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Abstract
The main purpose of this article is to present the image of Russia in the Polish literary reportage. I would
like to show how often the contemporary Polish reportage refers to national stereotypes, even if it wants
to argue with them. My analysis mainly focus on the books of Krystyna Kurczab-Redlich and Jacek
Hugo-Bader, who describe the contemporary russian politics and culture from different perspectives. While
the author of "Pandrioszka" mostly concentrates on Moscow, the author of "Dzienniki kołymskie" is
particularly interested in Kolyma.
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I.

Wprowadzenie

schód to Wschód. Zachód to Zachód / Te dwa światy nigdy sie˛ nie zejda”
˛ 1 , przepowiadał w jednym ze swoich wierszy Rudyard Kipling. Zainteresowani Rosja˛
współcześni polscy reportażyści rzadko polemizuja˛ z opinia˛ poety. Zdecydowanie
cześciej
˛
staraja˛ sie˛ pokazać, że wzajemne nieporozumienia i animozje pomiedzy
˛
przedstawicielami wspomnianych obszarów maja˛ swoje uzasadnienie nie tylko w zawiłej historii, lecz także
w odmiennościach kulturowych, łaczonych
˛
czesto
˛
przez media we wspólna˛ kategorie˛ Słowian
i słowiańszczyzny. Krystyna Kurczab-Redlich i Jacek Hugo-Bader to autorzy, których reportaże
wyrastaja˛ przede wszystkim ze zdziwienia krajem, gdzie – parafrazujac
˛ słowa autorki Pandrioszki
– nic nie jest takie jak to samo gdzie indziej. Piszac
˛ o Rosji, polscy dziennikarze stawiaja˛ sobie
za cel nie tylko przedstawienie czytelnikowi faktów, nazwisk i opinii, lecz także odkrycie tego,
co zwykło sie˛ nazywać „dusza˛ rosyjska”.
˛ Niniejszy tekst jest próba˛ komparatystycznego spojrzenia na dwa reportażowe obrazy Rosji. Oba – jak postaram sie˛ wykazać – konstruowane sa˛
zarówno z rzeczowych wniosków i analiz, jak też z rozmaitych niedopowiedzeń, momentów ciszy
i przemilczeń, bed
˛ acych
˛
dla dziennikarzy istotnymi nośnikami znaczenia.
Jak twierdzi Ronald W. Langacker, „znaczenie nie jest w żaden bezpośredni sposób zdeterminowane przez obiektywna˛ rzeczywistość. Jest raczej sprawa˛ tego, jak konstruujemy czy też
budujemy kognitywna˛ reprezentacje˛ danej sytuacji”2 . W świetle powyższych ustaleń odmienności
kulturowe pomiedzy
˛
Rosja˛ a Polska˛ uznać można za efekt różnych doświadczeń historycznych,
społecznych czy politycznych wpływajacych
˛
w stopniu niebagatelnym na sposób rozumienia, ale

„W

1 R.
2 R.

Kipling, Ballada o Wschodzie i Zachodzie, cyt. za: B. Szymańska, Kultury i porównania, Kraków 2003, s. 9.
W. Langacker, Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji, przeł. M. Majewska, Kraków 2005, s. 6.
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i wartościowania przez przedstawicieli tych narodów określonych zjawisk i wydarzeń. Diagnoze˛
te˛ potwierdzaja˛ liczne literackie i reportażowe obrazy Rosji, które w polskim piśmiennictwie
w znacznej mierze zdominowane sa˛ przez romantyczne reminiscencje Syberii. Do kultury narodowej trafiły przede wszystkim za sprawa˛ Adama Mickiewicza (uwiecznił je w trzeciej cześci
˛
Dziadów) oraz Juliusza Słowackiego (przedstawione zostały na kartach Anhellego). Czesław Miłosz,
wspominajac
˛ Mickiewiczowski Ust˛ep w Rodzinnej Europie, nazywa utwór wrecz
˛ „summa˛ polskiej
postawy wobec Rosji”3 . Współczesna Rosja w nie mniejszym stopniu inspiruje także reporterów. Pisał o niej obszernie Ryszard Kapuściński w Imperium, Mariusz Wilk poświecił
˛ jej Wilczy
notes i Wołok˛e, Barbara Włodarczyk z kolei ksia˛żke˛ Nie ma jednej Rosji. Prace Kurczab-Redlich
i Hugo-Badera wpisuja˛ sie˛ zatem w bogata˛ tradycje˛ polskiego piśmiennictwa, traktujacego
˛
o Rosji
widzianej oczyma polskiego zesłańca, podróżnika i dziennikarza.

II.

