek nie jest w 

stanie niczego stworzyć, myśli i bodźce przychodzą z zewnątrz 5. 

Spośród wymiarów twórczości w mniejszym stopniu interesować nas będzie podmiot i proces 

twórczy, lecz przede wszystkim sam produkt twórczy, który jest wynikiem działań 

tekstotwórczych, takich jak np. odtwarzanie czy przetwarzanie.    

     Uważa się też, iż wyobraźnia twórcza jest koniecznym warunkiem twórczości. Imituje 

wzorce, odtwarza, reaktualizuje, jest zawieszona między poetyką przeszłości a przyszłości 6. 

Myślenie twórcze to wymyślanie, odkrywanie i wyobrażanie sobie. To dostrzeganie między 

pozbawionymi rzeczami ukrytych połączeń. Kategoria twórczości odnosi się do przyszłości, 

ale i jest dialogiem z przeszłością 7. Na pewno odrzuca schematy, proste naśladowanie i 

powtarzanie, przekracza granice konwencji. 

     Na uwagę zasługuje tu jedna z ciekawszych koncepcji twórczości, czyli podejście 

systemowe- twórczość pojmowana jako tzw. transgresja, jak ją   rozumiał autor  teorii- Józef 

Kozielecki 8 czy Antoni Góralski 9.  

Ten ostatni z filozofów i teoretyków twórczości transgresję określił jako – 

 

     „czynności inwencyjne i ekspansywne, wykraczające poza typowe granice działania, to 

czynności dzięki którym jednostka lub zbiorowość kształtują nowe struktury lub niszczą 

                                                             
2 T.Proctor,  Twórcze rozwiązywanie problemów.Przeł.E.Jusewicz-Kalter. Gdańsk 2002.  
3 Pisała o tym S.Sontag /Przeciw interpretacji i inne eseje. Przekład zbiorowy. Kraków 2012/.  
4 Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001. 
5 Por.:M.Twain, Aforyzmy i myśli. Oprac. i przeł. T.Truszkowska. Kraków 1991. 
6 Zob.:M.Muszyńska, Pomiędzy poetyką przeszłości a poetyką przyszłości/w:/ Nowe teorie twórczości. Nowe 

metody pomocy w tworzeniu. Red. K.J.Szmidt, K.T.Piotrowski. Kraków 2002. 
7 Por.:A.Góralski, Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia. Warszawa 1990. 
8 Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa 1987; Transgresja i kultura, Warszawa 1997.. 
9 Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. Warszawa 2003. 
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struktury już ustabilizowane, tworzą wartości pozytywne i wartości negatywne. Czynności te 

są źródłem rozwoju i regresu” 10 . 

 

     Koncepcja ta wyodrębnia  osobę twórczą, przekraczającą granice, wynalazcę i kształtującą 

nowe struktury i wartości.Działania transgresyjne, czyli świadome przekraczanie granic 

/symbolicznych/ i przekształcanie rzeczywistości, zabieganie o niezwykłość, aktywny 

stosunek do tworzywa, jednorazowe, spontaniczne, nastawione na zmianę,   pozostają w 

opozycji do działań adaptacyjnych /celowych, powtarzalnych ,planowanych, 

przewidywalnych/ 11. Transgresja może mieć wymiar indywidualny /jednostkowy/ i zbiorowy 

/masowy/. 

     Takim działaniom odpowiada styl kreatywny  . Nie bez przyczyny Vladimir Nabokov 

przeciwstawiał prawdziwie wartościowy styl- sztucznym mechanizmom, z mozołem 

złożonym w całość i pozbawionym iskry Bożej 12. Piszący –w trosce o zrozumiałość- 

przestrzegają przed zbytnią hermetycznością tekstu. Jednocześnie zalecają, by nie nadużywać 

„stylistycznego rozchełstania” i „metaforyzacji wszystkiego” /określenia Wisławy 

Szymborskiej/. 

 

     Te słowa kluczowe i krąg najważniejszych odniesień  znajdą w tekście swą 

egzemplifikację i aplikację , odwoływać się będą do przykładów z kręgu  „twórczej literatury 

faktu” 13,”book journalismu” /określenie Ryszarda Kapuścińskiego/, dziennikarstwa 

publicystycznego, literackiego. Te dziedziny piśmiennictwa wymagają  inwencji i wyobraźni 

w wyszukiwaniu tematów i pomysłów twórczych, podejmowaniu zabaw stylistyczno-

genologiczno-kompozycyjnych, zabaw z konwencją i tworzywem literackim. Spotykamy tu 

różne stopnie twórczości, podobnie jak różne są formy wypowiedzi dziennikarskiej i 

odmienne style pisania. W wielogłosowym dyskursie prasowym Maria Wojtak wyróżniła 

m.in. „głosy językowych wynalazców” /teksty oparte na konceptach, osobliwe formy/ oraz 

„głosy indywidualistów” /wypowiedzi oryginalne/ 14. Oba te aspekty są istotne w podjętym 

temacie, zwłaszcza że żyjemy w czasach tabloidyzacji języka i kultury. 

                                                    * 

 

                                                             
10 Tamże,s.13. 
11 J.Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997. 
12 Tamże. 
13 Określenie R.Kapuścińskiego. 
14 Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy.Lublin 2010. 
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     Ciekawych przykładów dostarcza zarówno sztuka czytania, pisania, jak i recenzowania. 

 

     Czytanie  twórcze i krytyczne utworu , także czytanie po latach, to jego rekonstruowanie, 

dopełnianie. Analiza tekstów to nie tylko  przygoda czytelnicza, ale i poznawanie 

świadomości pisarskiej i warsztatu literackiego ulubionych autorów . Wyróżnia się  twórcze 

/kr 

eatywne i kreujące/ czytanie, są bowiem utwory uruchamiające pomysłowość czytelników, 

czyniące z lektury intelektualną rozrywkę 15, często jest to także wielokrotne czytanie. 

 

      Publicysta- Cezary Michalski uznał Lalkę Prusa za archetyp polskiej powieści, bowiem- 

„Przed nią i po niej nie było nic porównywalnego”16 . Wokulskiego postrzegał jako  

mieszczańskiego modernizatora, człowieka podróżującego, zapowiadającego postać Martina 

Edena z powieści Jacka Londona; natomiast Rzeckiego- za synonim polskości.  

 

     Zainteresowania historyczne Ryszarda Kapuścińskiego sprawiły, że od 1955 r.fascynował 

się utworem Herodota z Halikarnasu ,nazywanego „ojcem historii”, ale i podróżnikiem, 

zainteresowanym geografią, historią, antropologią i etnografią, losami ludzi i wojen. Temu 

utworowi i samemu greckiemu historykowi poświęcił Kapuściński Podróże z Herodotem 17. 

Lektura dzieła, pozwalająca dziennikarzowi „przekraczać granice w czasie”,  towarzyszyła 

jego podróżom .Kwestie warsztatowe, wynikające z analizy dzieła Herodota, były 

Kapuścińskiemu pomocne w poznawaniu sztuki pisania reportaży. ,tego-jak twierdził autor 

Podróży z Herodotem-najbardziej zbiorowo tworzonego gatunku pisarskiego. Czytamy w 

tekście:  

 

     „od czasu do czasu sięgam /…/ do nieodłącznego Herodota, który jest mi zwykle 

odskocznią, odprężeniem, przejściem od świata napięć i nerwowej gonitwy za informacją do 

spokoju, pogody i ciszy, emanujących z rzeczy, które już były, postaci już nieobecnych, a 

niekiedy od początku będących tylko wytworem naszej wyobraźni, fikcją, ulotnym cieniem” 
18. 

                                            

                                                             
15 Por.:K.Skiba, Praktyczny kurs pisarstwa. Wyd.2.Gliwice 2006 [ebook]. 
16 „Boję się twojej trzeźwości”, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 40,s.43 
17 Kraków 2004. 
18 Tamże,s.179. 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

92 
 

     Wyrazem fascynacji lekturowych jest reportaż z podróży śladami Mikołaja Gogola 

autorstwa Mariana Sworzenia, zatytułowany –z inspiracji Martwymi duszami- Opis krainy 

Gog 19. Każdy z rozdziałów poprzedzony jest cytatem z utworów Gogola. Literacka 

wędrówka tropem pisarza  po Ukrainie i jego tekstach /np. „Jest w Gogolowym Nosie taka 

scena /…/”/ przypomina esej podróżny, dziennik .  

 

     Do arcydzieła Dantego odwołał się  reportażysta- Jacek Hugo –Bader w książce W rajskiej 

dolinie wśród zielska 20  o Rosji i krajach byłego Z.S.R.R. Tekst reportażu o Kazachstanie 

/Magazyn pomocy naukowych/, opatrzony mottem z Boskiej Komedii /Piekła/ ,  składa się z 

podrozdziałów w formie 9 kręgów: od „Przedsionka piekła- szpitala chorych na raka” /czyli 

kliniki onkologicznej w Semipałatyńsku/ , po „pokój na piętrze”/ dom dziecka dla chorych 

umysłowo/, czyli dno piekła. 

 

      Marek Zając na łamach „Tygodnika Powszechnego” publikuje cykl Listów starszego 

diabła do…już nie tak młodego”  ,nawiązujący do utworu Clive Staplesa Lewisa- Listy 

starego diabła do młodego. Te fideistyczno-etyczne rozważania są  adresowane do „drogiego 

Piołuna” przez „kochającego stryja Krętacza” 21 .Nadawca listów z pozycji „ducha wyższego 

rzędu” i łączących ich więzów rodzinnych , „jak demon demonowi”  daje rady, wskazuje 

metody i techniki /np.jak siać zamęt i nienawiść, mieszać „Boskie z cesarskim i mądre z 

głupim”/, czasem grozi. Odwołuje się do „diabelskiego katechizmu”, ale i do fragmentów 

biblijnych, by jako  „syn kłamstwa” ostrzec przed  „Nieprzyjacielem” -jak nazywa Boga. 

Zawarte w listach krytyczno-aluzyjno-ironiczne odniesienia do współczesnych wydarzeń, są 

swoistą wykładnią wiary „a rebours” /zasady i maksymy diabelskie są odwróconymi 

działaniami Nieprzyjaciela, np. „leżącego się kopie”/. 

      

     Na urodziny Jana Turnaua przyjaciele z „Gazety Wyborczej” przygotowali wierszowane 

życzenia, inspirowane twórczością Kornela Makuszyńskiego, z takim oto fragmentem:  

                                   „[…] 

                                          Drogi Janie, rymowane to posłanie, 

                                          Makuszyński był nam wzorem. 

