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Zawód korespondenta – misja czy powo³anie?

eporter powinien z wygl¹du i zachowania byæ kimœ zwyczajnym,
przeciêtnym i nie rzucaj¹cym siê w oczy. Bêdzie mu wtedy ³atwiej
wtopiæ siê w otoczenie, nie zwracaj¹c na siebie uwagi, nie wyró¿niaæ siê,
nie budziæ swoj¹ osob¹, wygl¹dem i zachowaniem, niczyjej ciekawoœci1.
„Im mniej reporter bêdzie siê odró¿niaæ od otoczenia, tym wiêksza szansa,
¿e ludzie bêd¹ traktowaæ go jako kogoœ swojego, kto nale¿y do ich œrodowiska, a to jest najwa¿niejszym warunkiem dotarcia do prawdy – ich
prawdy”2. Inaczej bowiem mówi siê do dziennikarza3, a inaczej do przypadkowo spotkanego cz³owieka4. Dlatego reporter powinien byæ anoni-

R

1

R. Kapuœciñski, Lapidaria IV-VI, Warszawa 2008, s. 188.
Ibidem, s. 273.
3
„[...] kiedy zadaje siê pytania, jednoznacznie przyjmuje siê rolê dziennikarza, a tym
samym wyró¿nia spoœród tamtejszych ludzi, tego zaœ chcia³bym unikn¹æ. Najwa¿niejszym Ÿród³em informacji jest dla mnie przenikaj¹ce do g³êbi poczucie, ¿e jest siê miêdzy
ludŸmi, ¿e traktowany jestem przez nich jak ktoœ bliski, równy i ¿e ja traktujê ich podobnie. W ten sposób mogê siê dowiedzieæ o wiele wiêcej, ni¿ gdybym pyta³ [...]”. Polska –
diament w popiele, http://www.relacjeonline.com z 1.01.2003; „[...] dobry reporter wie, ¿e
nie zawsze mo¿na pytaæ. Czasem trzeba tylko s³uchaæ. Gdy rozmówca ma za sob¹ tragediê
[...] trzeba to uszanowaæ. S¹ takie regiony, gdzie zwyczajem jest okazywanie bólu [...]. Ale
gdzie indziej trzeba siê ograniczyæ do wys³uchania zwierzeñ. Takie wyczucie te¿ nale¿y
do reporterskiego instynktu i warsztatu”. W. Bereœ, K. Burnetko, Kapuœciñski: nie ogarniam œwiata, Warszawa 2007, s. 40. Ponadto w trakcie rozmowy nie powinno siê korzystaæ z przedmiotów, które po pierwsze zdradzaj¹ dziennikarza, a po drugie powoduj¹, ¿e
ludzie „zaczynaj¹ inaczej mówiæ, zupe³nie inaczej buduj¹ myœli. Trac¹ oryginalnoœæ i naturalnoœæ jêzyka, który robi siê bardziej sformalizowany, sztuczny i wymuszony. Chc¹c
zatem dotrzeæ do najg³êbszych warstw psychiki cz³owieka, do tego, co on rzeczywiœcie
chcia³by powiedzieæ i to w sposób najbardziej naturalny”, nale¿y zrezygnowaæ raz na zawsze z mikrofonu. Dlatego tak wa¿n¹ rzecz¹ jest wzrok i s³uch, aby wiedzieæ co ludzie
mówi¹ i jak mówi¹. S. Bereœ, Lapidarium, czyli „nowy tekst”, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „ODRA” z 1.06.1996, nr 6(415). Jacek Kaczmarek uwa¿a, ¿e ludzie, kiedy
nie stresuj¹ ich kamery, szczerzej rozmawiaj¹ z dziennikarzem. WypowiedŸ Jacka Kaczmarka, http://joannak.ovh.org/artykuly/art20.html z 12.04.2008.
4
R. Kapuœciñski, Autoportret reportera, Kraków 2006, s. 99.
2
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mowy i nieznany. „Powinien siê usuwaæ, byæ w cieniu, unikaæ rozg³osu,
reklamy”5. Powinien byæ kimœ z t³umu, bo jeœli reporter traci anonimowoœæ, to traci równie¿ szansê na napisanie dobrego reporta¿u6. Przecie¿
„prawdziwy reporter nie mieszka w Hiltonie7, ale œpi tam, gdzie œpi¹ bohaterowie jego opowieœci, je i pije to samo co oni8. Tylko w ten sposób powstanie uczciwy tekst”9. Jak stwierdza R. Kapuœciñski zawód reportera
polega na tym, aby przezwyciê¿aæ w sobie poczucie innoœci – mieszkaæ
w wiosce afrykañskiej czy wiosce chiñskiej, czy gdzieœ w Ameryce
£aciñskiej, wœród Indian w Andach. Dobry korespondent musi wczuæ siê
w rolê tych ludzi, w sposób ich ¿ycia, w ich biedê, w ich trudnoœci ¿yciowe. A przezwyciê¿anie w sobie tej postawy Innego jest warunkiem w ogóle
pracy10. Ponadto nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ Ÿród³em dziennikarskiego
poznania s¹ zazwyczaj w³aœnie „inni”, którzy kieruj¹ dziennikarzy,
przedstawiaj¹ swoje opinie, interpretuj¹ œwiat11. Reporter uzale¿niony jest
od innych ludzi, jest na nich skazany poniewa¿ stanowi¹ oni podstawow¹
materiê, w której pracuje12. Ludzie stanowi¹ jego nêdzê i bogactwo zarazem. „Nêdza, bo trzeba umieæ byæ pokornym, umieæ wyrzec siê siebie,
w³asnej dumy, trzeba zabiegaæ, prosiæ, kokietowaæ, wy³udzaæ, nara¿aæ siê
5