Wobec wyzwań reportażu literackiego

Hugo-Bader oraz Kurczab-Redlich swe rozważania na temat ojczyzny Puszkina ujeli
˛ w forme˛
reportażu literackiego, który – obok faktów i opinii – dopuszcza do głosu także emocje pisza˛
cego. Obecność subiektywnych komentarzy w tego rodzaju tekstach jest zagadnieniem czesto
˛
dyskutowanym przez teoretyków gatunku. Skoro – jak zauważa Artur Rejter – jedna˛ z najistotniejszych funkcji reportażu jest funkcja użytkowa, dziennikarz nie powinien za dominujacy
˛ składnik
swej wypowiedzi uznawać treści o charakterze wartościujacym.
˛
Jest on bowiem w pierwszej
kolejności zobligowany do „przekazywania ścisłych, konkretnych informacji”4 . Z tego wzgledu
˛
tworzone przez niego teksty winny być formułowane ze szczególna˛ dokładnościa˛ i starannościa,
˛
gdyż „opis służy przede wszystkim przekazaniu pewnej wiedzy o świecie, o fragmentach rzeczywistości percypowanej przez nadawce”
˛ 5 . Choć współcześni polscy reportażyści akceptuja˛
to założenie, wyrażenie w tekście reportażowym swych osobistych opinii traktuja˛ jako wyraz
uczciwości w stosunku do czytelnika. „Bez sympatii do tych, o których piszesz, nie możesz
tego robić”6 – deklarowała Kurczab-Redlich. Z kolei Hugo-Bader, także wierzacy
˛ w konieczność
wejścia w głebokie
˛
relacje z drugim człowiekiem, idzie jeszcze dalej. Jego zdaniem, chcac
˛ napisać
dobry tekst, reportażysta winien nawiazać
˛
szczególny rodzaj wiezi
˛ ze swymi bohaterami. „[. . . ]
Ci ludzie – zapowiadał dziennikarz – musza˛ z siebie wypluć wszystko. Musze˛ ich bezboleśnie
wypatroszyć”7 .
Zdaniem Zbigniewa Żabickiego, reporter, da˛żac
˛ do stworzenia możliwie transparentnej narracji, winien jednocześnie posługiwać sie˛ środkami zaczerpnietymi
˛
z literatury, przy zastrzeżeniu,
że nie stana˛ sie˛ one dominujacym
˛
elementem wypowiedzi8 . Z kolei Kazimierz Wolny-Zmorzyński
staje na stanowisku, iż reportaż ma zbliżać sie˛ do literatury „ze wzgledu
˛
na swa˛ oryginalna˛ forme˛
artystyczna˛ i problemowe ujecie
˛
tematu, natomiast do publicystyki – aktualnościa˛ i dokumentalna˛
prawdziwościa˛ przedstawionych faktów”9 . Zauważyć można, że w swych pogladach
˛
na temat
3 Cz.

Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1958, s. 138.
z ustaleniami Artura Rejtera, „jedno z głównych zagadnień analizowanego materiału to jego użytkowość,
która˛ uznać trzeba za ceche˛ gatunkowa˛ odmiany genologicznej, jaka˛ jest reportaż. I co istotne, użytkowość [. . . ] staje
sie˛ stylistycznym wyznacznikiem gatunku mowy, gatunku powołanego przecież przede wszystkim do przekazywania
ścisłych, konkretnych informacji, a nie komunikowania treści o charakterze estetycznym”; por. A. Rejter, Kształtowanie si˛e
gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000, s. 59.
5 Tamże, s. 60.
6 A. Wójcińska, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wołowiec 2011, s. 102.
7 Tamże, s. 236.
8 Cyt. za: K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż. Jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich, Warszawa 2004,
s. 21.
9 Tamże, s. 31.
4 Zgodnie
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najodpowiedniejszego jezyka
˛
dla twórczości reportażowej stanowiska badaczy ewoluuja˛ od najbardziej radykalnego, reprezentowanego przez Rejtera, do zdecydowanie bardziej liberalnego,
którego zwolennikiem jest Wolny-Zmorzyński. Wydaje sie,
˛ że wybór, jakiego dokonali KurczabRedlich i Hugo-Bader, siegaj
˛ ac
˛ po reportaż literacki jako po forme˛ najbardziej adekwatna˛ dla
opisania pełnego bogactwa rosyjskiej rzeczywistości, podyktowany był checi
˛ a˛ pokazania tego,
czego polski odbiorca nie zobaczy w mediach głównego nurtu i najpopularniejszych serwisach
informacyjnych. Uwagi reportażystów to podana w literackiej formie opowieść o tym, w jaki
sposób historia wpływa na teraźniejszość, oraz jakie skutki fakt ten wywiera nie tyle na cały naród,
ile na współtworzace
˛ go jednostki.

III.

Syndrom milczenia

W Pandrioszce10 i Głowa˛ o mur Kremla 11 rosyjska rzeczywistość obserwowana jest przez KurczabRedlich przede wszystkim z perspektywy moskiewskiej. Wybór ten wywołał wiele głosów
polemicznych wśród dziennikarzy oskarżajacych
˛
reportażystke˛ o formułowanie nazbyt uogólniajacych
˛
wniosków. Z ostra˛ krytyka˛ wystapił
˛
zwłaszcza Wilk. Dziennikarz w Wołoce niezwykle
krytycznie odniósł sie˛ do metody pisarskiej autorki Pandrioszki, zaciekle atakujac
˛ przede wszystkim jej „moskwocentryczny” punkt widzenia12 . Tak reportażysta wspomina swoje wrażenia
lekturowe:
Znam za to Pandrioszke.
˛ [. . . ] Uderzyło mnie, że to samo – niekiedy – i czuje,
˛ i słysze,
˛ i widze.
˛ Różnica tkwi
w słowie „niekiedy”. O ile bowiem ja zwykle widze˛ Rosje˛ zima˛ – w kolorze białym, a w lecie – w zielonym,
o tyle pani Krystyna widuje Rosje˛ najcześciej
˛
w kolorze czarnym. [. . . ] Nie przecze,
˛ w Rosji bywa czarno.
[. . . ] Lecz czerń w Rosji nie dominuje. Chyba że sie˛ patrzy na Rosje˛ zza ciemnych okularów od Armaniego.
Główna˛ bolaczk
˛ a˛ pani Krystyny, jak i zreszta˛ wielu jej kolegów korespondentów, jest moskiewski punkt
spojrzenia na Rosje.
˛ Nie zgadzam sie˛ z Teresa˛ Torańska,
˛ która uważa, że Krystyna Kurczab-Redlich napisała
ksia˛żke˛ o dzisiejszej Rosji. Ja bym powiedział, że pani Krystyna napisała ksia˛żke˛ o tym, jak widzi Moskw˛e
(z Moskwy zaś... Rosje)
˛ etranżer, lubiacy
˛ dobre perfumy i kawior w odosobnieniu13 .