                                          Przyjmij, Janku, je z humorem. 
                                                             
19 Warszawa 2011. Autorem dzienników podróży jest też A.Braun, autor książki Śladami Conrada /Warszawa 
1972/. 
20 Warszawa 2003. 
21 Np. Prawda i wyzwolenie, „Tygodnik Powszechny” 2012, nr 49,s.19. 
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                                          Tyś nasz mistrz, przewodnik, 

                                          Brat. Zostań z nami 200 lat!” 22  

                                                      

     Ocena dzieł sytuuje się między obiektywizmem a subiektywizmem.       

     Tadeusza Nyczka- Lektury obowiązkowe 23 to felietonowe recenzje, publikowane 

wcześniej w „Gazecie Wyborczej”. Były one subiektywnym przewodnikiem po lekturach, 

nawiązującym swoim tytułem do zbiorów „lektur nadobowiązkowych” Wisławy 

Szymborskiej, które zresztą również omówił. Swą refleksją obejmują nowości wydawnicze, 

ale też wznowienia książek, a tym samym powroty po latach do „starych”, wielokrotnych 

lektur. Nyczek przypomina swoje ówczesne wrażenia z lektury i konfrontuje je z nowymi. 

Podkreśla , jak zmieniają się w kolejnych lekturach nasze odczucia czytelnicze, jakich 

dokonujemy odkryć interpretacyjnych. Zastanawiamy się, co czułby bohater, gdyby się 

znalazł w naszej epoce.  Recenzowanie znanych tekstów czyni zbędnymi wyjaśnienia , opisy, 

streszczenia. Pojawiają się natomiast konteksty lekturowe czy dygresje z nimi związane. 

Nawet jeśli już wiele napisano o tekstach kanonu literackiego, autor próbuje dotrzeć do 

fenomenu tekstu, by odpowiedzieć na pytanie, czym jest utwór „dla nas dzisiaj”, co  w nim 

wciąż imponuje, co zaś jest „trudno przyswajalne” /”się zestarzało”/, co utwory wniosły do 

literatury, co stanowi o ich wielkości i niezwykłości. Tak np. prozę Raymonda Chandlera 

porównuje do mikstury „o niepowtarzalnym smaku, którą odtąd  wielu będzie podrabiało, 

bezskutecznie” 24. 

Adresując swe uwagi do szerokiego kręgu czytelników /prasy, książek/, stara się unikać 

„gdybań filologicznych”. Zachęca odbiorców słowami: „Kto chce się zapoznać z…niech 

czyta…”; „Szukajcie, a znajdziecie” ; „Polecam uwadze”; „Zalecałbym tę lekturę”.  

Znamienna jest wewnętrzna dialogiczność felietonów-recenzji / „powie ktoś”/. Nyczek dzieli 

się z czytelnikami swymi fascynacjami literackimi /”żywię dla niej specjalną czułość”/.Często 

sięga po  komparatystyczne ujęcie /np.zestawienie Nagiego sadu Wiesława Myśliwskiego z 

Umarłą klasą Tadeusza Kantora czy Aldousa Huxleya Nowego wspaniałego świata z 

Orwellowskim Rokiem 1984/. Proponuje różne interpretacje wielowymiarowych tekstów, np. 

Inwazji jaszczurów Karola Capka. W przypadku lektur szkolnych ostrzega przed „belferskim 

zapaszkiem rutyny”. 

                                                             
22 Janowi Turnauowi na 80.urodziny, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 46,s.2. 
23 Kraków 2005. 
24 Lektury obowiązkowe…,s.169. 
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Pointy tekstów mają często wydźwięk aforystyczny, np. ”Historia może biegać różnymi 

ścieżkami, ale wynik bywa podobny” 25 ;”Cóż, poeta pisze, Pan Bóg historii wiersze nosi” 26; 

„Jak się kimś jest ,to się jest” 27 .Recenzję Nocnego lotu kończy następująco: „Drogi panie 

Antonie, niech pan tam w niebie lotników i pisarzy zamknie oczy i nie czyta tego, co tu 

napisałem” 28. 

Felieton recenzyjny /impresyjny/ pozwalał Nyczkowi na większą swobodę merytoryczno-

formalną, niż konwencjonalna recenzja. 

Na zakończenie stwierdza: „Wolę nigdy nie być prawdziwym pisarzem. Dużo lepiej być całe 

życie prawdziwym czytelnikiem” 29. 

    

     W zbiorze Laska nebeska30 dziennikarz i reportażysta Mariusz Szczygieł, ocenił 17 

książek z serii „Literatura czeska” ,które się ukazały w ramach projektu Wydawnictwa Agora. 

Jak stwierdził: 

  

     „Z książek zapamiętuję tylko pojedyncze zdania i potem zaczynają one żyć w mojej 

głowie już własnym życiem. Felietony te są więc tylko improwizacją na temat danej książki, 

swoistym jam session, gdzie pojawiają się czasem zupełnie nieoczekiwanie motywy” 31. 

 

 U Bohumila Hrabala zwraca więc uwagę na „złotą zasadę przetrwania”. W chwilach  

trudnych ucieczką dla autora staje się świat książek tego pisarza- „w którym wszystko ma 

sens ze względu na swoje piękno, nawet okropności” 32. Ceni jego bohaterów: prostych ludzi 

z marginesu, dziwaków, „groteskowo zniekształconych”. Szczygieł natomiast nie akceptuje w 

utworach Hrabala „koncentratu knajpianej ludowości’ i „wszechobecnego uzależnienia od 

picia i jedzenia” .  

Wypowiada się na temat „szwejkizmu”, dowodząc, że jest to postawa filozoficzna ceniąca 

przede wszystkim życie, stąd dewiza bohatera Jaroslava Haska-„przeżyć za każdą cenę”. 

Ponadto- zdaniem Szczygła- 

 

                                                             
25 Tamże,s.48. 
26 Tamże,s.81. 
27 Tamże,s.136. 
28 Tamże,s.108. 
29 Tamże,s.288.. 
30 Warszawa 2012. 
31 Tamże,s.23. 
32 Tamże,s.70. 
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     „Szwejk to naturalna reakcja słabych na silniejszych /…/ to zwycięstwo nad machiną 

wojenną poprzez obalenie jej powagi za pomocą śmiechu” 33. 

 

     Umberto Eco w felietonach z tomu Diariusz najmniejszy 34 zawarł fikcyjne ”recenzje 

wewnętrzne dla wydawcy” podejmujące grę z konwencją gatunkową /recenzje a rebours/. 

Oceny negatywne  dzieł to jednocześnie przyczyny ich odrzucenia. Tak np. Biblii zarzuca 

wielość autorów, wstawek poetyckich, brak nazwiska redaktora; Odysei- statyczność ,nudę, 

brak wyszukanych pomysłów, autorstwo „paru wieszczów eolskich”; Boskiej komedii- 

pospolity dialekt florencki, niejasność pierwszej części i obecność tercyn; Jerozolimę 

wyzwoloną  określa mianem „modernistycznego poematu rycerskiego” i stawia warunek 

przeróbki tekstu; Procesowi zarzuca niejasne aluzje i niedopowiedzenia, brak nazwisk 

bohaterów i określenia miejsca akcji; o Finnegansie Wake`u natomiast napisał: „Jestem 

recenzentem z angielskiego, a przysłano mi książkę napisaną w diabli wiedzą jakim 

języku”35.                                                

     Dziennikarze  w różny sposób zapisują swoje pomysły na teksty, ale też dzielą się nimi z 

czytelnikami.   Ryszard Kapuściński plany dwóch niezrealizowanych książek ,włączył do 

zbioru reportaży- Wojna futbolowa 36. Plan książki, która mogłaby zacząć się w tym miejscu 

/czyli moje tarapaty nigdy niespisane; Ciąg dalszy planu książki, która mogłaby zacząć 

się/itd./- to ujęta w 40 punktach /odpowiednikach rozdziałów/ opowieść biograficzno-

reportażowa z pobytu pisarza w Afryce /czasy rewolucji w Kongu/ jako korespondenta. 

Opowieści tej nigdy nie napisał „z braku czasu i niedostatku silnej woli”. Narracja  nie 

zawiera- co oczywiste- opisów przyrody i przeżyć, miejsc i ludzi. Niektóre z punktów 

ograniczają się do krótkich zdań lub nawet konstrukcji nominalnych, np.”A jednak Izrael 

płynie dalej”; ”Bezsenna noc”. Dopowiedzenia umieszczał autor w nawiasach :”/Tu zacząć 

opis chandry. Opisać krańcowe zmęczenie po pustym dniu, który minął na niczym/” 37. 

     Podobnie w przypadku drugiej zamierzonej książki- Czas najwyższy, abym zaczął pisać 

następną nigdy nienapisaną książkę /”a raczej tylko jej plan czy nawet oderwane fragmenty 

planu, bo gdyby był to cały i skończony utwór, nie mógłby zmieścić się w już istniejącej 

książce, do której i tak włożyłem jedną książkę nieistniejącą” 38/,obejmującej pobyt autora w 

                                                             
33 Tamże,s.40. 
34 Przeł.A.Szymanowski. Kraków 2007. 
35 Tamże,s.185. 
36 Wyd.17.Warszawa 2008. 
37 Tamże,s.126. 
38 Tamże,s.134. 
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Ameryce Łacińskiej, tym razem ujętej w 15 punktach. Zamierzeniem Kapuścińskiego było 

włączenie słownika - „wyrazów takich i innych, które zależnie od stopnia szerokości 

geograficznej przybierają różne znaczenia, a także służą do określania rzeczy, które nazywają 

się podobnie, a wyglądają inaczej” 39. 

Zamieścił przykładowe hasła w układzie alfabetycznym: od „ciszy”-po „życie”. Tego planu 

także nie zrealizował z powodu niekończącego się „strumienia zdarzeń”. Zastosował tu 

technikę wyliczania: 

 „Walizkę zapakować- rozpakować, zapakować—rozpakować, zapakować, maszyna do 

pisania /Hermes Baby/, paszport /SA 323273/, bilet, lotnisko, schodki, samolot, zapiąć pasy, 

start/…/” 40, oddającą tempo życia dziennikarza-reportera-korespondenta. Autor ma 

świadomość niemożności opisania wielkiego i nieskończonego świata i egzystencji kilku 

miliardów ludzi. 

Autorzy nie są w stanie przetworzyć pisarsko odnotowanych tematów wartych opisania, 

dzielą się więc pomysłami z innymi .Np.  Krzysztof Kąkolewski w 2-tomowym Dzienniku 

tematów 41 proponuje do rozwinięcia :listy, plotki, powiedzenia, ciekawe ogłoszenia, reklamy 

i miniopowiadania. Jest to owoc jego wieloletniej pracy reporterskiej i gromadzonych w 

archiwum wycinków. Oto jeden z tematów: „Pod  Kielcami mieszka człowiek, który 

zaszczepia gruszki na wierzbie” 42. 