R. Kapuœciñski, Lapidaria IV–VI, op. cit., s. 273.
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 99.
7
R. Kapuœciñski twierdzi, ¿e jest wiele typów dziennikarzy. Jeden z nich to typ
zamieszkuj¹cy w Sheratonie. Dla nich podró¿e s¹ swego rodzaju misjami dyplomatycznymi. Swoj¹ uwagê skupiaj¹ oni na polityce, rz¹dach, aktorach miêdzynarodowej
sceny, a nie na zwyk³ych ludziach, ich ¿yciu, ich potrzebach. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 55.
8
Przyk³adowo, aby poznaæ Afrykê, trzeba jeœæ i piæ to samo, co jedz¹ i pij¹ Afrykanie. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 56; J. Haszczyñski, Rasowy reporter,
Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Rzeczpospolita” z 11.03.2005. Kiedy Kapuœciñski by³ we wschodniej Afryce, mieszkañcy wioski zaprosili go na kolacjê. Uroczyœcie dali mu kurze jajko. Nie móg³ odmówiæ i musia³ zjeœæ wszystko. Tylko ¿e ca³a
wioska na to jedno jajko polowa³a dla niego przez dwa dni, a oni sami nie mieli co jeœæ.
W. Bereœ, K. Burnetko, Kapuœciñski…, op. cit., s. 7.
9
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 53.
10
M. Miko³ajczuk, Byæ Innym – ostatni wywiad radiowy, Wywiad z Ryszardem
Kapuœciñskim, Program 1 z 21.01.2007.
11
W. Bereœ, K. Burnetko, Kapuœciñski…, op. cit., s. 148.
12
M. Miller, Reporterów sposób na ¿ycie, Warszawa 1983, s. 92. Pytanie tylko,
czy reporter wiedz¹c, ¿e jego bohaterowie ¿yj¹ naprawdê, a jego ¿ycie polega wy³¹cznie na opisywaniu prawdziwego ¿ycia, nie budzi u niego kompleksów wobec
w³asnych bohaterów. J. Antczak, Reporterka. Rozmowy z Hann¹ Krall, Warszawa
2007, s. 101.
6
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na poni¿enie. Œwiadomoœæ nêdzy warunkuje jednak bogactwo, jest
cen¹, jak¹ przychodzi p³aciæ za dotarcie do prawdy, za olœnienia i odkrycia, których mo¿e dostarczyæ tylko cz³owiek”13. Dlatego dobry reporter to
cz³owiek, który potrafi wyraziæ innym swój szacunek i powa¿anie, szanuje drugiego cz³owieka, ceni prywatnoœæ, osobowoœæ oraz wartoœci, które
on wyznaje. ¯ycie oraz owoce pracy takiego reportera zale¿¹ od tego, co
us³yszy, co inni dla niego zrobi¹. Dlatego ¿eby zostaæ przez nich zaakceptowanym, powinien nauczyæ siê ¿yæ wœród ludzi14. Co wiêcej, za Kapuœciñskim mo¿na zauwa¿yæ, i¿ najwa¿niejszym Ÿród³em informacji jest
przenikaj¹ce do g³êbi poczucie, ¿e jest siê miêdzy ludŸmi, ¿e jest siê przez
nich traktowanym jak ktoœ bliski, równy i odwrotnie – traktowanie w ten
sam sposób innych15. Reporter powinien tak¿e wiedzieæ, jak siê zwracaæ
do innych, jak siê do nich odnosiæ i jak ich rozumieæ16.
Reporter to tak¿e cz³owiek pokorny i empatyczny17, trzeba umieæ cierpieæ z innymi i dzieliæ z nimi nadzieje18. Nie mo¿na byæ jednak nadmiernie
wra¿liwym, bo to uniemo¿liwia³oby obserwacjê wydarzeñ, ale jednoczeœnie trzeba mieæ pewn¹ dozê wra¿liwoœci, ¿eby przej¹æ siê cudzym losem
i odpowiednio zareagowaæ19, bo bez ws³uchiwania siê w innych oraz bez
zdolnoœci empatii, nie sposób pisaæ reporta¿y20. A przecie¿ „[...] reporta¿
to specjalny gatunek dziennikarstwa. Jest najbardziej kolektywn¹ form¹
pisania. Nie powstanie bez wspó³pracy innych osób. Przede wszystkim
naszych bohaterów, rozmówców. [...] reporta¿ w 99 procentach zale¿y od
drugiego cz³owieka. ¯eby siê wkupiæ w ³aski przysz³ych naszych bohate13

M. Miller, Reporterów…, op. cit., s. 92.
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 54.
15
Ibidem, s. 61. „Trzeba pamiêtaæ, ¿e reporta¿ jest zawsze prac¹ zbiorow¹, ma
wielu autorów, nie mo¿na napisaæ go samemu. Na reporta¿ sk³adaj¹ siê cudze g³osy
i doœwiadczenia. My tylko opisujemy sytuacje, które stworzy³ ktoœ inny”. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 52.
16
Ibidem, s. 60.
17
Ibidem, s. 54. „Jeœli chce siê coœ zrobiæ, trzeba siê dostosowaæ, decyduj¹ca jest
tu nieoparta na kalkulacji empatia”. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 59. To
prze¿ywanie cudzego losu, uto¿samianie siê z nim i wzbogacanie, zwielokrotnienie
w³asnego pojedynczego ¿ycia. J. Antczak, Reporterka…, op. cit., s. 35.
18
U. von Arx, Czego Pan szuka, Ryszardzie Kapuœciñski?, „Neue Zürcher Zeitung” z 1.06.2003.
19
A. Ert-Eberdt, Nigdzie nie zostawiam swojego baga¿u, Wywiad z Ryszardem
Kapuœciñskim, „Podró¿e” z 1.07.2001.
20
B. Marzec, Bez granic, po horyzont, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim,
„Rzeczpospolita” z 18.12.2004.
14
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rów, pozyskaæ ich zaufanie, sam reporter musi byæ ludzkim cz³owiekiem.
Dlatego wszelki typ podboju, zrozumia³y i naturalny w innych gatunkach
dziennikarstwa, w reporta¿u nie zafunkcjonuje”21. W³aœnie dlatego Kapuœciñski uprawia³ literacki reporta¿, który ma wielu autorów i tylko dawno
przyjêty zwyczaj powodowa³, ¿e tekst podpisywa³ jednym nazwiskiem.
A przecie¿ jest to zbiorowo, kolektywnie tworzony gatunek literacki.
„W jego powstaniu uczestnicz¹ dziesi¹tki ludzi, którzy opowiadaj¹ historie ze swojego ¿ycia lub swojej spo³ecznoœci albo zdarzenia, w jakich brali
udzia³, czy o których s³yszeli od innych. Ci obcy, czêsto nieznani nam
bli¿ej ludzie, nie tylko s¹ jednym z najbogatszych dla nas Ÿróde³ wiedzy
o œwiecie, ale tak¿e pomagaj¹ nam w pracy na wiele innych sposobów
– umo¿liwiaj¹ kontakty, u¿yczaj¹ swojego domu albo wrêcz ratuj¹ nam
¿ycie”22.
Dlatego trafne jest spostrze¿enie, i¿ reporter jest niewolnikiem ludzi
i mo¿e zrobiæ tylko tyle, na ile ludzie mu pozwol¹. Reporter jest kompletnie ubezw³asnowolniony, zupe³nie uzale¿niony od dobrej woli, gestu obcych ludzi, wœród których siê znajduje, a jego sukces zale¿y od sposobu,
w jaki nawi¹¿e z tymi ludŸmi kontakt. Niezbêdne s¹ zatem relacje z ludŸmi, którzy w sytuacjach trudnych pomog¹, powiedz¹, nakarmi¹23. Inni decyduj¹ te¿, gdzie mo¿esz pojechaæ, z kim porozmawiaæ – wojskowi, twoi
przewodnicy albo pilnuj¹cy ciê24.
Identycznie wygl¹da kwestia fotografowania, poniewa¿ zawsze podczas dziennikarskiej podró¿y reporter jest zdany na innych. Nie ma wiêc
czasu wiele fotografowaæ. „Naszym dobroczyñcom z regu³y siê spieszy.
Je¿eli s¹ to kierowcy – pêdz¹ na z³amanie karku, nie chc¹ siê zatrzymaæ,
21