Podczas gdy Kurczab-Redlich najcześciej
˛
przyjmuje perspektyw˛e obserwatora, Hugo-Bader
zdecydowanie chetniej
˛
wchodzi w role˛ uczestnika wydarzeń. Dla autora Dzienników kołymskich
˛
i Białej goraczki
„złotym sercem Rosji” nie jest rosyjska stolica, lecz prowincja z jej wielobarwnościa˛
i bogactwem kulturowym; ciagle
˛
jeszcze tak słabo obecna w polskich mediach, skoncentrowanych
głównie wokół kolejnych wypowiedzi Kremla. Spogladaj
˛ ac
˛ na Rosje˛ z różnych miejsc, dziennikarz
nie stara sie˛ – jak czyni to autorka Pandrioszki – stworzyć usystematyzowanego, wyczerpujacego
˛
obrazu Rosji. Przeciwnie; czesto
˛
przyznaje, że wielu spraw przychodzi mu zaledwie dotknać.
˛
Kurczab-Redlich, bed
˛ ac
˛ z wykształcenia prawnikiem, do Rosji trafiła przypadkiem wraz
z me˛ żem, który został tam wysłany w 1990 roku jako korespondent telewizyjny14 . W kraju tym
mieszkała przez czternaście lat, pracujac
˛ w tym czasie dla telewizji Polsat oraz piszac
˛ teksty dla
rozmaitych periodyków. „Zafascynowana byłam innościa˛ Rosji przede wszystkim – deklarowała
dziennikarka. – I dlatego postanowiłam tam zostać, żeby te˛ inność pojać,
˛ zrozumieć, opanować,
oswoić”15 . Przebywajac
˛ w Rosji, autorka z wielkim zaangażowaniem śledziła nie tylko polityke˛
10 Por.

K. Kurczab-Redlich, Pandrioszka, Warszawa 2000.
K. Kurczab-Redlich, Głowa˛ o mur Kremla, Warszawa 2007.
12 Por. M. Wilk, Wołoka, Kraków 2005.
13 Tamże, s. 180.
14 Informacje te podaje o sobie autorka w nagraniu, które powstało z okazji przyznania jej nagrody im. ks. Józefa
Tischnera w 2008 roku: http://www.youtube.com/watch?v=bYm5PSrnWk0&feature=related - dostep:
˛ 16.01.2015 r.. Po
raz pierwszy dziennikarka w Rosji pojawiła sie˛ w 1987 roku.
15 Tamże.
11 Por.

82

Naukowy Przeglad
˛ Dziennikarski • Nr 3/2015

tego kraju, ale także wydarzenia zwiazane
˛
z najnowsza˛ historia˛ Czeczenii, które stały sie˛ dla niej
inspiracja˛ do nakrecenia
˛
dokumentalnych filmów reportażowych.
„Co ja˛ tam gna? – pytała swego czasu Teresa Torańska, zastanawiajac
˛ sie˛ nad motywacjami Kurczab-Redlich
– Ciekawość, tak. Ale również niepokój. Dwojakiego rodzaju. Ogólny: że jeszcze w Rosji nie dotkneła
˛ i nie
posmakowała wszystkiego, oraz konkretny: że relacje korespondentów serwowane w prasie i telewizji sa˛
albo jednostronne albo naskórkowe, czyli niecałkiem prawdziwe16 .

Hugo-Badera do Rosji zaprowadziły pobudki tyleż osobiste, co zawodowe. Dzienniki kołymskie
planowane były jako rodzaj diariusza z wyprawy, która˛ reportażysta na bieżaco
˛ relacjonował
na portalu Wyborcza.pl, ilustrujac
˛ tekst dodatkowo rozmaitymi fotografiami17 . Przyjeta
˛ przez
piszacego
˛
forma dziennika nakładała na autora obowiazek
˛
regularnego prowadzenia zapisków,
które – w odróżnieniu od tekstów Kurczab-Redlich – koncentrowały sie˛ nie tyle wokół faktów, ile
raczej wokół wrażenia, jakie wywołuja˛ one w świadomości polskiego dziennikarza-podróżnika,
deklarujacego
˛
otwarcie swa˛ głebok
˛
a˛ fascynacje˛ odwiedzanym krajem. Dziennikarz rozpoczyna
podróż 18 września 2010 roku. Kolejne rozdziały to zapiski wspomnień z poszczególnych
dni spedzonych
˛
na Kołymie. Przyjeta
˛ forma dziennika pozwala autorowi uniknać
˛ newsowych
doniesień i zacheca
˛ raczej do przekazywania własnych opinii i komentarzy. Podczas gdy u autorki
Pandrioszki holistyczne, „panoramiczne” spojrzenie na Rosje˛ (zbliżajace
˛ sie˛ do metody Ryszarda
Kapuścińskiego) przeplata sie˛ z ujeciem
˛
skupiajacym
˛
sie˛ na pokazaniu problemów jednostki, u
Hugo-Badera czytelnik otrzymuje tekst wysoce fragmentaryczny, którego nawet – jak twierdzi
sam autor – nie trzeba czytać od poczatku
˛
do końca:
Na koniec praktyczna rada ode mnie. Wcale nie trzeba tej ksia˛żki czytać od deski do deski. Żeby odbyć
ze mna˛ cała˛ podroż, wystarczy przeczytać tylko Dziennik, zatem co drugi, trzeci rozdział. Ale najlepsze,
co mnie w niej spotkało – to znaczy ludzie i zawartość rożka z glutami – opisane jest w pozostałych
rozdziałach18 .