     Po latach Mariusz Szczygieł „odświeżył” pomysł Krzysztofa Kąkolewskiego i napisał 

reportaż o ogłoszeniach w gazetach ,docierając do anonimowych ogłoszeniodawców 43. 

Dziennikarz ,zamieszczając w antologii 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza 

Szczygła  tekst Witolda Szabłowskiego o Polakach pracujących na Wyspach /Fajną masz, 

córcia, pracę/, zaproponował opracowanie antologii reportaży o exodusie Polaków za granicę 

w poszukiwaniu pracy, wskazując autorów i tytuły tekstów oraz omawiając ich problematykę 
44.   

     Przykładem odkrywczości gatunkowej jest odmiana wywiadu niemożliwego.  

Wywiad ten przeprowadziła Katarzyna Tubilewicz ze szwedzkim noblistą Tomasem 

Transtromerem 45. Ponieważ poeta jest sparaliżowany po wylewie i cierpi na afazję, wywiad 

                                                             
39 Tamże,s.166. 
40 Tamże,s.172. 
41 Cz.I.Warszawa 1984;Cz.II,Warszawa 1985. 
42 Tamże,s.138. 
43 Polska w ogłoszeniach /w:/20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, Wołowiec 2009,s.43-
52. 
44 /w:/ tamże,s.214-218. 
45 Trudno kłamać, kiedy nie możesz mówić, „Gazeta Wyborcza” 2012, nr z 12-13.V,s.26-27. 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

97 
 

odbył się wprawdzie w jego obecności, ale za pośrednictwem jego żony-Moniki, która 

udzielając w imieniu męża odpowiedzi na pytania, jednocześnie toczy z nim dialog-także 

jemu zadając pytania czy też cytując jego teksty  .W jej wypowiedziach obecne są zwroty 

apostroficzne: „Myślę, Tomas, że potrafisz…”,”Tomas, domyślam się, co byś 

powiedział…”,”Przyzwyczaiłeś się do takiego życia”. Żona mówi w jego imieniu 

/”Fascynowała cię chińska  umiejętność życia w ścisku”/, czasem w imieniu ich obojga 

/”Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni…”/. Poeta zaledwie wypowiada pojedyncze słowa: 

„Nie wiem”, „Jak to?”, ”Tak ,tak. Bardzo dobrze”. Wykonuje też gesty: ruchy rąk, : „Nagle 

Tomas zaczyna pokazywać ręką, że chce dodać coś ważnego, nowy wątek”.                                        

     W tekstach prasowych nie brak konceptów, przykładów gry z czytelnikiem. Zilustrujmy to 

przykładem pomysłów felietonowych Krzysztofa Vargi, zebranych w tomie –Polska mistrzem 

Polski 46. Jeden z tekstów jest autorską wizją Polski 2030, zainspirowaną planami rządu 47. W 

zakończeniu felietonu czytamy:  

     „Niech każdy czytelnik /…/przyśle swoją propozycję rozwoju kulturalnego Polski w ciągu 

najbliższych dwudziestu lat. Nagrody rozdamy w roku 2030 „ 48. 

 Innym konceptem Vargi jest ogłoszenie prywatnego Roku Andrzejewskiego.  

Na przekór Marcinowi Swietlickiemu, obchodzącemu pięćdziesiąte urodziny, Varga ogłasza 

też rok poety. Nawiązując do sporu o to, kto ma zagrać w filmie Andrzeja Wajdy Lecha 

Wałęsę, proponuje przeniesienie Złego Leopolda Tyrmanda na ekrany, widząc w nim 

przyszły przebój kinowy, i zrobienie narodowego referendum, kto ma zagrać poszczególnych 

bohaterów. Zadaje czytelnikom zagadki, obiecując zabawne nagrody. Recenzując powieść 

Setha Grahame`a –Smitha Duma i uprzedzenie i zombie, proponuje alternatywne fabuły dla 

wielu utworów: 

     ”/…/trzeba by /…/uwspółcześnić Rzeckiego na wilkołaka, Wokulskiego na wampira, 

Łęcką na zjawę z zaświatów /…/ i mamy Lalkę kontra wampir/…/”49  . 

 

 Pisząc o filmie Woody`ego Allena O północy w Paryżu ,wpadł na pomysł, że reżyser mógłby 

nakręcić w stolicy film O północy w Warszawie: „ Wyobraziłem sobie pierwsze romantyczne 

ujęcie- szeroka panorama placu Defilad…” 50,a następnie przedstawił zarys scenariusza filmu. 

 

                                                             
46 Warszawa 2012. 
47Tamże,s.9-12. 
48 Tamże,s.12. 
49 Tamże,s.121. 
50 Tamże,s.234. 
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     Także zbiór felietonów Romana Kurkiewicza –Lewomyślnie 51 ,publikowanych wcześniej 

w „Przekroju”, przynosi szereg błyskotliwych pomysłów. Wśród nich znajdujemy tekst 

zbudowany z cytatów; dialogi „podsłuchane”; list do Unii Europejskiej, by dofinansowała 

pomysły autora na sieć muzeów /np.  „Muzeum dawnych Milicyjnych Kogutów na dachach”/; 

autorski projekt konstytucji; ankietę dla ubiegających się o urząd prezydenta RP; postulaty-

żądania; rozmowę z płatkiem śniegu o „polityce opadania”; polemikę z tekstem Jerzego 

Jedlickiego /”Nie podoba mi się…”/; utopijną wizję o „podpisaniu społecznego paktu w 

sprawie świąt”.  

W felietonie Pipochodem ,poświęconym światowemu świętu liczby „pi” ,Kurkiewicz 

przedstawia wizję pochodu liczb i wielkości: 

„Szły liczby kardynalne i pozaskończone, szły naturalne i kwadratowe, całkowite i wymierne, 

rzeczywiste i ujemne, nieparzyste, doskonale, zespolone, pierwsze i piramidalne.” 52  

    

W Teście wolności pytaniom towarzyszy 26 różnych wersji odpowiedzi do wyboru. Na 

motywach bajki Leszka Kołakowskiego Czym jest socjalizm powstał tekst Czym jest 

kapitalizm, dedykowany filozofowi, w którym ustrój jest definiowany a rebours /”kapitalizm 

to nie…”/. W związku z programem szkolnych zajęć z wychowania do abstynencji /Pod 

wezwaniem św. Abstynencji/ autor proponuje kilka innych programów profilaktycznych, np. 

„abstynencji od złych albo demoralizujących lektur” 53. Felieton Wolałbym nie     

jest odpowiedzią na pytanie –„Co mógłbym, a czego nie mógłbym, choćbym nawet chciał” 

,zawierającą 95 możliwości /”mógłbyś”/. Relacja ze Szwajcarii /Sikorka nad Gstaad/ jest 

dokładnie czasowo określona: 4.12.2009,od g.7.57.00-do 7.57.59. Felieton Coś Ty, 

Sokratesie, uczynił Ryszardowi…jest dialogiem niemożliwym, toczącym się na Dworcu 

Centralnym w Warszawie między Sokratesem i filozofem Ryszardem, zawierającym 

jednocześnie aluzję literacką, jakich wiele w zbiorze. Tekst Nie życzę sobie składa się z 28 

„nieżyczeń” /”Z okazji czasu na życzenia składam sobie nieżyczenia”/. Ostatnie z nich  jest 

następujące : „Nie życzę sobie, żeby składać mi jakieś życzenia. Wiedząc, czego sobie nie 

życzę, tym samym wiem, czego sobie życzę” 54. 

Przykładem inwencji w warstwie słownej są neologizmy,np. „rozkąpielówkowanie”, 

„krucjatowanie”, „odpolszczyć”, „bonmociarz”, „kanarormo”.    

 

                                                             
51 Warszawa 2011. 
52 Tamże,s.22. 
53 Tamże,s.56. 
54 Tamże,s.92. 
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     Poszukiwanie przyczyn małego zainteresowania  turystów Zakopanem /”czyżby górale, 

lud bogobojny, za dużo nagrzeszyli?” /przedstawił Bartłomiej Kuraś w postaci 

katechizmowych siedmiu grzechów głównych: pycha, chciwość, zazdrość, nieumiarkowanie, 

gniew, lenistwo i rozgrzeszenie 55. 

 

     Sprawa składek emerytalnych w OFE została ujęta w formie stylizowanej na bajkę:  

     „Dawno, dawno temu, kiedy Polska weszła do NATO, Leszek Cichy zdobył koronę Ziemi, 

a na ekranach debiutował <Świat według Kiepskich> -rząd i parlament powołały do życia 

otwarte fundusze emerytalne” 56.          

      

Z końcowym morałem:  

     „Sami zadbajmy o swoje filary emerytalne- inwestujmy w dzieci. Wprawdzie powstają z 

prywatnej inicjatywy,ale-jak pisał Stanisław Jerzy Lec- na zamówienie społeczne” 57. 

 

                                                        * 

      Opisywane zjawiska   okazały się mieć wiele możliwych perspektyw. Przede wszystkim 

była to restytucja /tematów, form, stylów/, ale i przekraczanie zastanych konwencji, 

odtwarzanie, które jest przetworzeniem. Zjawiska to znamienne dla postmodernistycznej 

teorii wyczerpania /estetycznego, formalnego/, z jego grą treściami, stylami i gatunkami. 

Kreatywność dotyczy wielu różnych tekstów, także użytkowych, perswazyjnych /np.reklama/. 

Tzw. kultura subiektywna /przyswajana i zużytkowana we własnej twórczości piszących/ , 

dominująca w niniejszym opracowaniu, zazwyczaj odwołuje się do kultury obiektywnej, 

będącej zbiorem wytworów i źródłem odniesień58.  

     Twórcza jednostka ukształtowana jest przez kulturę i w tę wielokontekstowość  wnosi  

indywidualny wkład. Jednocześnie zasadą człowieczeństwa jest tradycja, stąd lektury 

wielokrotne, niekończące się powroty do znanych książek  59. 

Przywołane teksty  wskazały na wielorakie poszukiwania, przekraczania granic, a to tylko 

przecież niewielki wyimek szerszego zjawiska . Nie potwierdziły szerzącego się poglądu 60 o 

                                                             
55 Siedem zakopiańskich grzechów głównych, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr nr 45,s.22-23. 
56 K.Sadurski, Bajka o niemoralnych OFE, czyli jak z jajecznicy zrobić pisankę, „Gazeta Wyborcza” 2013,nr 81,s.2. 
57 Tamże. 
58 Por.:Główne nurty w kulturze XX i XXI w. Red.A.Kaliszewski. Warszawa 2012 
59 Kultura /w:/ Socjologia. Lektury. Red. P.Sztompka, M.Kucia. Kraków 2009,s. 288-298.  
60  Np.wypowiedź M.Janion /Nowa opowieść humanistyki,w: Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym 

stuleciu, w nowej Europie. Warszawa 2006,s.58-63/. 
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kryzysie odbioru czy o braku odkrywczości wypowiedzi i kreacji oryginalnego języka 

artystycznego. Potwierdziły natomiast w zakresie działań pisarskich i czytelniczych zmianę i 

ciągłość, ale także panujące przekonanie, że nic nigdy nie jest ukończone. 
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Rozdział X 

Wojciech Furman 
 

Dziennikarz czy polityk?  