A. Skworz, Antycia³a, „PRESS” z 14.03.2006, nr 2 (121), www.press.pl/~wwwadd/teksty/tekst.html - 26k; K. Skowroñski, Ryszard Kapuœciñski w Radiu Zet, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim z 15.12.1999.
22
R. Kapuœciñski, Czy to Barbarzyñca?, „Newsweek Polska” z 10.03.2006,
nr 15/2006, s. 54.
23
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 60. „Sam, w czasie swoich podró¿y,
przekona³em siê wielokrotnie, jak miejscowi ludzie ceni¹ sobie to, ¿e przybysz stara
siê nauczyæ bodaj parê s³ów w ich rodzimym jêzyku. Otwieraj¹ siê wówczas wszystkie
drzwi, a goœcia podejmuj¹, czym chata bogata. Staraj¹c siê bowiem powiedzieæ coœ
w miejscowym jêzyku, okazujemy gospodarzom szacunek, uznajemy ich godnoœæ. Jêzyk to najwiêkszy skarb kultury, a jednoczeœnie najbardziej czu³y i rozpoznawalny
znak to¿samoœci”. R. Kapuœciñski, T³umacz – postaæ XXI wieku, „Gazeta Wyborcza”
z 4.06.2005.
24
WypowiedŸ Jacka Kaczmarka, http://joannak.ovh.org/artykuly/art20.html
z 12.04.2008.
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wiêc, zrozpaczeni, mijamy tysi¹ce wspania³ych scen, które tylko mijaj¹
nam przed oczami, i których nigdy ju¿ nie utrwalimy”25.
Niestety nigdy jednak nie wiadomo kogo siê spotka na drodze, dlatego ka¿de takie spotkanie z Innym jest zagadk¹, jest niewiadom¹, jest tajemnic¹26.
Jednak jedno jest pewne – reporterzy sumiennie przygotowuj¹ siê do
takiego spotkania – najczêœciej – poprzez lektury, bowiem w gruncie rzeczy ca³a literatura œwiatowa jest poœwiêcona Innym27. Ka¿d¹ tak¹ wyprawê poprzedza gigantyczna praca – to setki telefonów do informatorów
i znajomych dziennikarzy28, dok³adne studiowanie problemów29. Jacek
Kaczmarek przed ka¿dym wyjazdem wypytuje kolegów znaj¹cych teren,
gdzie mo¿na siê bezpiecznie poruszaæ, których dróg unikaæ30. Pomimo
faktu, i¿ w niektórych miejscach by³ wielokrotnie, to i tak przed ka¿d¹
podró¿¹ wszystko trzeba zaczynaæ od pocz¹tku. „Nie bez znaczenia s¹ instynkt i rutyna – w tym pozytywnym sensie. Dziennikarski nos i doœwiadczenie, których ¿aden pocz¹tkuj¹cy reporter nie ma i czego ja równie¿
przez pierwsze lata nie mia³em, daj¹ umiejêtnoœæ radzenia sobie w nowych
sytuacjach. Nabiera siê tego z biegiem czasu, z kolejnymi doœwiadczeniami, wraz z pope³nianymi b³êdami” – mówi³ w wywiadzie Milewicz31.
Czy zatem tak rozumiana praca korespondenta jest misj¹, pasj¹, powo³aniem? Kapuœciñski o swojej pracy mówi³, ¿e to powo³anie, to