Jak trafnie zauważył Mariusz Szczygieł, Hugo-Bader spoglada
˛ na Rosje˛ nie – jak miał w zwyczaju to czynić Ryszard Kapuściński – z lotu ptaka, lecz z perspektywy wałesaj
˛ acego
˛
sie˛ psa19 .
Podczas gdy celem Kurczab-Redlich jest przedstawienie spójnego obrazu Rosji i objecie
˛ dziennikarska˛ refleksja˛ kwestii gospodarczych, społecznych i politycznych, ambicje Hugo-Badera zakrojone
sa˛ na zdecydowanie w˛eższa˛ skale.
˛ Realizujac
˛ odmienne cele, obaj autorzy staraja˛ sie˛ oddać za
pomoca˛ słowa pisanego to, co Hugo-Bader w jednym z rozdziałów określa mianem „syndromu
milczenia”20 . Piszacy
˛ staja˛ sie˛ tłumaczami kultur; kolekcjonuja˛ informacje, odczucia i wrażenia,
którymi dziela˛ sie˛ z nimi mieszkańcy Rosji:
To jest strasznie charakterystyczne dla Rosjan – tłumaczy autor Białej goraczki
˛
– że paradoksalnie wola˛
otworzyć dusze˛ przed obcym – jest bezpieczniejszy. Przed swoimi niechetnie
˛
zdradzaja˛ tajemnice. To
pozostałość dawnych czasów. Swój, znaczy człowiek, który cie˛ zna, może donieść. [. . . ] To jest właśnie
rosyjski syndrom milczenia – nie mówia˛ o rzeczach bolesnych, wstydza˛ sie˛ łagrowej przeszłości. Pokutuje
przeświadczenie, że „za niewinność nie wsadzali”21 .

Paradoksalnie obcość i inność dziennikarzy okazuja˛ sie˛ kluczami do poznania rosyjskiej kultury.
Milczenie bohaterów odczytywane jest jako znaczace.
˛ Wobec tego dziennikarze czesto
˛
odchodza˛
16 T.

Torańska, Przedmowa do: K. Kurczab-Redlich, Pandrioszka. . . dz. cyt., s. 5.
J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wołowiec 2011, s. 16.
18 Tamże, s. 10.
19 Por. M. Szczygieł, Zamiast wst˛epu, [w:] J. Hugo-Bader, Biała goraczka,
˛
Wołowiec 2011, s. 5.
20 J. Hugo-Bader, Dzienniki . . . , dz. cyt., s. 13.
21 O. Wolf, Rosyjski syndrom milczenia – rozmowa z Jackiem Hugo-Baderem: http://www.tygodnikprzeglad.pl/rosyjskisyndrom-milczenia/ - dostep:
˛ 02.02.2016).
17 Por.

83

Naukowy Przeglad
˛ Dziennikarski • Nr 3/2015

od rzeczowych analiz w strone˛ własnych interpretacji. Nośnikiem sensów staja˛ sie˛ dla nich już nie
tylko słowa i fakty, lecz czesto
˛
także to, co przemilczane, niedopowiedziane.

IV.

˛ o obiektywizm
Pytajac

Kurczab-Redlich wielokrotnie na kartach swoich reportaży przeplata orientacje˛ allotropiczna,
˛
skierowana˛ na rzeczywistość zewnetrzn
˛
a,
˛ z orientacja˛ autotropiczna,
˛ zorientowana˛ na siebie.
Już pierwsze spotkanie z Rosja˛ postawiło autorke˛ przed koniecznościa˛ skonfrontowania swych
zawodowych doświadczeń ze wskazówkami, sformułowanymi swego czasu przez Ruth Benedict,
która w słynnej ksia˛żce Wzory kultury pisała:
Badacz terenowy musi być całkowicie obiektywny. Powinien kolejno rejestrować wszystkie istotne przejawy
zachowania, pamietaj
˛ ac
˛ o tym, by nie wybierać tylko tych faktów, które by odpowiadały jakiejś pociagaj
˛ acej
˛
go hipotezie22 .