Spór o Krzysztofa Skowrońskiego 

 

 

 

Celem artykułu jest próba wykazania, że umieszczona w tytule alternatywa "dziennikarz 

czy polityk" postawiona jest nazbyt ostro. Nie tylko możliwe są różne stopnie pośrednie, lecz 

także różnice między członami tej alternatywy należy umieścić na kilku różnych osiach.  

 

1 Konferencja i jej następstwa 

 

1 października 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. 

Foksal w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prof. Piotra Glińskiego jako kandydata 

na premiera wysuniętego przez opozycyjną partię Prawo i Sprawiedliwość. Konferencję tę 

poprowadził znany dziennikarz Krzysztof Skowroński, od roku pełniący funkcję prezesa 

Zarządu Głównego SDP. Część członków Stowarzyszenia uznała to za naruszenie 

dziennikarskiej niezależności i próbę upolitycznienia SDP. 

"Włączenie się Krzysztofa Skowrońskiego w działalność partyjną oznacza wybór 

kariery partyjnej i zejście z drogi niezależnego dziennikarstwa. Nie wyrażamy zgody na 

rujnowanie dorobku i pozycji SDP. Przywrócenie autorytetu SDP w środowisku 

dziennikarskim i społeczeństwie  wymaga od Krzysztofa Skowrońskiego ustąpienia z funkcji 

prezesa naszego Stowarzyszenia"1. List tej treści podpisało około 30 członków SDP, 

powołując się na art. 21 Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP, który stwierdza: "Angażowanie 

się dziennikarzy w bezpośrednią działalność polityczną i partyjną jest przejawem konfliktu 

                                                             
1
http://spoleczenstwo.newsweek.pl/krzysztof-skowronski-rzecznikiem-pis-u-dziennikarze-chca-odwolac-

prezesa,96706,1,1.html (29 I 2013). 
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interesów i należy wykluczyć podejmowanie takich zajęć". Tego samego dnia Krzysztof 

Skowroński w witrynie radia Wnet opublikował swoje oświadczenie2:  

 

"Zgodziłem się na poprowadzenie konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości 

dlatego, że odbywała się ona w budynku Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.  

Zgodziłem się dlatego, że SDP-owi zależy na tym, by ważne debaty, ważne deklaracje i 

ważne zdarzenia miały miejsce przy ulicy Foksal 3. Jeśli w Stowarzyszeniu 

Dziennikarzy Polskich odbywać się będą ważne i istotne konferencje, to niezależnie od 

barwy partyjnej gości, mogę w nich pełnić rolę gospodarza.  

Zgoda na prowadzenie konferencji nie wiązała się z żadną partyjną transakcją. 

Prowadzenie dzisiejszej konferencji prasowej nie jest aktem bezpośredniego 

zaangażowania w działalność polityczną i partyjną. Nie ma w tym konfliktu interesu. 

SDP ma być ważnym miejscem debaty publicznej.  

Cieszę się, że moja obecność wywołała medialną burzę. Z przyjemnością spotkam się z 

każdym, by dyskutować o tym, czym jest niezależne dziennikarstwo. Taką przestrzeń 

niezależnego dziennikarstwa codziennie tworzymy w Radiu Wnet". 

 

To oświadczenie mogłoby brzmieć wiarygodnie, gdyby towarzyszyły mu wydarzenia z 

udziałem innym sił politycznych. Było jednak inaczej. Tydzień przed konferencją w siedzibie 

SDP Krzysztof Skowroński poprowadził w Polskiej Akademii Nauk debatę ekonomistów 

zorganizowaną przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zapewne zdając sobie sprawę ze 

swej stronniczości kilka tygodni później, podczas Nadzwyczajnego Zjazdu SDP obradującego  

27-28 października w Kazimierzu Dolnym, Krzysztof Skowroński przeprosił za swoje 

postępowanie3: "Jestem człowiekiem, który chce, by nasze Stowarzyszenie było 

stowarzyszeniem wielkim, ale jednocześnie człowiekiem, który może powiedzieć 

'przepraszam' tym wszystkim, którzy poczuli się dotknięci tym, że na Foksal wystąpiłem". 

 

2  Paralelizm polityczny 

 

D.C. Hallin i P. Mancini określili paralelizm polityczno-medialny jako podobieństwo 

struktur systemu politycznego i systemu medialnego oraz jako podobieństwo orientacji 

                                                             
2
http://www.radiownet.pl/publikacje/oswiadczenie-krzysztofa-skowronskiego-prezesa-sdp (29 I 2013). 

3
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Krzysztof-Skowronski-przeprosil-za-prowadzenie-konferencji-

PiS,wid,15056054,wiadomosc.html (29 I 2013). 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

104 

 

politycznych i treści publikacji4. Dla analizowanego przypadku znaczenie ma orientacja 

polityczna oraz wyrażanie tej orientacji w publikacjach i innych działaniach dziennikarskich.  

Paralelizm polityczny dziennikarzy zawiera się pomiędzy dwoma biegunami. 

Pierwszym z nich jest rola społeczna zaangażowanego uczestnika, który tak dobiera 

informacje oraz tak kształtuje interpretacje, oceny i poglądy, aby wesprzeć pewien projekt 

polityczny. Na drugim biegunie znajduje się rola społeczna zdystansowanego, bezstronnego 

obserwatora, kierującego swą uwagę na wszystkich aktorów sceny politycznej, lecz nie 

powiązanego z żadną opcją. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że dziennikarska bezstronność nie jest równoznaczna z 

relatywizmem, traktowanym jako przeciwieństwo fundamentalizmu. Bezstronność należy 

raczej powiązać z pojęciem umiarkowanego racjonalizmu, tak jak go rozumiał Ernest Gellner. 

Umiarkowany racjonalizm nie dąży do zaproponowania jedynego słusznego projektu 

politycznego, ale zakłada, że możliwe jest obiektywne poznanie i upiera się przy zasadzie 

kwestionowania wszystkich faktów i oraz symetrycznym traktowaniu wszystkich przekonań5. 

Oba wspomniane wyżej bieguny mają cechy modeli idealnych. Skrajnie stronniczy 

dziennikarz byłby nieznośnie przewidywalny, a skrajnie bezstronny dziennikarz istnieje tylko 

w wyobrażeniach. Uzupełnieniem neutralnego politycznie i dążącego do bezstronności 

dziennikarza jest specjalista public relations (PR). Nie bez przyczyny działania PR  

ukształtowały się w krajach, w których system medialny zbliża się do modelu określonego 

przez Hallina i Manciniego jako północnoatlantycki. Tam, gdzie istotną funkcją 

dziennikarstwa jest sprawowanie kontroli każdej władzy, tam władze polityczne i 

gospodarcze nie pozostają nieme ani bierne. Nie tylko odpowiadają na ewentualną 

dziennikarską krytykę, lecz same wskazują kwestie zasługujące na uwagę. Władza nie tylko 

uczestniczy w dyskursie, lecz także wywiera wpływ na ustanawianie agendy medialnej. 

Jedną z podstawowych technik PR jest konferencja prasowa. W północnoatlantyckim 

systemie medialnym dziennikarz prowadzący konferencję prasową partii politycznej działa 

jako rzecznik tej partii i przestaje być bezstronnym dziennikarzem. Natomiast w systemie 

śródziemnomorskim taki dziennikarz jedynie wyraża swoje preferencje polityczne. 

Jak wykazała Bogusława Dobek-Ostrowska, polski system medialny znajduje się na 

rozdrożu pomiędzy systemem północnoatlantyckim a śródziemnomorskim. Media prywatne 

                                                             
4
D.C. Hallin, P. Mancini, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, 

Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 26-29. 
5
E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, PIW, Warszawa 1997, s. 105 i nast. 
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bliższe są pierwszemu z tych systemów, a media publiczne ‒ drugiemu6. Ta konstatacja 

znalazła potwierdzenie w reakcji członków SDP na postępowanie prezesa Stowarzyszenia. 

Część członków uznała działanie prezesa za naganne i niemożliwe do pogodzenia z 

dziennikarską bezstronnością, lecz pozostała część go poparła i prezes zachował stanowisko.  

 

3 Kultura dziennikarska 

 

Thomas Hanitzsch określił kulturę dziennikarską jako zestaw idei (wartości, postaw, 

przekonań), działań i wytworów. Podjął ambitną próbę wskazania uniwersalnych cech tej 

kultury, obejmującą zarówno dziennikarstwo zachodnie, jak i azjatyckie. W tak szeroko 

rozumianej kulturze dziennikarskiej Hanitzsch wyróżnił siedem wymiarów, podzielonych 

pomiędzy trzy filary. Filar instytucjonalny obejmuje wymiary od 1 do 3, filar poznawczy 

obejmuje wymiary 4 i 5, a filar etyczny ‒ wymiary 6 i 7. Każdy z tych siedmiu wymiarów 

został rozpięty między dwoma biegunami7.  

 

 1. Interwencjonizm 

 a) interwencja: pełnienie misji, promowanie wartości, zaangażowanie, stymulowanie 

zmian; dziennikarz działa jako uczestnik ruchu lub rzecznik grup słabszych i mniej 

wpływowych; 

 b) brak interwencji: zachowanie dystansu, bezstronność, neutralność, nacisk na 

rzetelność przekazów.  

 2. Dystans wobec władzy 

 a) adwersarz: społeczna kontrola działań władzy, równoważenie potęgi władzy, 

krytyczne i sceptyczne podejście do decyzji władzy, dokonywane otwarcie lub w 

sposób zawoalowany; 

 b) lojalność wobec władzy, autocenzura, propaganda, paternalistyczny stosunek do 

odbiorców przekazów, wspieranie autorytetu władzy, aż po dziennikarstwo 

dworskie stanowiące tubę władzy. 

 3. Orientacja rynkowa 

                                                             
6
B. Dobek-Ostrowska, Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 171-173. 
7
T. Hanitzsch, Deconstructing Journalism Culture: Toward a Universal Theory, "Communication Theory" vol. 17 

(2007), s. 369-378. 
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 a) podporządkowanie logice rynku, kierowanie się potrzebami i zainteresowaniami 

odbiorców, dostarczanie rozrywki oraz porad i informacji przydatnych w 

codziennym życiu, traktowanie odbiorców jak konsumentów; 

 b) traktowanie odbiorców jak wolnych, świadomych i samorządnych obywateli, 

oświecanie obywateli, wskazywanie im wzorów społecznej aktywności. 