25

W. Bereœ, K. Burnetko, Kapuœciñski…, op. cit., s. 302. Kapuœciñski opowiada³,
¿e kiedyœ, gdy jecha³ z Lusaki do Kitwe, zauwa¿y³ jak przez busz sun¹³ kilometrowy
w¹¿ dzieci, a ka¿de mia³o na g³owie piramidkê cegie³. Dzieci przenosi³y swoj¹ szko³ê
z jednej wioski do drugiej. Reporter b³aga³ kierowcê ¿eby siê zatrzyma³, ale on tylko
coœ burkn¹³ i pogna³ dalej. W. Bereœ, K. Burnetko, Kapuœciñski…, op. cit., s. 302.
26
„Kiedy zastanawiam siê nad swoimi, d³ugo ju¿ trwaj¹cymi, podró¿ami po œwiecie, czasem wydaje mi siê, ¿e najbardziej niepokoj¹cym problemem by³y nie tyle granice i fronty, trudy i zagro¿enia, ile wielekroæ od¿ywaj¹ca niepewnoœæ o rodzaj, jakoœæ
i przebieg spotkania z Innymi, z innymi ludŸmi, z którymi zetknê siê gdzieœ w drodze.
Wiedzia³em bowiem, ¿e wiele, a nieraz mo¿e i wszystko, bêdzie od tego zale¿eæ. Ka¿de takie spotkanie by³o niewiadom¹. Jak przebiegnie? Jak siê potoczy? Czym zakoñczy?” R. Kapuœciñski, Spotkanie z Innym – jako wyzwanie XXI wieku, „Gazeta
Wyborcza” z 1.10.2004; zob. tak¿e R. Kapuœciñski, Ten Inny, Warszawa 2007.
27
R. Kapuœciñski, Czy to Barbarzyñca?, op. cit., s. 54.
28
„Wyspecjalizowany reporter zdobywa i pielêgnuje latami w³asne kontakty
i Ÿród³a informacji”. A. Magdoñ, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000, s. 39.
29
B. Dawidziak, Zawód – korespondent wojenny, Wywiad z Waldemarem Milewiczem, http://joannak.ovh.org/artykuly/pzu-pl-wywiad.htm z 12.04.2008.
30
http://joannak.ovh.org/artykuly/art20.html z 12.04.2008.
31
B. Dawidziak, Zawód…, op. cit.
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misja32, pewne pos³anie33, poœwiêcenie i pasja34. Dla Wojciecha Jagielskiego jego profesja to tak¿e pasja35. Natomiast Waldemar Milewicz
twierdzi³, ¿e „praca korespondenta wojennego nie jest misj¹. Mówienie
tu o misji jest megalomani¹”. Uwa¿a³, ¿e jest zwyczajnym cz³owiekiem
i równie¿ zwyczajnie traktowa³ swoj¹ pracê. Mówi³: „Lekarz leczy chorych, murarz buduje domy, a ja pokazujê, co dzieje siê na œwiecie”36. Z kolei Wiktor Bater mówi, ¿e wojna dla korespondenta jest najlepszym
miejscem ¿eby w ogóle zaistnieæ, a im straszniejsza, tym lepsza. Jedni
robi¹ to dla pieniêdzy, inni dla kariery. Nie ma czegoœ takiego jak dziennikarska misja, ale wielu korespondentów chce rzetelnie dotrzeæ do
prawdy37.
Z drugiej strony nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ¿aden reporter nie poddawa³by
siê niebezpieczeñstwu, gdyby nie czu³, ¿e jest to coœ niezwykle wa¿nego,
¿e dotyczy historii, nas samych. Przecie¿ to jest coœ wiêcej ni¿ dziennikarstwo38. To przybli¿anie tego innego, które jest na œwiecie, przybli¿anie
nieznajomoœci jednej kultury przez drug¹. Reporter jest w takim rozumieniu pomostem, transmisj¹, pewnego rodzaju t³umaczem, ale nie t³uma32
„Misja to coœ takiego, czego owoce wychodz¹ poza nas samych. Nie robimy
tego po to, by kupiæ samochód lub zbudowaæ willê. Robimy to dla innych”. K. Janowska, P. Mucharski, Zawód dziennikarz, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Kontrapunkt” z 2.03.2006, nr 5/6 (54/55). „W istocie, pieni¹dze nie s¹ najwiêkszym
problemem w reporterskiej pracy. One staj¹ siê wa¿ne dopiero, gdy wejdzie siê na wysoki standard ¿ycia. Amerykañski pisarz musi zarabiaæ milion dolarów, ja nie muszê.
On musi mieæ wille na Florydzie i w Kalifornii, ja – nie. On podró¿owa³ po œwiecie
z ca³¹ œwit¹, ja by³em sam”. K. Mas³oñ, Na w³asne oczy, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Rzeczpospolita” z 2.10.2004.
33
Dlatego moralnym obowi¹zkiem ka¿dego reportera jest mówienie o nêdzy i niesprawiedliwoœci. W przypadku Kapuœciñskiego by³y to kraje Trzeciego Œwiata. Ten
zawód ma w sobie bardzo du¿o z misjonarstwa. S. Bereœ, Piek³o Afryki, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „ODRA” z 1.07.1999.
34
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 89; A. Ert-Eberdt, Nigdzie…, op. cit.
35
B. Kopyt, J. Haszczyñski, Reporta¿e…, op. cit.
36
B. Dawidziuk, Zawód…, op. cit.
37
K. Morelowska, Ch³opaki p³acz¹, Wywiad z Wiktorem Baterem, „G³os Wielkopolski”, „Polska The Times”, Mêska rzecz, dodatek z 31.03.2008, nr 12(23).
38
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 20. „Do tego, ¿eby uprawiaæ dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba byæ dobrym cz³owiekiem. li ludzie nie mog¹ byæ
dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry cz³owiek usi³uje zrozumieæ innych, ich intencje, ich wiarê, ich zainteresowania, ich trudnoœci, ich tragedie. I natychmiast, od
pierwszej chwili staæ siê czêœci¹ ich losu”. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit.,
s. 21.
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czem z jêzyka na jêzyk, a z kultury na kulturê, z sytuacji na sytuacjê39.
„Reporter staje siê ³¹cznikiem miêdzy dwoma œwiatami: pokoju i wojny,
niczym ofiara poœrednicz¹ca miêdzy domen¹ profanum i sacrum”40.
Z drugiej jednak strony istnieje tak¿e grupa dziennikarzy, którzy wol¹ siê
nie nara¿aæ na niebezpieczeñstwo i wiêkszoœæ czasu spêdziæ w chronionym hotelu. Zatem mo¿na na podstawie obserwacji z wojny w Iraku, za
Mariuszem Zawadzkim podzieliæ reporterów na trzy grupy. Do pierwszej
nale¿¹ ci, którzy nigdy nie wychodz¹ z hotelu strze¿onego przez armiê.
Siedz¹ przed komputerem, podgl¹daj¹, co pisz¹ inni, i na tej podstawie
sporz¹dzaj¹ korespondencje. Dziennikarze z drugiej grupy, te¿ spêdzaj¹
wiêkszoœæ czasu w hotelu, ale samodzielnie gromadz¹ informacje. Dzwoni¹, przeprowadzaj¹ wywiady z osobami zaproszonymi przez siebie do
hotelu. Maj¹ wspó³pracowników, których posy³aj¹ na miasto i u¿ywaj¹
ich relacji. Czasami, kiedy dzieje siê coœ niezwykle wa¿nego, wyje¿d¿aj¹
na miasto – w otoczeniu kilku ochroniarzy i w opancerzonych autach. Na
przyk³ad w Bagdadzie pracuj¹ w ten sposób dziennikarze najwiêkszych
agencji i amerykañskich gazet. W tej kategorii s¹ te¿ „embedded”, czyli
pracuj¹cy w obozach np. amerykañskich, gdzie zagro¿enie jest takie, jak
na zwyk³ej wojnie. Mo¿na zgin¹æ jak ¿o³nierz, np. w str¹conym helikopterze, czy od kuli snajpera, ale na pewno nie zostanie siê porwanym. ¯urnaliœci z trzeciej grupy to dziennikarze wychodz¹cy na miasto regularnie
i bez ochrony. Towarzyszy im tylko t³umacz, który pe³ni te¿ rolê kierowcy
i przewodnika. Staraj¹ siê jak najbardziej wtopiæ w t³um, upodobniæ do
tubylców41.
Reporter to tak¿e trochê zwiadowca, który penetruje obce obyczaje,
sytuacje42. Jego podstawow¹ cech¹ jest fascynacja œwiatem43, a praca korespondenta kusi tym, co najprzyjemniejsze. Mo¿na prze¿yæ przygodê,
zobaczyæ œwiat44. „Przygoda jest ¿yciem wprost – ka¿dorazowym zanu39
Ibidem, s. 21; A. Skworz, Antycia³a, op. cit.; B. Bia³ek, P. ¯ak, Podró¿ jako
Ÿród³o, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Charaktery” z 1.06.2003.
40
M. Hodalska, Korespondent wojenny. Ofiarnik i ofiara we wspó³czesnym œwiecie, Kraków 2006, s. 8.
41
M. Zawadzki, W Iraku dziennikarz jest wrogiem, 1.05.2005, http://serwisy.gazeta.pl/swiat/1,34181,2685798.html z 21.05. 2008.
42
M. Radziwon, Rozmowa z Ryszardem Kapuœciñskim, finalist¹ konkursu
„Nike”, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Gazeta Wyborcza” z 28.09.2005.
43
B. Bia³ek, P. ¯ak, Podró¿…, op. cit.
44
„Kapuœciñski zwyk³ mawiaæ, ¿e celem jego podró¿y by³o jak najlepiej poznaæ
ten œwiat, tê planetê, na której wszystko fascynuje. Wyrusza³em do Angoli z myœl¹, ¿e
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rzeniem siê w nim bez reszty. Ale nie jest nigdy celem samym w sobie.
Zak³ada bowiem z góry komunikat – dzielenia siê przygod¹ z innymi”45.
Dla Kapuœciñskiego najcenniejsze s¹ podró¿e reporterskie, etnograficzne, antropologiczne, których celem jest poznanie œwiata46, historii47,
przemian48, które siê dokonuj¹, a potem dzielenie siê zdobyt¹ wiedz¹, postamt¹d nie wrócê. Ale pojecha³em, bo to mnie fascynowa³o. Takie sytuacje zdarza³y
mi siê zreszt¹ czêœciej. Ale to by³o silniejsze ode mnie. To dawa³o mi te¿ wiêksz¹ pewnoœæ w czasie pisania: wiedzia³em, ¿e naprawdê tam by³em, dotkn¹³em czegoœ,
mia³em w rêku”. B. Bia³ek, P. ¯ak, Podró¿…, op. cit. „Jest taka grupa ludzi, którzy
rodz¹ siê z potrzeb¹ zobaczenia œwiata, prze¿ycia go. W historii by³o tysi¹ce Kolumbów. Oni nie mieli ¿adnego konkretnego powodu, dla którego podejmowali tak trudne
wyzwania, nikt ich do tego nie zmusza³. To ludzie, których poci¹ga³a droga, ludzie,
którzy musieli byæ w nieustannym ruchu, ludzie, których fascynowa³a zmiana”. S. Bereœ, Piek³o…, op. cit.
45
M. Miller, Reporterów…, op. cit., s. 167.
46
„¯eby poznaæ œwiat, trzeba go przenikn¹æ tak ca³kowicie, jak to tylko mo¿liwe”.
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 77.
47
Fascynuj¹ce jest poznanie historii, która siê dzieje, staje, kszta³tuje. Szczêœciem
jest bycie œwiadkiem historii nieksi¹¿kowej, nieakademickiej. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 16–17, 43. „Fakt uczestniczenia w prze³omowych wydarzeniach,
chêæ zobaczenia wszystkiego na w³asne oczy i zrozumienia sensu tego co ciê otacza,
jest Ÿród³em nies³ychanej fascynacji. To uczucie, ¿e nagle stajesz siê obserwatorem
Historii. Niesamowite, ¿e mo¿na przygl¹daæ siê, jak tworzy siê i rozwija historia, jak
doprowadza do sytuacji, w których nie ma ju¿ mo¿liwoœci odwrotu: do wojen i rewolucji”. J. ¯akowski, Mam jeszcze tyle do napisania..., Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Forum” z 27.04.2003. „Ja widzê œwiat poprzez procesy historyczne.
Poszczególni ludzie, których spotykam, o których piszê, interesuj¹ mnie jako podmioty,
elementy owego procesu historycznego, ale to on najbardziej mnie fascynuje. Fascynuje to, jak siê rozwija, sk¹d bierze, jakie ma cechy”. R. Kapuœciñski, Autoportret…,
op. cit., s. 74. „Wiedza i intuicja historyka to fundamentalne cechy ka¿dego reportera”.
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 51. „Uwa¿am, ¿e pisanie na ka¿dy temat
wymaga znajomoœci tego jak dany problem powsta³, sk¹d siê wzi¹³ i jaki jest jego kontekst. S³owem – wymaga znajomoœci historii. Uwa¿am, ¿e ka¿dy dziennikarz, który
powa¿nie traktuje swoj¹ pracê, powinien byæ w jakimœ sensie historykiem”. Mistrz reporta¿u, Czat „Polityki” 27.09.2004. „Ponadto najbli¿sze ¿ycia, rzeczywistoœci wydaje siê byæ pisanie o danym momencie, takim, jakim on siê nam jawi³ wówczas, kiedy
siê dzia³, a nie takim, jakim siê go widzi z perspektywy, powiedzmy, kilku dziesi¹tków
lat. W innym przypadku zgubimy jego specyfikê, koloryt, sens”. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 19. Oriana Fallaci posz³a jeszcze dalej w swych rozwa¿aniach,
twierdz¹c, ¿e dziennikarz jest jak historyk, poniewa¿ ma prawo do krytyki, gdy¿ pisze
on historiê w momencie, gdy siê ona dzieje. B. Zubowicz, Wœciek³a, dumna i samotna.
Portrety Oriany Fallaci, „Rzeczpospolita” z 11.05.2002.
48
Taka próba uchwycenia momentu wejœcia w now¹ fazê rozwoju ludzkoœci,
próba udowodnienia istnienia takiego fenomenu i opisania go jest czymœ wa¿nym