Pozornie poglady
˛ polskiej dziennikarki zbieżne sa˛ z przywołanym tu głosem Benedict. Powiada
Kurczab-Redlich: „O żadnym kraju zapewne nie da sie˛ pisać, nie urażajac
˛ cześci
˛ jego mieszkańców.
Od wielkości kompleksów danego społeczeństwa zależy jednak, czy obiektywny (a wiec
˛ czesto
˛
krytyczny) opis zastanowi je, czy rozwścieczy”23 . Już choćby pobieżna lektura tekstów KurczabRedlich pokazuje, że posiadana przez autorke˛ definicja obiektywizmu nie jest jednak wolna od
elementów emocjonalnego wartościowania.
Obszerna warstwa autotematyczna reportaży Kurczab-Redlich doskonale obrazuje dylematy,
z jakimi mierzyć sie˛ musi dziennikarz w momencie spotkania z Innym. Autorka wspomina
czas (tuż przed tym, gdy została w Rosji „pozbawiona niewinności niewiedzy”24 ), kiedy jeszcze skłonna była wierzyć w adekwatność dziennikarskiego jezyka
˛
w stosunku do opisywanej
rzeczywistości. Poszukiwanie najwłaściwszej metody konceptualizacji faktów zrodziło u KurczabRedlich liczne pytania, które można odczytać już nie tylko jako namysł nad koniecznościa˛ wyboru
najwłaściwszego sposobu konstruowania dziennikarskiej narracji, ale przede wszystkim jako
próbe˛ dookreślenia własnej roli w tym procesie:
Przygotować sie˛ na cudze nieszczeście
˛
– z jakiej pozycji? Przechodnia? Dziennikarza? Dziejopisa? Zdać
relacje,
˛ nakrecić
˛ dobre (wzruszajace)
˛ ujecie.
˛
. . Odpowiednio określić. Być profesjonalista.
˛ Nie wzruszać sie.
˛
Mieć dystans. Nie współczuć. Nie przykładać sumienia do nabitej kolcami ściany: do Rosji25 .

Przywołane kolejno przez reportażystke˛ perspektywy przechodnia, dziennikarza i dziejopisa
konotuja˛ zdecydowanie inne sposoby opisywania świata; różnia˛ sie˛ bowiem przede wszystkim
stopniem zaangażowania, jak również dogłebności
˛
a˛ prowadzonych analiz.
Hugo-Bader nie stara sie˛ – jak czyniła to Kurczab-Redlich – przyjmować postawy obserwatora
zdarzeń. Jego zamiarem jest stanie sie˛ ich pełnoprawnym uczestnikiem, toteż tworzony tekst
ma charakter wysoce subiektywny. Wielokrotnie w swe rozważania autor wplata elementy
autokomentarza i stara sie˛ przybliżyć odbiorcy główne założenia sztuki reportażowej. W jednym
z fragmentów dziennika wyznaje:
Kolejny magiczny wieczór. Uwielbiam je. To dla nich jeżdże˛ w świat i uprawiam zawód reportera.
Przepadam gadać z paputczikami, z ludźmi, z którymi jestem w drodze. Tak osobliwie, tajemniczo
odkrywaja˛ wtedy swoje dusze26 .
22 R.

Benedict, Wzory kultury, Warszawa 1999, s. 324.
Kurczab-Redlich, Głowa˛ o mur. . . , dz. cyt., s. 117.
24 Tamże, s. 7.
25 Tamże, s. 86.
26 J. Hugo-Bader, Dzienniki. . . , dz. cyt. s. 15.

23 K.
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Tworzona przez Hugo-Badera narracja upodabnia sie˛ w wielu miejscach do powieści drogi
spod znaku Jacka Kerouaca. Dziennikarz swa˛ opowieść konstruuje w podróży. Podczas gdy
perspektywa Kurczab-Redlich jest raczej statyczna27 , autor Dzienników. . . stale przemieszcza sie˛
z miejsca na miejsce. Bardzo precyzyjnie opisuje środki transportu, jakimi porusza sie˛ po Kołymie,
wspominajac
˛ nawet o niezrealizowanym planie zakupu motocykla:
Teraz moge˛ sie˛ przyznać. Marzyłem, że te˛ podróż odbed
˛ e˛ na motocyklu. Nawet specjalnie na te˛ okoliczność
zrobiłem prawo jazdy na jednoślady. Chciałem, żeby było troszke˛ wyczynowo, ale wszystko poszło nie tak.
Nawalił umówiony człowiek z Magadanu, który miał mi sprzedać motocykl, a zima przyszła wcześniej niż
zwykle28 .

Dziennikarska opowieść Hugo-Badera wymyka sie˛ dyskursywnym modelom, a relacjonowana
historia rozwija sie˛ bez z góry przedsiewzi
˛
etego
˛
zamierzenia. Podróż dla reportażysty staje sie˛
wyprawa˛ nie tylko w głab
˛ Rosji, lecz także wgłab
˛ siebie. Pozwala piszacemu
˛
dostrzec własne
słabości, daje mu możliwość skonfrontowania sie˛ z Innym, który przestaje być postrzegany jako
Obcy.

V.