 4. Obiektywizm 

 a) przekazy odzwierciedlają rzeczywistość, dziennikarz spogląda z zewnątrz na 

obserwowany obiekt, nie tworzy go ani nie przekształca lecz opisuje tak dokładnie 

jak tylko istota ludzka potrafi, informacje dają się oddzielić od opinii;  

 b) wszelkie informacje dobierane są selektywnie i wymagają odniesienia do 

kontekstu, postrzeganie rzeczywistości zależy od wyznawanych poglądów, 

przekazy tworzą subiektywne obrazy i dopiero porównanie różnych obrazów może 

przybliżyć odbiorcę do poznania rzeczywistości. 

 5. Empiryzm 

 a) preferowanie obserwacji, pomiarów, świadectw, doświadczeń, które są źródłem 

wiedzy; należy metodycznie sprawdzać fakty, które powinny mówić same za 

siebie; 

 b) nacisk na analityczne uzasadnianie wiedzy, uwzględnianie przyczyn, wartości i 

opinii; interpretowanie faktów i wyrażanie opinii nie wymaga neutralności; 

wiarygodność publicysty nie jest odnoszona do tradycyjnych wzorów dokładności, 

uczciwości i bezstronności, liczy się natomiast umiejętność przekonania 

odbiorców. 

 6. Relatywizm 

 a) odniesienie do kontekstu i konkretnej sytuacji, uwzględnianie specyficznych 

wartości moralnych danego środowiska, także nacisk na osobiste przekonania 

moralne; 

 b) stosowanie uniwersalnych zasad i kodeksów etycznych. 

 7. Idealizm 

 a) orientacja na stosowanie etycznych sposobów postępowania; 

 b) orientacja na osiąganie celu; w wyjątkowych przypadkach dopuszczanie 

możliwości wyrządzenia szkody, która przyniesie dobry skutek (wprowadzanie w 

błąd, prowokowanie). 

 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

107 

 

Przypadek poprowadzenia konferencji prasowej wiąże się wyraźnie z instytucjonalnym 

filarem kultury dziennikarskiej. Krzysztof Skowroński zaangażował się w pewien projekt 

polityczny. Wobec rządzącej koalicji przyjął postawę adwersarza, natomiast swymi 

dziennikarskimi umiejętnościami i autorytetem prezesa SDP wsparł opozycję. Starał się 

oświecić obywateli, zwracając ich uwagę na możliwość alternatywnych rozwiązań. Nie 

szukał łatwego poklasku, zaryzykował narażenie się członkom Stowarzyszenia. Jego 

działania mieściły się w ramach zachowania stabilności i ciągłości systemu politycznego, 

czyli ‒ jeśli użyć terminów zaproponowanych przez Piotra  Sztompkę ‒ mogły prowadzić do 

zmiany w systemie, lecz nie radykalnej zmiany systemu8. 

Protestujący członkowie SDP opowiedzieli się natomiast za postawą dystansu i 

bezstronności. Jest to zrozumiałe w sytuacji zróżnicowania orientacji politycznych członków 

licznego Stowarzyszenia.  

Próba dokonania analizy tego przypadku w oparciu o filar poznawczy nastręcza 

trudności. Czy moderatorowi konferencji prasowej chodziło o rzeczowe przedstawienie 

projektu politycznego, aby umożliwi ć porównanie go z innym projektami? Czy prof. Piotr 

Gliński występował jako polityk, który chce zwrócić na siebie uwagę, dąży na skróty do 

szybkich efektów, wybiórczo traktuje rzeczywistość i porusza emocje? Czy też wystąpił on 

jako badacz, przedstawił racjonalne podejście do aktualnych problemów, by w oparciu o 

fachową wiedzę uzasadnić pewną głęboko przemyślaną i dobrze uzasadnioną sekwencję 

działań? Brak podstaw, by odpowiedzieć na te i podobne pytania. 

Można natomiast odnieść wspomniany przypadek do filaru etycznego kultury 

dziennikarskiej. Krzysztof Skowroński najwyraźniej nie zastosował się do litery kodeksu, 

interpretując własne działanie jako spełnienie dziennikarskiej powinności wnoszenia wkładu 

w moderowanie dyskusji publicznej. Trafnie uzasadniał taką postawę Leszek Kołakowski9: 

 

Pragnienie posiadania kodeksu moralnego (...) jest pragnieniem życia w świecie, gdzie 

wszystkie decyzje zostały już raz na zawsze podjęte (...) "Kodeksowa" postawa moralna 

(...) zaślepia ludzi w obliczu rzeczywistych własności świata ludzkiego i uspokaja 

bezmyślną nadzieją na integralną świętość w nieświętych warunkach życia, rodzi 

fanatyzm, nietolerancję, nieodpowiedzialność. 

  

                                                             
8
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, tłum. J. Konieczny, Znak, Kraków 2005, s. 21. 

9
L. Kołakowski, Kultura i fetysze. Esesje, WN PWN, Warszawa 2000, s. 156, 170. 
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Czy było to postępowanie etyczne pod względem zastosowanych środków, czy też 

tylko nastawione na osiągnięcie celu? Czy Krzysztof Skowroński raczej kierował się etyką 

przekonań, czy etyką odpowiedzialności? Do poważnej dyskusji na ten temat nie doszło. 

Protest części członków SDP i przeproszenie złożone przez prezesa wskazują na niewielkie 

naruszenie zasad etyki odpowiedzialności. Skoro członkowie SDP skłaniają się ku różnym 

opcjom politycznym, reprezentujący ich prezes Stowarzyszenia powinien powstrzymywać się 

od jednoznacznego politycznego zaangażowania.  

 

4 Role dziennikarskie 

 

Clifford G. Christians, Theodore L. Glasser i Denis McQuail wskazali na cztery 

kluczowe role pełnione przez dziennikarzy w demokratycznym społeczeństwie. Role te 

zostały ułożone w matrycę, której oś pionową wyznacza siła instytucji władzy, a oś poziomą 

‒ autonomia bądź zależność dziennikarzy10. Przedstawia je tabela 1. 

 

Tab. 1. Role społeczne dziennikarzy 

 

 Silne instytucje władzy  

Autonomia 

Monitorowanie 

(monitorial) 

Współpraca 

(collaborative) Zależność 

dziennikarska Zmiana 

(radical) 

Wspomaganie 

(facilitative) 

dziennikarska 

 Słabe instytucje władzy  

Źródło: G.C. Christians et al, Normative Theories..., s. 125 

 

Pierwszą z ról jest monitorowanie. Obejmuje ono najbardziej rozpowszechnione 

czynności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o wydarzeniach. 

Informacjom towarzyszą interpretacje, oceny i prognozy, a nacisk został położony na 

rzetelność przekazów.  

                                                             
10

C.G. Christians, T.L. Glasser, D. McQuail, Normative Theories of the Media. Journalism in Democratic Societies, 

University of Illinois Press, Champaign 2009, s. 125-127.   
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Rola określona jako wspomaganie polega na prowadzeniu, ułatwianiu i zachęcaniu do 

deliberowania, a przez to do udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Ta rola wiąże 

się z kształtowaniem i funkcjonowaniem sfery publicznej społeczeństwa obywatelskiego. 

Mimo pluralizmu opinii sprzyja formowaniu pewnej wizji dobra wspólnego, wykraczającej 

poza partykularne interesy różnych grup społecznych. Władza jest w takim przypadku nie tyle 

słaba, co świadomie rezygnuje z części swych uprawnień na rzecz obywateli zajętych 

poszukiwaniem najlepszych rozwiązań. 

Kolejna rola dotyczy dążenia do radykalnych zmian przez koncentrowanie się na 

wskazywaniu nieprawości i nadużyć władzy. Nie chodzi tu o pojedyncze przypadki krytyki, 

jak w przypadku monitorowania, lecz o systematyczne zaangażowanie na rzecz określonych 

celów politycznych. W demokratycznym społeczeństwie taką rolę wypełniają zazwyczaj 

media reprezentujące mniejszości i domagające się radykalnych zmian systemu politycznego. 

Rola współpracy znajduje zastosowanie w państwach rozwijających się, w których  

instytucje polityczne nie osiągnęły jeszcze stanu dojrzałości. Media wspierają tam rozwój 

społeczny, a ich działania nabierają wagi zwłaszcza w sytuacji zagrożeń lub nawet kryzysów. 

Współpraca mediów i władz w przypadkach różnorakich zagrożeń dla stabilności państwa 

jest czymś normalnym również w dojrzałych systemach demokratycznych. 

Zaangażowanie Krzysztofa Skowrońskiego w konferencję prasową opozycyjnej partii 

zostało przez niego przedstawione jako pełnienie roli określonej powyżej jako wspomaganie. 

Poprowadził debatę, wziął udział w poszukiwaniu rozwiązania problemów. Wskazał przy tym 

na własną orientację polityczną. 

Ci członkowie SDP, którzy zaprotestowali przeciwko działaniom prezesa 

Stowarzyszenia, przyjęli jako podstawę swojego protestu dziennikarską rolę monitorowania. 

Rozumieli tę rolę jako powstrzymywanie się od jednoznacznego zaangażowania SDP po 

stronie jednej z partii politycznych.  

Żadna ze stron konfliktu nie opowiadała się za radykalną zmianą systemu, nie 

wskazywała też na kryzys wymagający zwarcia szeregów bez względu na okoliczności. Może 

to świadczyć o postrzeganiu przez nich polskiego systemu politycznego jako dojrzałego. 

 

5 Transakcja czy relacja? 

 

Gra między dziennikarzami a politykami korzystającymi ze wsparcia specjalistów PR 

jest nieodłączną cechą współczesnego demokratycznego społeczeństwa. Badania prowadzone 

od kilkudziesięciu lat w wielu krajach dały podstawę do opracowania różnych modeli 
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wzajemnych zależności dziennikarstwa i PR. Modele te dają się sprowadzić do dwóch 

podstawowych grup: transakcji i relacji11. 

Modele transakcji wskazują na subwencjonowanie dziennikarstwa przez PR oraz na 

liczne wymagania, jakie powinien spełnić przekaz PR, aby mógł trafić do dziennikarzy, a 

następnie do odbiorców. Wedle modeli transakcji pozycja PR względem dziennikarstwa lub 

też dziennikarstwa względem PR jest zawsze asymetryczna i zawsze jedna z tych stron 

zajmuje pozycję dominującą. Druga strona stawia opór i formułuje ograniczenia. Zasadniczy 

przekaz treści dokonuje się w jednym kierunku, zazwyczaj od polityków i specjalistów PR 

przez dziennikarstwo do odbiorców, i może być tylko modyfikowany dzięki sprzężeniu 

zwrotnemu. Modele transakcji dają się sprowadzić do jednego z nich, a mianowicie do 

modelu ustanawiania agendy. 