SP 2 ’08

Zawód korespondenta – misja czy powo³anie?

239

przez opisywanie œwiata, który realnie istnieje49. Jednak samo „opisywanie teraŸniejszoœci jest bardzo trudne, ale dla autora zmierzenie siê z tym
wyzwaniem to tym wiêksza pokusa i ambicja”50.
Podró¿e oraz poznawanie œwiata wymagaj¹ skupienia i uwagi51, pewnego wysi³ku, d¹¿enia do poznania innych ludzi, kultur, bowiem nie jesteœmy sami na œwiecie, a nale¿ymy do wielkiej rodziny cz³owieczej, która
jest liczna, coraz liczniejsza oraz wielokulturowa, wielojêzyczna, wielorasowa52. „[...] ¿yjemy na planecie szalenie ró¿norodnej – i pod wzglêdem
religijnym, i pod wzglêdem rasowym, i pod wzglêdem jêzykowym, i pod
wzglêdem naszych zainteresowañ, naszych przekonañ, naszych skali wartoœci, ¿e po prostu planeta jest wielk¹ ró¿norodnoœci¹”53.
Dlatego w podró¿e wybieraj¹ siê tylko ludzie, „których interesuje po
prostu œwiat i to, co dzieje siê gdzieœ dalej poza ich rodzin¹, poza ich doi zarazem fascynuj¹cym, czymœ, czemu warto siê poœwiêciæ. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 18.
49
A. Ert-Eberdt, Nigdzie…, op. cit.
50
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 18.
51
M. Ma³atyñska, O podró¿owaniu, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Gazeta Wyborcza” z 1.01.1999.
52
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 28.
53
M. Miko³ajczuk, Byæ Innym…, op. cit.; K. Burnetko, J. Makowski, Cz³owiek
posprz¹ta ruiny, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Tygodnik Powszechny”
z 15.09.2002, nr 37 (2775). „[...] owa ró¿norodnoœæ jest konstytutywn¹ cech¹ naszej
rodziny cz³owieczej, cech¹ pomimo up³ywu tysiêcy lat – niezmienn¹. Jednak¿e, mimo
tej rzucaj¹cej siê w oczy ró¿norodnoœci, w³aœnie jej zrozumienie i akceptacja napotykaj¹ sta³y opór rozumu ludzkiego. Nasz rozum przejawia tendencje apodyktyczne,
unifikuj¹ce, domaga siê, aby wszêdzie i wszystko by³o to¿same i jednorodne, aby liczy³a siê tylko nasza kultura, nasze wartoœci, które – bez pytania innych o zdanie
– uznajemy za jedynie doskona³e i uniwersalne. I w tym tkwi wielka sprzecznoœæ œwiata – sprzecznoœæ miêdzy jego faktyczn¹, obiektywnie istniej¹c¹ ró¿norodnoœci¹
a upartym d¹¿eniem umys³u ludzkiego do zast¹pienia jej przez wizjê œwiata zunifikowanego, bezdyskusyjnie homogenicznego”. R. Kapuœciñski, Lapidaria IV–VI, op. cit.,
s. 164. Kapuœciñski w swojej reporterskiej dzia³alnoœci stara³ siê g³ównie pokazaæ, i¿
Europa, jej czêœæ, nie jest jedyna na œwiecie i jest ona otoczona przez niezmiern¹
i wci¹¿ wzmagaj¹c¹ siê ró¿norodnoœæ kultur, spo³eczeñstw, religii i cywilizacji. R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 13. Nowa sytuacja komunikacyjna œwiata sprawia, ¿e w zasiêgu cz³owieka wspó³czesnego pojawi³a siê nie jedna, jego narodowa
kultura, ale i dziesi¹tki innych kultur, czasem potê¿nych i bogatych i ¿e wobec tego
mo¿e on, a nawet musi, ci¹gle dokonywaæ wyboru, tym bardziej, ¿e przecie¿ zdolnoœci
odbioru i percepcji umys³u ludzkiego maj¹ swoje nieprzekraczalne granice. R. Kapuœciñski, Kultura Narodowa w erze globalizacji, Kongres Kultury Polskiej, Warszawa
2000, 7.12.2000, http://www.kapuscinski.info/page/publikacje/20.
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mem, regionem, krajem. Jest to taka fascynacja, pasja i oni staraj¹ siê j¹
zaspokoiæ”54. Dla takich ludzi jak Ryszard Kapuœciñski i jemu podobnych
podró¿owanie jest potrzeb¹, jest po prostu warunkiem ¿ycia, jego form¹55.
Mistrz reporta¿u w jednym z wywiadów mówi³: „Podró¿ujê po to, aby pisaæ. A piszê dziêki temu, ¿e podró¿ujê. Gdybym przesta³ wyje¿d¿aæ,
z³ama³bym pióro”56.
Kapuœciñski uwa¿a³, ¿e w takich podró¿ach towarzysz¹ mu tylko jego
myœli i nikt wiêcej. Dlaczego? – poniewa¿ wszelka praca twórcza wymaga skupienia i samotnoœci57, bo przecie¿ „podró¿ reportera jest podró¿¹ samotn¹”58 i nie jest wypraw¹ turystyczn¹. Wrêcz przeciwnie jest straszn¹
prac¹, która wymaga masy przygotowañ. Podró¿owanie jest bardzo wyczerpuj¹ce, poniewa¿ podró¿uje siê czêsto w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach. Jest tak¿e strasznie psychicznie wyczerpuj¹ce,
gdy¿ napiêcie spotkania kogoœ pierwszy i jedyny raz w ¿yciu, uczucie, ¿e
to siê wiêcej nie powtórzy, powoduje, ¿e po takiej podró¿y dokucza psychiczne wyczerpanie i zmêczenie59.
Podró¿ to tak¿e wyzwanie i wysi³ek, mozó³ i poœwiêcenie, trudne zadanie, ambitny projekt do wykonania. Podró¿owaniu towarzyszy uczucie,
54