Wobec stereotypów

Analizujac
˛ obraz Rosji w polskim reportażu literackim, warto zastanowić sie,
˛ na ile wizerunek
ten w tekstach Kurczab-Redlich i Hugo-Badera jest polemika˛ z utrwalonymi w polskiej kulturze
stereotypami, w jakim zaś stopniu uznać go można za ich potwierdzenie. Zbigniew Bokszański
zwraca uwage˛ na niezwykle istotna˛ role,
˛ jaka˛ media masowe odgrywaja˛ dziś w procesie utrwalania stereotypów narodowych badź
˛ polemizowania z nimi29 . Pojecie
˛
to, powtarzajac
˛ za Jackiem
Borkowiczem, definiuje˛ jako „generalizacje˛ jednostkowych spostrzeżeń, której dokonujemy, obserwujac
˛ przedstawicieli obcej nam społeczności etnicznej [. . . .]. Z czasem w coraz wiekszym
˛
stopniu
«odrywa sie»
˛ [ona (generalizacja) – przyp. E.Ż-H] od czynności postrzegania i żyje własnym
życiem”30 . Eksplikacja ta, jakkolwiek słuszna, wymaga jednak pewnego uzupełnienia. Zauważyć
bowiem należy, o czym przekonuje choćby przypadek Polaków i Rosjan, że nie zawsze mamy
tutaj do czynienia – jak chce to widzieć Borkowicz – ze społecznościami sobie obcymi. Wrecz
˛
przeciwnie: wspomniane narody uważane były na przestrzeni wieków za braci-Słowian, czego
potwierdzenia szukać można choćby w Mickiewiczowskich strofach wiersza Do przyjaciół Moskali.
Jak donosił raport CBOS z sierpnia 1996 roku, „w opisie Rosjan pojawia sie˛ najwiecej
˛
cech,
w wiekszości
˛
negatywnych. Wśród nich na plan pierwszy wysuwaja˛ sie˛ określenia zwiazane
˛
z brakiem kultury osobistej (28%) i nadmierne pijaństwo (17%). Co dziesiaty
˛ Polak twierdzi, że
Rosjanie to złodzieje, oszuści, a w najlepszym razie – kombinatorzy i handlarze. Prawie co dziesiaty
˛ badany (9%) uważa, że Rosjanie stwarzaja˛ zagrożenie dla świata: sa˛ zaborczy, zdradzieccy
i chca˛ panować nad światem”31 . W swych reportażach Kurczab-Redlich i Hugo-Bader nie stronia˛
od podejmowania wyszczególnionych w raporcie kwestii. Piszac
˛ o skłonności Rosjan do alkoholu,
dziennikarka notuje:
Czasem ma sie˛ wrażenie, że Rosja naprawde˛ chciałby pewnego dnia obudzić sie˛ trzeźwa, czysta i wesoła.
Szcześliwsza.
˛
Mniej obolała. Mikstury tu nie pomoga.
˛ Musiałaby sie˛ zmienić atmosfera. Musiałaby zaistnieć
27 Odmiennie

narracja kształtuje sie,
˛ gdy dziennikarka pisze o Czeczenii.
s. 258.
29 Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 2001, s. 117-118.
30 . Borkowicz, Ambiwalencja sasiedztwa.
˛
Rosjanie w polskich oczach – perspektywa historyczna, [w:] Polacy i Rosjanie. 100
kluczowych poj˛eć, pod red. A. Magdziak-Miszewskiej, M. Zuchniak i P. Kowala, Warszawa 2002, s. 73.
31 P. Boski, /textitRosjanie i stosunki z nimi w ocenie Polaków, [w:] Polacy i Rosjanie. Czynniki zbliżenia, red. M. Dobroczyński, Warszawa, Toruń 1998, s. 117.
28 Tamże,
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władza, która choć troche˛ szanowałaby poddanych i mniej raniła ich dusze˛ 32 .

Skonstruowana przez reportażystke˛ metafora, wprowadzona przez forme˛ bezosobowa˛ („ma sie˛
wrażenie”), dodatkowo wymaga wydźwiek
˛ przytoczonej wypowiedzi jako prawdy o znaczeniu
ogólnym, ponadjednostkowym. Personifikacja upijajacej
˛ sie˛ Rosji prowokuje refleksje˛ na temat
kondycji całego narodu, ale i poszczególnych jego mieszkańców, z którymi dziennikarka codziennie spotyka sie˛ na moskiewskich ulicach. Zakładana tu wolicjonalność zmian, wprowadzona
przez czasownik „chciałaby”, dodatkowo poteguje
˛
wrażenie konieczności przywrócenia stanu
uznawanego implicytnie przez piszac
˛ a˛ za „normalny”.
Refleksja Kurczab-Redlich skupia sie˛ także na przykładach ilustrujacych
˛
działania poszczególnych przedstawicieli narodu. Dziennikarka zauważa: „Rosjanin najcześciej
˛
pije na umór, na śmierć,
żeby przestać sie˛ dreczyć.
˛
Zalewa robaka, którego – bywa – nawet nie potrafi nazwać i z którego
nie zdaje sobie sprawy”33 . Przytoczona tu wypowiedź jest próba˛ wyjaśnienia skłonności Rosjan do
alkoholu. Autorka tłumaczy ten fakt, dokonujac
˛ deleksykalizacji zwiazku
˛
frazeologicznego. Konstrukcje˛ metaforyczna˛ buduje zatem na zderzeniu ze soba˛ przenośnego znaczenia sformułowania
„zalać robaka” ze znaczeniem literalnym tej frazy.
Inaczej z tematem tym mierzy sie˛ Hugo-Bader, który skłonność Rosjan do alkoholu zasygnali˛
zował już w tytule ksia˛żki reportażowej Biała goraczka.
Osobliwie tytuł ten zinterpretował Wilk,
który zachwycał sie˛ wspomniana˛ lektura:
˛
Biała goraczka
˛
(obłed
˛ opilczy) jest efektem długiego ciagu
˛ alkoholowego, nazywanego po rosyjsku zapojem.
Jej objawy to bezprzedmiotowy strach, halucynacje i agresja. Postsowiecki świat opisany przez Hugo-Badera
to rzeczywistość w delirium tremens... W takie obszary turyści sie˛ nie zapuszczaja,
˛ nie rekomenduja˛ ich też
biura podróży. To przestrzeń włóczegów
˛
wszech maści34 .