Modele relacji sytuują dziennikarstwo i PR na pozycjach równorzędnych partnerów, 

którzy nawzajem dostarczają sobie przekazów, ale także stawiają wymogi. Dzięki 

symetrycznej pozycji obie strony działają autonomicznie i żadna z nich nie ma zapewnionej 

dominacji. W tej grupie modeli za reprezentatywny i najbardziej uniwersalny należy uznać 

model wzajemnego umożliwiania, znany też jako model interefikacji. Daje się on zastosować 

zarówno na poziomie makro (dziennikarstwo i PR), na średnim poziomie redakcji i 

organizacji, jak też na poziomie pojedynczych dziennikarzy i specjalistów PR. 

Rozpatrywany tu przypadek sytuuje się wyraźnie w grupie modeli transakcji. Pewien 

projekt polityczny został w trakcie konferencji prasowej przedstawiony dziennikarzom w celu 

nadania mu rezonansu medialnego.  

 

6 Wnioski 

 

Szybko zapomniany przypadek sporu między prezesem a częścią członków SDP dał 

okazję do spojrzenia z czterech perspektyw na związki i zależności między dziennikarzami a 

władzą polityczną w demokratycznym społeczeństwie, korzystającą ze wsparcia specjalistów 

PR. Każda z tych perspektyw pozwoliła na pewne ustalenia, ale też otwarła kolejne pytania. 

Jeśli zastosować kryteria paralelizmu politycznego oraz kultury dziennikarskiej, 

Krzysztof Skowroński zachował się w omawianym przypadku jak rzecznik pewnego projektu 

politycznego. Nieznane pozostają motywy takiego postępowania, a wśród nich elementy 

poznawcze oraz podstawy etyczne. 

                                                             
11

W. Furman, Dominacja czy porozumienie? Związki między dziennikarstwem a public relations, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 206-207.  
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Powyższą konstatację potwierdza zastosowanie kryteriów ról dziennikarskich oraz 

modeli interakcji dziennikarstwa i polityki. Prezes Stowarzyszenia wypełnił rolę zależną i 

zdominowaną przez politykę, a protestujący członkowie SDP opowiedzieli się po stronie 

dziennikarskiej autonomii. Postępowanie obu stron wskazywało przy tym na dojrzałość 

demokratycznego systemu politycznego. 

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest zatem prosta. Nie była to 

alternatywa: polityk albo dziennikarz, lecz raczej działanie dziennikarskie wielowymiarowo 

zaangażowane w pewien projekt polityczny. 
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Sformatowano: Kolor czcionki:
Automatyczny

Rozdział XI 
 

Justyna Szulich-Kałuża - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 
 

Model dziennikarstwa zaangażowanego 

na przykładzie dyskursu  

o zapłodnieniu in vitro  

w „Przekroju” i „Polityce” 

 
 

Wprowadzenie 

W artykule podejmuję próbę opisu modelu dziennikarstwa realizowanego przez 

publicystów polskich tygodników opiniotwórczych „Przekroju” i „Polityki” w ich 

dziennikarskiej pracy nad tematami trudnymi do rozstrzygnięcia i budzącymi wiele 

dylematów. Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro jest z pewnością zagadnieniem 

przynależącym do tego typu tematów. W wyrazisty sposób dzieli ogół polskiego 

społeczeństwa, zarówno powszechnych obywateli, jak i  różne elity np. naukowe,  czy też 

polityczne.  Zakładam, że dziennikarze nie są w tym przypadku bezstronnymi obserwatorami 

zdarzeń, lecz angażują się po którejś ze stron realizując tym samym misję interwencyjną i 

perswazyjną. Czują się powołanymi do pełnienia swoistej służby - edukowania i pomocy w 

zrozumieniu procesów społecznych, zachodzących w naszym kraju w sferze obyczajowej.  

Nie jest łatwo precyzyjnie ustalić definicyjne znaczenie dziennikarstwa 

zaangażowanego, a nawet można podważyć zasadność jego używania w medioznawstwie, 

sam tytuł artykułu także może zatem budzić zastrzeżenia. Potoczne rozumienie słowa 

zaangażowanie zakłada bowiem aktywny udział w czymś, utożsamianie się z przedstawianym 

w materiale sposobem opisywania tematu. Stoi to w sprzeczności ze sztandarowymi 

przymiotami dziennikarzy, jakim jest bezstronność i obiektywizm. W sondażach CBOS na 

pytanie o przymioty jakimi powinien odznaczać się profesjonalny dziennikarz niezmiennie w 

przekroju ostatniego dwudziestolecia Polacy preferują cechy bezstronności i obiektywizmu. 

Sformatowano: Kolor czcionki:
Automatyczny

Sformatowano: Kolor czcionki:
Automatyczny

Sformatowano: Kolor czcionki:
Automatyczny



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

114 

 

Sformatowano: Kolor czcionki:
Automatyczny

Wskazania procentowe nie wskazują zasadniczych różnic, oscylują wokół podobnych liczb, 

choć zaznacza się lekka kilkuprocentowa tendencja spadkowa: w 1996 roku – 67 %, w 2002 – 

62% , natomiast  w 2012 -  59%1.  

W literaturze przedmiotu tematyka zaangażowanego dziennikarstwa 

(campaigning/commited jouralism) nie należy do popularnych, często podejmowanych. Co 

więcej dziennikarstwo zaangażowane używane bywa w nieco innym kontekście i łączone 

bywa z dziennikarstwem alternatywnym i tożsamościowym. Media alternatywne  

(zaangażowane) wykorzystują lub modyfikują praktyki i ustalenia społeczne służące do 

komunikacji. Przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dążą do 

zakwestionowania lub zmiany dominujących, powszechnie oczekiwanych lub przyjętych 

sposobów kreowania życia społecznego, kulturalnego i politycznego2. Dziennikarstwo 

tożsamościowe  kreuje sposób rozumienia rzeczywistości w kontekście „ja” – rzeczywistość    

i  jest konsekwencją poglądów, a także uznawanych wartości np. gazety, jej wydawców, 

pracujących dziennikarzy3. Bliższe jest zatem dziennikarstwu zaangażowanemu 

ideologicznie.   

Interesuje mnie nieco inna definicja dziennikarstwa zaangażowanego. Zainspirowana 

słowami Andrew Boyd’a, który napisał, że dziennikarstwo zaangażowane jest tendencyjne 

spróbuję doprecyzować swoje rozumienie terminów. Tendencyjność dziennikarską uzasadnić                        

i usprawiedliwić można, według Boyd’a, w imię uniwersalnego dobra ludzkości. Cechuje ją 

kreatywna ekspresja połączona z odpowiedzialnością społeczną, silne nasycenie emocjonalne, 

przeżywanie opisywanej rzeczywistości wyklucza obiektywizm4. Ryszard Kapuściński 

przypisuje dziennikarstwu zaangażowanemu jeszcze jedną ważną cechę jego intencjonalności. 

Dziennikarz zaangażowany stawia sobie cele i stara się przeprowadzić jakąś formę przemiany 

rzeczywistości i odbiorców5. Wymienione właściwości tworzą pewien wzór dziennikarstwa 

zaangażowanego, którego cechy spróbuję zidentyfikować w analizowanych publikacjach. 

Posłuży do tego szczegółowa charakterystyka dyskursu dziennikarzy tygodników o 

zapłodnieniu in vitro. 

 

                                                        
1
 Zob. Dokumenty CBOS: Społeczna rola dziennikarzy, Komunikat z badań, BS/110/108/96, Warszawa, lipiec  

1996; Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze, Komunikat z badań, BS/68/2002, Warszawa, kwiecień 2002; 
Opinie na temat pracy dziennikarzy, Komunikat z badań, BS/167/2012, Warszawa, grudzień 2012. 
2
 L.A. Lievrouw, Media alternatywne i zaangażowane społeczne, Tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012, s. 31. 
3
 E. Królikowska-Avis, Dżentelmeni nie dyskutują o faktach, www.sdp.pl (data dostępu 11.04.2013) 

4
 A. Boyd. Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 281. 
5
 R. Kapuściński, Autoportret reportera, Znak, Kraków 2008,  s. 20. 



O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka 

115 

 

Sformatowano: Kolor czcionki:
Automatyczny

Dyskurs publicystów o zapłodnieniu in vitro w „Przekroju” i „Polityce” 

Współcześnie dyskursowi czyli w szerokim rozumieniu - językowi w kontekście 

komunikowania, przypisana jest doniosła rola w kształtowaniu świadomości i relacji 

społecznych6. W dyskursie o in vitro przedmiotem analizy są publikacje prasowe  (teksty 

medialne) odczytywane na poziomie języka i tekstu. Interesowały mnie zwłaszcza wątki 

tematyczne podejmowane przez dziennikarzy w ramach podjętej problematyki, ich 

wieloaspektowość oraz wątki przemilczane. 

Czasopisma „Polityka” i „Przekrój” są zaliczane do grupy tygodników 

opiniotwórczych, mających w przeszłości szerszy, obecnie słabnący zasięg na polskim rynku 

czytelnictwa prasy. Można je traktować jako tygodniki będące łącznikiem prasowym 

pomiędzy poprzednim i obecnym ustrojem społeczno-politycznym. Co ważne, tygodnik 

„Polityka” nie stracił czołowej pozycji w grupie tygodników opinii. Pierwszy numer 

„Polityki” ukazał się z datą 28 luty - 5 marca 1957 roku i miał zastąpić tygodnik „Po prostu”, 

uznawany za tygodnik symbolizujący reformatorski nurt po wydarzeniach październikowych 

1956 roku7. Pierwszym redaktorem naczelnym „Polityki” był Stefan Żółkiewski ówczesny 

minister szkół wyższych, członek Polskiej Partii Robotniczej, a w pierwszych latach nowego, 

powojennego ustroju szef marksistowskiej i wojującej „Kuźnicy”8.  Początkowo „Polityka” 

sprzedawała się słabo. W 1958 roku naczelnym „Polityki” został Mieczysław F. Rakowski. 