J. Pietrzak-Thebault, Cz³owiek drogi... wed³ug Ryszarda Kapuœciñskiego, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „G³os Katolicki” (Polska Misja Katolicka w Pary¿u) z 8.01.2006.
55
Ibidem.
56
A. Ert-Eberdt, Nigdzie…, op. cit.
57
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 12, 14, 15; M. Ma³atyñska, O podró¿owaniu…, op. cit.
58
J. Pietrzak-Thebault, Cz³owiek…, op. cit. „Sam zawód reportera jest w sobie zawodem samotnym. Najpierw trzeba dokonywaæ wyboru tematu. Potem musimy samotnie zrozumieæ i oceniæ naszych bohaterów, bo w gruncie rzeczy my ich zawsze
oceniamy [...], nie maj¹c ¿adnych, poza intuicj¹ narzêdzi badawczych. Potem, samotni, musimy siê zdecydowaæ na wybór formy. Potem samotnie pisaæ. Potem samotnie
ponosiæ konsekwencje. [...] Nigdy nie jesteœmy w stanie przewidzieæ, czy te wszystkie
decyzje, które podejmujemy w samotnoœci, nie z³o¿¹ siê, nawet jeœli by³y trafne na rezultat chybiony”. J. Antczak, Reporterka, op. cit., s. 37.
59
T. Fia³kowski, Prawa natury, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, Wieczór
promocyjny „Prawa natury” z 9.03.2006, Wydawnictwo Literackie, http://www. kapuscinski.info/page/wywiady/69 z 15.04.2008. „Generalnie reporter bardzo du¿o rzeczy zapamiêtuje, poniewa¿ nie podró¿uje po œwiecie jak turysta, który stara siê
w przyjemny sposób spêdzaæ czas je¿d¿¹c, odpoczywaj¹c. Dla mnie ka¿da wyprawa
jest ogromnym wysi³kiem wymaga wielkiej koncentracji, bo chcê wszystko zobaczyæ,
utrwaliæ w sobie i przemyœleæ. Kiedy wracam do domu, jestem wykoñczony nie tylko
fizycznie, ale równie¿ wewnêtrznie, psychicznie”. S. Bereœ, Piek³o…, op. cit.
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¿e dzieje siê coœ wa¿nego, „¿e uczestniczymy w czymœ, czego jesteœmy
jednoczeœnie œwiadkami i twórcami, ¿e spoczywa na nas obowi¹zek, i¿ jesteœmy za coœ odpowiedzialni. Jesteœmy, mianowicie, odpowiedzialni za
drogê. Czêsto mamy przekonanie, ¿e jak¹œ drog¹ idziemy czy jedziemy
tylko raz w ¿yciu, ¿e nigdy ju¿ na ni¹ nie wrócimy i dlatego nie wolno nam
z tej podró¿y nic uroniæ, nic przeoczyæ, nic straciæ. Z tego wszystkiego
bêdziemy przecie¿ zdawaæ sprawê, pisaæ relacjê, opowieœæ – czyniæ nasz
rachunek sumienia. Dlatego podró¿uj¹c, jesteœmy skupieni, mamy natê¿on¹ uwagê, wyostrzony s³uch. Droga jest tak wa¿na, poniewa¿ ka¿dy na
niej krok zbli¿a nas do spotkania z Innym. Bo po to w³aœnie jesteœmy
w drodze [...]”60.
Podró¿61 taka wymaga ciê¿kiej pracy i wielkiego przygotowania teoretycznego, zdobycia wiedzy o terenie, na który siê jedzie62. Przyk³adem by³
opis przygotowañ do podró¿y, przedstawiony przez Rados³awa Sikorskiego. Do czasu wyjazdu namawia³ ró¿ne redakcje na sfinansowanie wyprawy,
ba³ siê, ¿e Pakistañczycy nie wbij¹ wizy w jego podejrzanie wygl¹daj¹cym dokumencie azylanckim, martwi³ siê czy, Afgañczycy zorganizuj¹
ekspedycjê, czeka³ na moment wyjazdu. By³ to okres rozmów telefonicznych, formularzy, które trzeba by³o wype³niæ, czy rachunków do zap³acenia. Kiedy podró¿ siê rozpoczê³a, Sikorski by³ zadowolony, a niepokój
zwi¹zany z przygotowaniami by³ ju¿ za nim. Oczekiwana od miesiêcy
chwila nadesz³a. Pisa³, ¿e „¿ycie nagle nabra³o prostoty, jakiej zawsze pragn¹³em – powietrze by³o czyste, gwiazdy jasno œwieci³y, a ja wierzy³em
swemu szczêœciu”. By³ to jednak równie¿ moment ca³kowitej zmiany. Tutaj pieni¹dze trac¹ znaczenie, zachowanie mo¿e zostaæ opacznie odebrane, a znane autorowi jêzyki staj¹ siê niezrozumia³e63.
Podró¿ wymaga tak¿e przystosowania baga¿u do konkretnej, podejmowanej wyprawy. Nale¿y umiejêtnie dobraæ rzeczy do przewidywanych
warunków klimatycznych. Szczególnie starannie trzeba siê zastanowiæ
nad wyborem w³aœciwego obuwia – winno byæ ono mo¿liwie uniwersalne, to znaczy pozwalaj¹ce poruszaæ siê w dowolnych warunkach – nawet
w wodzie. Ogromnie wa¿ny jest te¿ dobór w³aœciwego plecaka. Nie mo¿e
60

R. Kapuœciñski, Czy to Barbarzyñca?, op. cit.
Podró¿owanie jest z jednej strony bezcenne, gdy¿ jest Ÿród³em i inspiracj¹ do pisania. Ale z drugiej strony jest strasznie czasoch³onne, strasznie wyczerpuj¹ce.
T. Fia³kowski, Prawa…, op. cit.
62
R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 13.
63
R. Sikorski, Prochy œwiêtych. Afganistan czas wojny, Warszawa 2007, s. 55–56.
61

242

Julita Dzia³ak-Jankowska

SP 2 ’08

byæ on zbyt ciê¿ki i krêpowaæ ruchów w razie koniecznoœci nag³ej ucieczki. Nale¿y siê zastanowiæ nad ka¿d¹ rzecz¹, któr¹ siê ma zamiar zabraæ ze
sob¹. Ponadto nale¿y starannie skompletowaæ apteczkê, a jej zawartoœæ
skonsultowaæ ze znajomym lekarzem i dostosowaæ j¹ do warunków panuj¹cych w danym regionie. Niezbêdny jest tak¿e kawa³ek gumki do zaciskania têtnic, w specjalnym, wodoodpornym futerale nale¿y schowaæ
najwa¿niejsze dokumenty, zapa³ki i kawa³ek œwieczki. Wa¿ne jest tak¿e
zabranie ze sob¹ ¿elaznej porcji, któr¹ powinno siê zu¿yæ tylko w skrajnej
sytuacji. Z kolei w przemyœlanej skrytce trzeba schowaæ pieni¹dze na
czarn¹ godzinê. To rodzaj polisy na ¿ycie64.
Na przyk³ad Rados³aw Sikorski przed podró¿¹ do Afganistanu stan¹³
przed dylematem co zabraæ ze sob¹ w podró¿. Instynkt niedoœwiadczonego podró¿nika kaza³ mu braæ jak najwiêcej, gdy¿ posiadanie tego czy innego przyrz¹du lub czêœci wyposa¿enia mo¿e siê okazaæ spraw¹ ¿ycia
i œmierci65. Na pierwsz¹ wyprawê do Afganistanu w 1986 roku (by³ wtedy
w Kabulu przez dziesiêæ dni, gdzie uczestniczy³ w partyzanckiej zasadzce
na drodze ³¹cz¹cej Kabul z D¿alalabadem, a nastêpnie w Tora Bora, górskiej bazie Abdula Kadira w prowincji Nangarhar, na po³udnie od D¿alalabadu66) Sikorski zabra³ ze sob¹ drogi filtr wodny oraz specjaln¹ kuloi od³amkoodporn¹ kamizelkê. Natomiast w 1987 roku, podczas wyprawy
do Heratu postawi³ na wygodê i postanowi³ zabraæ ze sob¹ najpotrzebniejsze rzeczy, ograniczaj¹c siê do œpiwora z goreteksu (nie chroni³ on przed
prawdziwym zimnem, ale nie przepuszcza³ za to wiatru; ponadto mo¿na
by³o oddychaæ w nim, nawet wtedy gdy by³ zapiêty ca³y i mia³ chroniæ
przed insektami. Co wa¿ne by³ on trzy razy mniejszy od zwyk³ego œpiwora, przez co mo¿na go by³o w³o¿yæ do jednej z tylnych kieszeni kamizelki
i mieæ przy sobie67), kamizelki, afgañskich juk (by³y to dwie torby z grubego p³ótna, w kszta³cie szeœcianów, po³¹czone paskami, które mo¿na by³o
przerzuciæ przez siod³o)68. Juki by³y na tyle pakowne, ¿e zmieœci³y torbê
z aparatem fotograficznym, obiektywami i filmami, magnetofon z BBC69,
64