Włóczegostwo
˛
wydaje sie˛ centralnym zagadnieniem wśród rozważań Hugo-Badera. Dziennikarz, bed
˛ acy
˛ pełnoprawnym uczestnikiem opisywanych historii, wielokrotnie przyznaje sie˛ do
tego, że zasiadał z bohaterami swych opowieści przy jednym stole. W odróżnieniu od KurczabRedlich autor Dzienników. . . nie demonizuje i nie ocenia z tak wielka˛ surowościa˛ skłonności Rosjan
do alkoholu. W swych analizach pragnie wyjść poza schematyczne konstruowanie bilansu zysków
i strat, starajac
˛ sie˛ dotrzeć do źródła rosyjskiej „białej goraczki”.
˛
Przy okazji precyzyjnie tłumaczy
polskiemu czytelnikowi znaczenie kołymskiej gościnności:
Wypijamy. To bieługa, najdroższa z miejscowych wódek – 2100 rubli za butelke˛ (210 złotych). Mój gospodarz
bardzo pilnuje, żebym zgodnie z rosyjskim zwyczajem niczego nie zostawiał w kieliszku. Pijemy zatem
równo, tylko że on jest prawie dwa razy ode mnie pote˛ żniejszy35 .

Hugo-Bader dosadnie pokazuje, w jaki sposób rzeczywistość zewnetrzna,
˛
a zwłaszcza wymagajacy
˛ klimat oddziałuja˛ na sposób życia mieszkańców Kołymy. Autor dopuszcza nawet do głosu
jedna˛ z bohaterek reportażu, która wspomina, w jaki sposób skrzynka spirytusu pozwoliła jej
przetrwać trudne warunki, gdy temperatura dochodziła do minut 58 stopni Celsjusza.
Przy takiej temperaturze najpierw zamarza twarz, usta. Wargi przestaja˛ sie˛ ruszać, wiec
˛ zaczynasz bełkotać
jak pijany, a potem w ogóle przestajesz mówić. Wszystko zamarza błyskawicznie. Nasi me˛ żczyźni wyciagaj
˛ a˛
skrzynke˛ ze spirytusem, kubki, nalewaja,
˛ „pij!”. Ja nigdy w życiu nie piłam spirytusu. „Chcesz żyć?!”. Chce,
˛
oczywiście! „To pij! Dech. Pijjj! Nie łykaj tylko lej do brzucha. Wydech36 .

32 K.

Kurczab-Redlich, Głowa˛ o mur. . . , dz. cyt., s. 45
s. 38.
34 Cyt. za: https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/biala-goraczka - dostep:
˛ 02.02.2016).
35 . Hugo-Bader, Dzienniki. . . , dz. cyt. , s. 107
36 Tamże, s. 253-245.
33 Tamże,
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Dziennikarz zasłyszana˛ odpowiedź pozostawia bez komentarza, pozwalajac
˛ czytelnikowi na
formułowanie samodzielnych wniosków. Chetnie
˛
wspomina także, w jaki sposób sam uczestniczył
w alkoholowych biesiadach: „Ale trzeba wypić dwa, trzy kieliszki wódki z moimi dwoma
towarzyszami, którzy wygladaj
˛ a˛ troche˛ jak jakuccy Flip i Flap. No, trzeba wypić i basta"37 .

VI.

Diagnoza

Zafascynowana literatura˛ i kultura˛ rosyjska˛ Kurczab-Redlich nie szczedzi
˛
gorzkich głów pod
adresem polityki Kremla i biernie poddajacych
˛
sie˛ jej Rosjan. „Czy choroba˛ Rosjan jest infantylizm społeczny? Nieumiejetność
˛
samodzielnego, indywidualnego działania? Wspomniana
tu już zdolność tylko do gestów zakazanych?”38 – pyta reportażystka, wymieniajac
˛ kolejno poszczególne słabości opisywanego kraju. Poprzez nawiazanie
˛
do metaforyki stanu chorobowego,
jako typowego dla Rosjan en général, autorka niejako implicite zakłada istnienie określonej normy
(w tym przypadku zdrowia), bed
˛ acej
˛ punktem odniesienia dla zapisywanych przez nia˛ uwag.
Zdiagnozowanym u Rosjan przez piszac
˛ a˛ stanem chorobowym jest miedzy
˛
innymi infantylizm
społeczny rozumiany jako pewna niedojrzałość narodu, który nie potrafi sprostać wyzwaniom
społeczeństwa obywatelskiego. Analogiczny niemalże obraz pojawia sie,
˛ gdy uwaga dziennikarki
przenosi sie˛ na zagadnienia dotyczace
˛ władzy i państwowości. Przykładowo, odnoszac
˛ sie˛ do
założeń teorii Michaiła Gorbaczowa, Kurczab-Redlich pisze, że „chciał przecież dla ZSRR jedynie
socjalizmu z ludzka˛ twarza.
˛ Nie zdawał sobie sprawy, że i kregosłup,
˛
i głowa, na których ta
twarz mogłaby sie˛ utrzymać, przegniły”39 . Konsekwencja˛ myślenia o Rosji w kategoriach choroby
i rozkładu staje sie˛ sugerowana przez dziennikarke˛ konieczność odnalezienia właściwego leku
i osoby potrafiacej
˛ go zaaplikować. Role˛ te˛ można by przydzielić rosyjskiej władzy; ona jednak nie
chce badź
˛ nie potrafi sprostać temu wyzwaniu. „Putin wie, że nie może ojczyzny wyleczyć. Wie
też, że nie chce być pacjentem”40 – konstatuje dziennikarka.
Odmienna˛ diagnoze˛ rosyjskiej rzeczywistości społeczno-politycznej wystawia Hugo-Bader.
Dziennikarz z ogromna˛ fascynacja˛ opowiada o przyrodzie Kołymy, przez dłuższy czas pozostawiajac
˛ gdzieś z boku wielkie spory ideologiczne i polityczne. Dzienniki kołymskie sa˛ przede
wszystkim zapisem rozmów z ludźmi, zbiorem portretów niebanalnych bohaterów, z których
każdy dzieli sie˛ z reportażysta˛ własna˛ opowieścia.
˛ Wielka polityka przemycana jest na kartach
ksia˛żek reportażowych w sposób subtelny. Hugo-Bader nie ucieka przy tym od trudnej historii
Kołymy; przypomina czytelnikowi życiorys wybitnego pisarza Warłama Szałamowa, który wiele
lat spedził
˛
uwieziony
˛
w kołymskim łagrze. W dziennikarskiej narracji Hugo-Badera historia splata
sie˛ ze współczesnościa˛ i tyleż zachwyca co przeraża polskiego reportażyste.
˛ Charakterystyczne
dla Kurczab-Redlich pisanie o Rosji jak o kraju cierpiacym
˛
i chorym zderzyć można z narracja˛
Hugo-Badera, zafascynowanego odmiennościa˛ imperium. Przywołujac
˛ na wstepie
˛
Archipelag Gułag
Aleksandra Sołżenicyna, reportażysta deklaruje: „[. . . ] u mnie nie bedzie
˛
o Gułagu, obozach,
wieźniach,
˛
głodzie, śmierci, torturach”41 . Pragnienie ucieczki od stereotypowego, utrwalonego
także przez literature˛ obrazu Kołymy towarzyszy autorowi niemal w każdym rozdziale reportażu.
Przebywajac
˛ jednak w miejscu, gdzie historia tak silnie splata sie˛ ze współczesnościa,
˛ dziennikarz
nie jest w stanie całkowicie skupić sie˛ na teraźniejszości.
Na kartach Dzienników. . . stosunek Hugo-Badera do Rosji ewoluuje od ciekawości i fascynacji
w kierunku niepokoju, a nawet obawy żywionej w stosunku do sytuacji społeczno-politycznej
37 Tamże,