Kierował tygodnikiem do 1981 roku i stał się symbolem pisma. Po nim w 1982 roku funkcję 

redaktora naczelnego przejął Jan Bijak. „Polityce” od początku ukazywania się przypisano 

łatkę ideologicznego organu aparatu władzy. Na początku lat 60. zaczęła się rysować formuła 

magazynu politycznego, poruszającego jednocześnie tematy związane z gospodarką, historią, 

kulturą, sprawami zagranicznymi.. Utrzymanie się „Polityki” na rynku wydawniczym w 

przełomowych latach 1989-19909 było niewątpliwym sukcesem pisma, zważywszy, że wiele 

innych poczytnych i popularnych tygodników opinii uległo marginalizacji (np. „Prawo i 

życie”, „Przegląd tygodniowy”) albo zupełnie zniknęły z rynku czytelniczego (np. „Veto”).  

                                                        
6 Szerzej: A. Horolets, Wprowadzenie - status dyskursu w badaniach socjologicznych, w: Analiza dyskursu w 
socjologii i dla socjologii, red. A. Horolets, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 5-8. 
7
 W. Władyka, Polityka i jej ludzie, Polityka Spółdzielnia Pracy, Warszawa 2007, s. 9. 

8 Tamże,  s. 11.  
9 Od połowy 1989 roku rynek mediów w Polsce uległ zmianom, które Zbigniew Bajka określił mianem 
największych i najrozleglejszych po II wojnie światowej(Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i 
świat mediów, red Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 1996, s. 42). Zmiany związane były z 
nowelizacją ustawy „Prawo prasowe” (Dz. U. 1990 Nr 29 poz. 173) na mocy której nastąpiła swoboda tworzenia 
nowych tytułów prasowych, jak i z rewolucją techniczną (komputeryzacja, druk offsetowy). Szerzej: K. Schliep, 
Prywatyzacja prasy, w: Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995, red. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. 
Schliep, OBP UJ,  Kraków 1996, s. 130-133; K. Strzyczkowski, Likwidacja RSW „Prasa-Książka-Ruch”, w: 
Polskie media w okresie przemian, red. J. Olędzki, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1991, s. 112-118. 
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Po likwidacji koncernu prasowego RSW „Prasa-Książka-Ruch” na podstawie ustawy 

z dnia 22 marca 1990 roku prawo do „Polityki” otrzymała Spółdzielnia Pracy, która powstała 

w redakcji, do której weszli wszyscy pracownicy pod warunkiem wpłacenia na konto 

Spółdzielni trzymiesięcznego uposażenia. W 1992 „Polityka” zmniejszyła swój format z 

wielkopłachtowego na średni i zyskała nieco czytelników10. W maju 1994 po złożeniu dymisji 

przez Bijaka naczelnym redaktorem został Jerzy Baczyński. Od numeru  41 z datą 14 

października 1995 zmieniono formułę wydawniczą pisma z średniej szaro-białej płachty na 

mały kolorowy format magazynowy z kolorowymi zdjęciami o objętości 100 stron.   

Drugim tygodnikiem uwzględnionym analizie jest „Przekrój”, pionierski i elitarny, na 

swój sposób legendarny magazyn ilustracyjny. Pierwszy numer „Przekroju” ukazał się 15 

kwietnia 1945 roku, liczył 16 stron i miał format wielkości prostokąta  o wymiarach 20/28 

centymetrów. Specyficzną cechą wyróżniającą numeru była „przekrojowa” tytułowa winieta, 

autorstwa Janusza Marii Brzeskiego, która jako jedyny element w niezmienionej formule 

przetrwała do dziś. Redaktorem naczelnym został plastyk Marian Eile, który publikował 

swoje teksty pod pseudonimami: Pan Gryps, Marian Kwaśniewski, Salami Kożerski, Bracia 

Rojek. Obok Jerzego Turowicza był jedynym wówczas w Polsce bezpartyjnym redaktorem 

naczelnym tygodnika. „Przekrój” miał być pismem społeczno-kulturalnym, stąd na tytułowej 

stronie pierwszego numeru widniał napis: Pierwszy numer tygodnika aktualności. Eile z 

dużym sukcesem odrodził w latach 40. i 50. XX ubiegłego wieku magazyn ilustrowany. Na 

pytanie skąd wzięła się wizualna specyfika „Przekroju” należałoby szukać odpowiedzi w 

talencie plastycznym Eilego i starannie dobranych współredaktorów pisma. Rysunki 

„Przekroju” łączyła, przy odmienności stylu, przedwojenna maniera. Uproszczona kreska, 

humor sytuacyjny i humor postaci nawiązywały do popularnej (dziecięcej czy plebejskiej,  a 

z pochodzenia zachodniej) tradycji historyjki obrazkowej11. Od samego początku ukazywania 

się wydawany w Krakowskim Czytelniku, a dokładniej w Instytucie Prasy „Czytelnik” (do 

2001 roku) „Przekrój” stał się miejscem artystycznej i poetyckiej bohemy. Dla „Przekroju” 

pisali m.in. Konstanty Ildefons Gałczyński, Leopold Staff, Kazimiera Iłłakowiczówna, 

Ludwik Jerzy Kern, Sławomir Mrożek, Jerzy Waldorf, Lucjan Kydryński12. Eile żądał od 

swoich autorów całego cyklu, a nie pojedynczych artykułów, co było niezwykle celnym 

przedsięwzięciem. Tak powstały m. in. „Charaktery” Zofii Nałkowskiej, „Teatrzyk Zielona 

Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, reportaże sądowe Wandy Falkowskiej, reportaże 

                                                        
10 W. Władyka, Polityka i jej ludzie, s. 121. 
11 J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 223. 
12 A. Klominek, Życie w Przekroju, Oficyna Wydawnicza MOST,Warszawa 1995, s. 100. 
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podróżnicze Ksawerego Pruszyńskiego13. Zdaniem Kazimierza Koźniewskiego okresem w 

którym „Przekrój” odgrywał najznaczniejszą rolę kulturalną oraz ideową były lata 1945-

195014. W „Przekroju” w inteligentny sposób obchodzono zakusy cenzorów w okresie PRL-

u, publikowano niezależną myśl polskich intelektualistów i literatów. Tytuł słynął z poczucia 

humoru, często przepełnionego ironią, dla wielu Polaków był pismem kultowym. Cechowało 

go bogactwo pomysłów, swoboda wypowiedzi, atrakcyjność publicystyczna i literacka. Eile 

pełnił funkcję redaktora naczelnego do 1969 roku, po nim pismo prowadzili Mieczysław 

Kieta, później Mieczysław Czuma15. Niestety ta formuła pisma nie wytrzymała próby czasu i 

zmiany warunków ekonomicznych jakie nastąpiły po 1989 roku. Tygodnik tracił czytelników 

i chylił się ku upadkowi. Z pomocą przyszło konsorcjum prasowe Wydawnictwo Editpresse 

Polska S.A ze szwajcarskim kapitałem, które kupiło tytuł, przeniosło redakcję do Warszawy. 

Dziennikarze wypracowali nową formułę tygodnika społeczno-kulturalnego, redaktorem 

naczelnym został Piotr Najsztub. W kolejnych latach nowy wydawca próbował ożywić 

„Przekrój” zatrudniając znanych dziennikarzy, wymieniając redaktorów naczelnych, 

eksperymentując z szatą graficzną i prowadząc kampanie promocyjne. 27 sierpnia 2009 roku 

wydawnictwo Editpresse poinformowało o sprzedaży tygodnika Grzegorzowi 

Hajdarowiczowi. Redaktorem naczelnym została Katarzyna Janowska – funkcję te pełniła  od 

2010 do marca 2011, po niej wybrano Artura Rumianka. Obecny „Przekrój” stanowi luźną 

kontynuację pisma Mariana Eilego, nadal buduje swój wizerunek na wypracowanej 

wcześniej marce dawnego „Przekroju”.  

Celem uchwycenia i ustalenia pewnych cech modelu dziennikarstwa zaangażowanego 

prześledzone zostały zmiany przedstawiania tematyki zapłodnienia pozaustrojowego w 

tygodnikach. Do szczegółowej analizy wybrane zostały artykuły „Przekroju” i „Polityki” z 

dwóch czasookresów z lat 1979-1989 i 1999-2009, potraktowane jako zbiorczy materiał do 

analizy. Cechy dyskursu o in vitro opracowane na podstawie opisania wątków tematycznych, 

pośrednio pokażą stosunek dziennikarzy do zapłodnienia in vitro. Szczegółowa analiza 

wybranego słownictwa posłuży natomiast do określenia rejestrów dyskursu. 

 Ewolucja treści o in vitro w dyskursie dziennikarskim  

Przy ich opracowaniu  zastosowano technikę analizy pól semantycznych. Autorką 

procedury badawczej jest Regine Robin. W latach 80. XX wieku wykorzystała ona 

teoretyczne podstawy językowych pól znaczeniowych ( m.in. Josta Triera, Leo Weisbergera, 

                                                        
13  J. Jaworska, Cywilizacja „Przekroju”. Misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym,  s.  38 
14 K. Koźniewski, Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 346. 
15 A. Klominek, Życie w Przekroju, s. 365. 
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Johna Lyons’a) do opracowania własnej wersji metody analizy pól semantycznych. Wyszła z 

założenia, że tekst nie jest przezroczysty – szukanie znaczenia tekstu, zdania, wyrazu wymaga 

pewnej pracy nad tekstem, pozornego rozłożenia ciągu wypowiedzeniowego i porządku 

wypowiedzi po to, by złożyć je na powrót zgodnie z czytelnością znaczącą16. Kolejnym 

ustaleniem Robin jest twierdzenie, że leksyki (czyli zasoby słów danego języka) „nie są 

zwykłym zlepkiem pewnej liczby izolowanych wyrazów, to system, w którym wszystkie 

jednostki są ze sobą skoordynowane lub przeciwstawione”17. Strukturę każdej leksyki można 

opisać za pomocą siatek relacji. Robin wymienia kilka takich siatek: opozycje, asocjacje, 

elementy utożsamiane – ekwiwalenty przybliżone, określenia, czyny podmiotu lub 

wykonawca czynności („funkcja czyjaś” – działanie wykonywane przez podmiot, „funkcja 

na” – działania skierowane na podmiot przez inne siły)18. Orientacja ta zakłada więc iż 

znaczenie formy językowej określa zespół wszystkich jej zastosowań, ich dystrybucja i typy 

połączeń, jakie z niej wynikają19.  

Pola semantyczne  w analizie własnej utworzone zostały wokół trzech zasadniczych 

pojęć: zapłodnienie in vitro, dzieci in vitro, podmioty in vitro . Tabela nr 1 ilustruje relacje 

semantyczne wokół pojęcia zapłodnienie in vitro. 