P. Grochmalski, Praca dziennikarza w warunkach wojny, „Problemy Humanistyki”. Zeszyty naukowe WSNHiD, Poznañ 1999, s. 77.
65
R. Sikorski, Prochy…, op. cit., s. 38.
66
Ibidem, s. 29.
67
Ibidem, s. 39.
68
Ibidem.
69
„Czarny, doœæ ciê¿ki, z jasnopomarañczowym znakiem rozg³oœni na skórzanej
os³onie, zosta³ mi wrêczony w ciemnym pokoju londyñskiego Bush Mouse przez jednego z szefów rozg³oœni. Po rozmowie na temat rodzaju wywiadów i reporta¿y, jakie
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ma³e radio z zakresem fal krótkich, trójnóg, zapasowe mocne buty, manierkê, ma³y pojemnik z jedzeniem zawieraj¹cy szeœæ suchych racji, dwadzieœcia
piêæ batonów czekoladowych Mars, dwie tubki miodu i trzy g³ówki czosnku
– jedyne po¿ywienie warte noszenia, które nie wymaga³o ¿adnych przygotowañ70. Sikorski w swoj¹ podró¿ do Heratu wyposa¿y³ siê tak¿e w lokalny
przyodziewek, który sk³ada³ siê z obszernych workowatych szarawarów
i d³ugiej, br¹zowej koszuli (br¹z jest z powietrza prawie nie do odró¿nienia na tle piasków i ska³, a w nocy nie odbija œwiat³a ksiê¿yca), w której
kieszeñ by³a takich rozmiarów, aby móg³ siê tam swobodnie zmieœciæ notatnik71. Dziennikarz zabra³ ze sob¹ równie¿ ksi¹¿ki, które dobra³ bardzo
starannie, bowiem spodziewa³ siê dni, tygodni bezczynnoœci – czekania
i czytania. W takich dniach bezczynnoœæ usypia czujnoœæ i stwarza z³udne
wra¿enie bezpieczeñstwa. „Bez czegoœ do czytania mo¿na siê wtedy rozchorowaæ z nudów”. Dlatego warto dok³adnie dobraæ lektury72, które
mia³em nagrywaæ, poprosi³em go o pismo, z którego by wynika³o, ¿e zosta³em zaanga¿owany przez jego sekcjê; chcia³em mieæ dowód – na wypadek pojmania – ¿e jestem
dziennikarzem. Spostrzeg³em, ¿e mój rozmówca stara siê energicznie zdrapaæ pomarañczow¹ nalepkê, która uparcie nie dawa³a siê oderwaæ”. Powiedziano Sikorskiemu,
¿e by³oby lepiej gdyby nie z³apano go w³aœnie z t¹ nalepk¹. Pisma zabezpieczaj¹cego
nie otrzyma³, pomimo i¿ BBC samo zaproponowa³o mu wspó³pracê. Natomiast szef
rozg³oœni, powiedzia³ krótko: „[...] przekroczy pan granicê Afganistanu nielegalnie.
Gdyby pan wpad³, by³by to dla nas wielki k³opot, musielibyœmy siê wyprzeæ jakichkolwiek zwi¹zków z panem. Nie mo¿emy dopuœciæ do takiej kontrowersji”. Trudno
siê dziwiæ, ¿e Sikorski nie kry³ zdumienia i d³ugo nie móg³ zapomnieæ tej rozmowy.
Wydawa³o siê oczywiste, ¿e „BBC powinno byæ dumne, gdyby jeden z jego reporterów
by³ nêkany za przekazywanie informacji o brudnej wojnie, które usilnie starano siê
ukryæ”. Tymczasem „[...] w ci¹gu prawie oœmiu lat najs³ynniejsza rozg³oœnia na œwiecie
nie potrafi³a siê zdobyæ na wys³anie w swoim imieniu choæby jednego dziennikarza, który by towarzyszy³ partyzantom”. R. Sikorski, Prochy…, op. cit., s. 148–149. Reporta¿e
o Afganistanie ukazywa³y siê dziêki niewielkiej grupie reporterów idealistów, którzy
nara¿aj¹c swoje ¿ycie, pokazywali realia wojny, a nie dziêki redakcjom wielkich dzienników prasowych i telewizyjnych. Redakcje bardzo niechêtnie finansowa³y wyprawy do
Afganistanu, a¿ do roku 1987. Redaktorzy zmienili zdanie dopiero wtedy, kiedy sytuacja Sowietów zaczê³a wygl¹daæ niepewnie. „Zreszt¹ gazety, które wtedy, w 1989 roku,
tak ochoczo przypisa³y sobie zas³ugê za zwyciêstwo w Afganistanie, jednoczeœnie demonstrowa³y swoje kompetencje w sprawach sowieckich, pisz¹c o Taszkencie, Kijowie
i Wilnie jako o „staro¿ytnych sowieckich miastach”. PóŸniej uzna³y masakrê w Czeczenii za wewnêtrzn¹ sprawê Rosji. R. Sikorski, Prochy…, op. cit., s. 348.
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R. Sikorski, Prochy…, op. cit., s. 40.
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Ibidem, s. 38.
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Lektura w takich momentach daje wiêcej satysfakcji, ni¿ czytana w domu. Wtedy czyta siê bez poœpiechu, pozwalaj¹c sobie na wyobra¿anie jakichœ scen czy
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maj¹ byæ w tym czasie „jedyn¹ straw¹ duchow¹”. Sikorski na przyk³ad
zdecydowa³ siê na Biesy Dostojewskiego, Arabian Sands Wilfrieda Thesigera, Clausewitza i swój ulubiony tom Nietzschego73. Reszta rzeczy zmieœci³a siê w kieszeniach kamizelki – dodatkowy ma³y aparat, notes, zestaw
na „czarn¹ godzinê” i podstawowe opatrunki74. Sikorski wspomina równie¿, i¿ wzi¹³ ze sob¹ rolkê miêkkiego ró¿owego papieru toaletowego.
Dlaczego? – Afgañczycy pos³ugiwali siê kamieniami lub palcami, co nie
by³o higieniczne i mimo ¿e zawsze myli rêce przed jedzeniem, to resztki
ekskrementów pozostawa³y im pod paznokciami75.
Kapuœciñski w swoje podró¿e zabiera³ natomiast najpotrzebniejsze
rzeczy: maszynê do pisania, maleñk¹ Hermes Baby, któr¹ Szwajcarzy zrobili dla Amerykanów na wojnê na Pacyfiku. Proste rzeczy – o³ówek, papier, mapy, ksi¹¿ki, lekarstwa. Œrodków na malariê, chininê bra³ ca³kowite
minimum, poniewa¿ bardzo niszcz¹ w¹trobê, a ci¹g³e profilaktyczne ich
za¿ywanie w czasie d³ugiego pobytu w Afryce jest gorsze ni¿ za¿ycie raz,
gdy ju¿ siê ma atak malarii76.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e „reporter nie zostawia nigdzie swojego
baga¿u, bo ci¹gle idzie przed siebie. Rzadko zawraca. Ca³y swój dobytek musi nosiæ przy sobie. Ka¿dy przedmiot jest balastem. Im l¿ejszy
baga¿, tym dalej mo¿na dotrzeæ”77. Jednak samo dotarcie do wyznaczonego celu jeszcze nic nie oznacza. Bowiem nie wystarczy tylko pojechaæ
na miejsce wydarzenia i opisaæ je. Aby napisaæ reporta¿, trzeba zdobyæ
wiele informacji, wiele przeczytaæ i staraæ siê dotrzeæ do filozofii wydarzenia, a nie tylko opisaæ nagie wydarzenie78. Ponadto reporter musi byæ
przygotowany na wszelkie niewygody oraz powinien wiedzieæ, ¿e czeka
go ogromny wysi³ek logistyczny, fizyczny i intelektualny. Podró¿ reporterska wyczerpuje i wykañcza, „wymaga pewnej nadwy¿ki emocjo-