s. 294.
Kurczab-Redlich, Pandrioszka. . . , dz. cyt., s. 105.
39 K. Kurczab-Redlich, Głowa˛ o mur. . . , dz. cyt., s. 63.
40 Tamże, s. 419.
41 J. Hugo-Bader, Dzienniki. . . , dz. cyt., s. 18.
38 K.
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tego kraju. Nie bez wpływu na to pozostaje fakt, iż lokalna polityka i władza bardzo szybko
zaczynaja˛ interesować sie˛ polskim autorem, który w jednym z końcowych rozdziałów swego
dziennika wspomina o kontrolach, jakim był poddawany. Swój wywód kończy zaskakujacym
˛
wyznaniem: „Mam dość Jakucka. Trzeba sie˛ wynosić. Do domu. Ja też żyłem kiedyś w takim
kraju, ale odwykłem – już nie potrafie.
˛ Nie chce”Tam
˛
że, s. 309.. Poczatkowe
˛
zafascynowanie
innościa˛ Rosji, długie rozmowy z jej mieszkańcami i obcowanie z niezwykła˛ przyroda˛ Kołymy
współtworza˛ tylko jeden z wymiarów rosyjskiej rzeczywistości. Drugi konstruowany jest z czesto
˛
zakulisowo prowadzonej polityki, która – mimo że spychana przez piszacego
˛
na drugi plan – staje
sie˛ integralna˛ cześci
˛ a˛ jego opowieści.

VII.

Podsumowanie

Odrzuciwszy wiare˛ w możliwość skonstruowania obiektywizujacej,
˛
transparentnej narracji, współcześni reportażyści da˛ża˛ do ukazania obcej rzeczywistości przez pryzmat osobistych sadów
˛
i doświadczeń. Nie sila˛ sie˛ wiec
˛ na wieloaspektowy, wyczerpujacy,
˛
pozorujacy
˛ obiektywizm
dyskurs, który charakteryzował teksty Kapuścińskiego i dziennikarzy przynależacych
˛
do jego
pokolenia. Współcześni autorzy chetniej
˛
eksploruja˛ świat widziany w skali mikro. Zarówno
Kurczab-Redlich jak i Hugo-Bader nie aspiruja˛ – jak sie˛ zdaje – do roli monografistów współczesnej
Rosji, dlatego wiele watków
˛
pozostaje w ich opowieści przerwanych, świadomie niedokończonych,
niedomknietych.
˛
Milczenie staje sie˛ dla nich figura˛ równie sugestywna˛ co słowo, dlatego uznaja˛ je
za istotny nośnik znaczenia. Jednocześnie zgoła odmiennie oceniaja˛ współczesna˛ Rosje.
˛ Podczas
gdy Kurczab-Redlich niejednokrotnie w ocenie tego kraju odwołuje sie˛ do zachodnich norm
i wzorców, Hugo-Bader świadomie – jak sie˛ zdaje – rezygnuje z tego rodzaju porównań. Współcześni polscy reportażyści nie sa˛ zgodni co do oceny polityki Kremla, a także historii imperium
rosyjskiego. Jednogłośnie natomiast wyrażaja˛ swój podziw dla tamtejszej kultury i literatury, której
fragmenty tak czesto
˛
na zasadzie intertekstualnych nawiaza
˛ ń wplatane sa˛ przez dziennikarzy
w tok ich opowieści o Rosji.
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