 

Tab. 1. Elementy pola semantycznego zapłodnienia in vitro 

 

Relacje semantyczne 

 

Publikacje z lat 1979-1989 

 

 

Publikacje z lat 1999-2009 

 

określenia 

wyniki są niewspółmierne do 

kosztów materialnych i 

psychicznych; jedna z szans 

leczenia niepłodności, ale nie 

jedyna 

jeśli zmiany cywilizacyjne będą 

postępowały; jedynym 

sposobem na podtrzymanie 

rozrodu będzie in vitro, 

wyrafinowana aborcja; in vitro 

teraz jest już klasyką  

                                                        
16

 R. Robin, Badanie pól semantycznych: Doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, w: 
Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1980, s.  252. 
17 Tamże. 
18 Opozycje to wyrażenia określające przeciwstawienia do obiektu badań; asocjacje to powiązania skojarzenia i 
elementy z otoczenia podmiotu o charakterze kontekstowym; ekwiwalenty – to substytuty semantyczne, 
wyrażenia, które mogą zastępować obiekt badania, wskazują więc pojęcia z nim tożsame; określenia – epitety, 
wyrażenia charakteryzujące obiekt badan, określające jego istotę lub sposób bycia; działania podmiotu to 
aktywności wraz ze skutkami, samego obiektu badań jak i jego otoczenia. Szczegółowa charakterystyka i opis 
poszczególnych siatek patrz: (Tamże, s. 253-255). 
19 Tamże, s. 252. 
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asocjacje 

rodzi problemy natury etycznej,  

podmioty zewnętrzne wobec in 

vitro sprzeciw katolików; 

zaspokojenie ambicji 

naukowych polskich lekarzy  

 

 

 

efekty 

procent skuteczności metody jest 

wciąż niski pomoc 

nieszczęśliwym upośledzonym 

kobietom, będzie oferowało 

potomstwo na żądanie  o żądanej 

płci i urodzie, kosztowało mnie 

bardzo dużo cierpienia, o jakim 

nie ma pan pojęcia  

 

jest dla par u których 

farmakologia ani operacja 

jajowodów nie przynosi 

żadnych rezultatów, może dać 

nadzieję  

 

 

podmioty zewnętrzne 

wobec in vitro 

sprzeciw katolików; 

zaspokojenie ambicji 

naukowych polskich lekarzy  

 

brak regulacji prawnych, brak 

wsparcia ze strony sąsiadów, 

znajomych, wolnoamerykanka 

na rynku usług medycznych, 

krytyczny stosunek Kościoła do 

dzieci z probówki, Kościół 

zabrania sztucznego 

zapłodnienia  

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji „Przekroju” i „Polityki” 

 

Kolejna tabela grupuje słownictwo uporządkowane w siatki relacji wokół dzieci in vitro. 

 

 

Tab. 2. Elementy pola semantycznego dzieci in vitro 

 

Relacje semantyczne 

 

Publikacje z lat 1979-1989 

 

 

Publikacje z lat 1999-2009 
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określenia 

dzieci z urazem od chwili 

poczęcia, osierocone zanim 

zdążyły się urodzić, embrion nie 

może być traktowany jak istota 

ludzka 

 

skomplikowana jest sytuacja 

prawna i jego rodziców, jakość 

produktu genetycznego, 

wykreowany embrion, 

oczekiwane dziecko, dzieci na 

zamówienie, embriony będą 

przedmiotem nie tylko selekcji, 

ale i planowej produkcji, dzieci, 

których organy mają ratować 

rodzeństwo 

 

 

asocjacje 

dzieci z urazem, embriony  

 

embrion, produkt genetyczny, 

granica, dopuszczalnych badań 

eksperymentalnych, epoka 

dzieci na zamówienie, hodowla 

dzieci na części  

 

 

aktywności, efekty 

jak dzieci odnajdą  swoja 

tożsamość, gdzie ojciec, gdzie 

matka, gdzie rodzina  

 

 

 

podmioty zewnętrzne 

wobec dzieci in vitro 

być może będą podlegać 

wszelkim eksperymentom; będą 

przedmiotem nie tylko selekcji, 

ale i planowej produkcji  

 

do kogo należy decyzja o ty, czy 

unicestwić wykreowany 

embrion, albo go zamrozić, na 

jak długo, z jakim ryzykiem, 

lekarze  próbują wychodzić 

naprzeciw wątpliwościom 

etycznym, Polacy nie mają na 

razie możliwości „ulepszania” 

swoich dzieci  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji „Przekroju” i „Polityki” 
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Trzecia tabela przedstawia wyrażenia z publikacji odnoszące się do zaangażowanych 

podmiotów in vitro. 

 

Tab. 3. Elementy pola semantycznego podmiotów in vitro 

 

Relacje semantyczne 

 

Publikacje z lat 1979-1989 

 

 

Publikacje z lat 1999-2009 

 

określenia 

małżeństwa pozbawione są 

psychicznych i fizycznych 

doznań jakie łączą się z 

posiadaniem dzieci; kobiety 

miękkie, rozhisteryzowane,  

z wybujałym  instynktem  

macierzyńskim; myśl o braku 

dziecka przeradza się w obsesję, 

prowadzi do psychicznych 

dewiacji; kobieta bezpłodna – 

wybuchowa, kłótliwa 

 

pary z niepłodnością ludzie 

chorzy z pragnienia posiadania 

dziecka; pary z niepłodnością  

zdecydowanie częściej 

przyjmują tradycyjne role;   

partnerzy mają lepszy kontakt, 

więcej rozmawiają  

 

 

 

aktywności, efekty 

dla par nieszczęścia stają się 

czynnikiem, który spaja i wiąże, 

bezdzietność czyni nasze życie 

coraz trudniejszym i obfitującym 

w różnego rodzaju konflikty; 

kobieta inaczej żyje i 

funkcjonuje gdy ma nadzieję i 

perspektywy na dziecko; tak 

trudno pogodzić  się kobiecie z 

tym, że nigdy nie zostanie 

matką; żona bardzo przeżywa 

(niepłodność), zmieniła się, stała 

się inna kobietą 

 

dramat niepłodnych par można 

przyrównać tylko do cierpień, 

które odczuwają ludzie 

dowiadujący się, że są chorzy na 

AIDS, pary ponoszą koszty 

finansowe i mentalne  
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podmioty zewnętrzne 

wobec dzieci in vitro 

otwierają się nowe możliwości i 

nowe nadzieje jakie stwarza 

współczesna medycyna  

 

pary bez dzieci czują się 

poddawane presji, najsilniej i 

najboleśniej cisną rodzice  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji „Przekroju” i „Polityki” 

 

Rejestry dyskursu o zapłodnieniu in vitro 

Obok ewolucji treściowej, interesowały mnie także  rejestry dyskursu o in vitro, czyli 

odmiany języka i sposób jego używania. Zakładam, że są one uwarunkowane sytuacją 

komunikacyjną, zależną od kontekstu społecznego, kulturowego i sytuacji w jakiej powstają 

komunikaty20. Uwagę skoncentrowałam na poszukiwaniu wskaźników słownych rejestru 

naukowego dyskursu, gdyż w moim przekonaniu ewolucja tego stylu wiele mówi o stopniu i 

jakości zaangażowania dziennikarzy w prezentowaną tematykę. W tabeli nr 4 zestawiłam 

słownictwo, które pozwala na identyfikację i zrekonstruowanie dyskursu naukowego w 

zależności od okresu czasowego. 

 

Tab. 4. Wskaźniki dyskursu naukowego o in vitro 

Publikacje z lat 1979-1989 Publikacje z lat 1999-2009 

10-15% małżeństw niepłodnych, 33% z 

powodu ułomności męskiej, 64% z 

powodu ułomności kobiecej, z czego 50% 

dotyczy bezpłodności jajowodowej; 

niepłodność jest brakiem pełnej 

sprawności, które może mieć podłoże 

anatomiczne lub hormonalne; zespół 

ułomności 

inseminacja postmortem; diagnostyka 

preimplantacyjna; diagnostyka prenatalna; 

zamrażanie gamet; sztuczna inseminacja 

homologiczna, sztuczna inseminacja 

heterologiczna, transfer embrionalny, in vitro 

maturation; 

niepłodność to choroba wyjątkowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publikacji „Przekroju” i „Polityki” 

Przytoczone przykłady sformułowań językowych z analizowanych publikacji, 

choć nieliczne pozwalają na sformułowanie wniosku o rosnącej profesjonalizacji 

naukowego dyskursu o zapłodnieniu in vitro w publikacjach nowszych. Artykuły z lat 

1979-1998 przybliżają tematykę w uproszczonej, a nawet ubogiej formie językowej, 

właściwie dyskurs naukowy nie różni się od potocznego medyczne słownictwo zamyka 

                                                        
20

 Zob.  M. Lisowska-Magdziarz,  Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2006, s.71. 
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się w stwierdzeniach: bezpłodność jajowodowa, ułomność męska, ułomność kobieca. W 

publikacjach z lat 1999-2009 pojawiają się specjalistyczne określenia medyczne, nie 

zawsze zrozumiałe dla szerszego, przeciętnego grona odbiorców, wymagające zasobu 

wiedzy medycznej oraz przybliżenia i objaśnienia rozważanych zagadnień. Z pewnością 

pełnia one funkcję wyjaśniającą edukacyjną.  

  

Uwagi końcowe 

Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie końcowych wniosków, które 

jednocześnie zarysują cechy modelu dziennikarstwa zaangażowanego: 

Po pierwsze, artykuły z obydwu przedziałów czasowych pełnią funkcję edukacyjną 

(poszerzania wiedzy o in vitro) oraz refleksyjnego pobudzenia czytelników. Argumentacja 

racjonalna w której intencją nadawcy jest pokazanie racji za pomocą logicznego 

wnioskowania na zasadzie pokazania zalet i wad bardziej wyrazista jest w przypadku 

publikacji z lat 1979-1989. 

Po drugie, w publikacjach z lat 1999-2009 zaznacza się brak równowagi (proporcji) 

między odmiennymi stanowiskami na temat zapłodnienia pozaustrojowego. Brakuje opinii 

zróżnicowanych, polemicznych, przeciwstawnych. Dziennikarze stosują miękkie sposoby 

wykluczania z dyskursu (pomijanie pewnych kwestii albo ich niepełne przedstawianie np. 

kwestia przechowywania embrionów, konsekwencje zdrowotne). Spotykamy się więc z 

próbami jednostronnego kreowania sposobu interpretowania omawianej problematyki. 

Po trzecie, w publikacjach wykorzystywane są głosy eksperckie lekarzy, oraz wypowiedzi 

osób nie-ekspertów, bezpośrednio korzystających z metody zapłodnienia pozaustrojowego. 

Nadają one artykułom formę przekazów wielogłosowych. Mają one na celu mobilizowanie 

czytelników do zajmowania stanowiska, nienarzucanego w sposób bezpośredni przez 

publicystów. W publikacjach z lat 1979-1989 zaznacza się stronniczy dobór ekspertów bardzo 

pozytywnie oceniających zabiegi zapłodnienia in vitro.  
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