roztrz¹sanie argumentów, a inspiracja p³yn¹ca z ksi¹¿ek jest g³êbsza, lekturê pamiêta
siê dok³adniej. Ibidem, s. 84.
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Ibidem, s. 51.
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„W mojej apteczce mia³em i opatrunki, i porcjê silnych antybiotyków. Zapakowa³em równie¿ witaminy, œrodki antyseptyczne, aspirynê, resochin przeciw malarii
i kilkanaœcie opakowañ œrodka przeciw biegunce amebowej”. Ibidem, s. 53, 41.
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Ibidem, s. 41.
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J. Schell, Szukanie miejsca w nowym œwiecie, Wywiad z Ryszardem Kapuœciñskim, „Rzeczpospolita” z 15.11.1997, nr 266.
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nalnej, wymaga pasji. Oprócz pasji nie ma innego powodu, ¿eby to
zrobiæ”79.
„Rzeczywistoœæ w podró¿y jest trudniejsza, ni¿ siê powszechnie myœli.
O przyjemnoœciach czy rozrywkach w ogóle nie ma mowy. Cz³owiek raczej patrzy, gdzie tu jak najszybciej przy³o¿yæ g³owê do poduszki, ¿eby siê
wyspaæ. To nie jest tak jak w normalnym œwiecie, gdzie przychodzi moment czasu wolnego. [...] Czêsto zreszt¹ nie ma gdzie spaæ, nie ma co jeœæ
albo siê po prostu choruje”80. Zatem zawód korespondenta wojennego jest
nietypowy81. Przede wszystkim jest to bardzo ciê¿ka praca, poniewa¿ reporter pracuje czêsto w bardzo trudnych warunkach82 i w ogromnym stresie, wywo³ywanym ci¹g³¹ zmian¹ miejsca, jêzyka, klimatu, po¿ywienia,
wody, twarzy napotkanych ludzi. Organizm jest poddawany permanentnej
presji, ci¹g³emu ciœnieniu, wymaga siê od niego, ¿eby nieustannie zapamiêtywa³, myœla³, koncentrowa³ siê. Dlatego tak wa¿n¹ cech¹ reportera
jest fizyczna wytrzyma³oœæ i psychiczna odpornoœæ. Ponadto zawód ten
jest zwi¹zany z nieustannie trwaj¹cym ryzykiem, gdy¿ korespondenci i reporterzy ginêli i wci¹¿ gin¹. Reporter jest tak¿e nara¿ony na przeró¿ne
choroby83. Najistotniejsza jest jednak silnie rozwiniêta zdolnoœæ empatii,
bowiem nie ka¿dy potrafi przej¹æ siê innymi ludŸmi, a ten, kto tego nie po79

R. Kapuœciñski, Autoportret…, op. cit., s. 14.
A. Skworz, Antycia³a…, op. cit.
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Jednak dla Wojciecha Jagielskiego reporterka czy dziennikarstwo to cecha charakteru, a nie zawód. B. Kopyt, J. Haszczyñski, Reporta¿e z koñca œwiata, Rozmowa
z Wojciechem Jagielskim, „Rzeczpospolita” z 21.02.2003. Mo¿na równie¿ przyj¹æ za
Markiem Millerem, ¿e „reporter nie uprawia zawodu – praktykuje pewien sposób ¿ycia. Ró¿nica jest podstawowa. Zawodem zarabia siê na ¿ycie, zawód mo¿na zmieniaæ,
zawodu mo¿na siê wyuczyæ, zawodem mo¿na siê legitymowaæ. Na sposób ¿ycia jesteœmy skazani, poniewa¿ stanowi on jedyn¹, pe³n¹ realizacjê ukszta³towanej osobowoœci, poniewa¿ nie mo¿na odejœæ od siebie i staæ siê kimœ innym. Sposób ¿ycia jest wiêc
odnalezieniem swojej drogi, po której toczy siê nasza egzystencja”. M. Miller, Reporterów…, op. cit., s. 259.
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Warunki wojenne maj¹ swój rytm: „kiedy walczysz, walcz. Kiedy œpisz, œpij.
Nigdy bowiem nie wiesz, co ciê czeka za godzinê, za minutê. Dlatego korzystaj z ka¿dej chwili do odprê¿enia siê. Byæ mo¿e bowiem czekaj¹ ciê dwa dni bez jedzenia, picia
i snu”. P. Grochmalski, Praca…, op. cit., s. 79.
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Na przyk³ad w Wojnie futbolowej Ryszard Kapuœciñski opisywa³, ¿e dopad³a go
jakaœ infekcja tropikalna, zatrucie krwi czy dzia³anie tajemnych jadów. Opuch³, a jego
cia³o pokry³o siê wrzodami, ropniakami i czyrakami. Niestety jeœli ktoœ jednak chce
wejœæ w najbardziej mroczne, zdradliwe i niezdeptane zak¹tki Afryki, musi byæ przygotowany, ¿e przep³aci to zdrowiem albo ¿yciem. R. Kapuœciñski, Wojna futbolowa,
Warszawa 1978, s. 129.
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trafi, nie mo¿e byæ reporterem. Przecie¿ inni ludzie to Ÿród³o informacji84.
To w³aœnie inni dostarczaj¹ nam wiedzy o œwiecie, a zadaniem korespondenta jest jej przekazanie. Jest to przybli¿anie czytelnika do czegoœ obcego, nowego, nieznanego, zaznajamianie z kultur¹ odmienn¹ od naszej.
Trudno nie zgodziæ siê w tym miejscu z R. Kapuœciskim, który stwierdza,
i¿ reporter w takim znaczeniu jest t³umaczem z kultury na kulturê. Jest to
jednak niezwyk³e zadanie, któremu mog¹ sprostaæ tylko dziennikarze
¿¹dni wiedzy, zafascynowani œwiatem, zara¿eni przygod¹ i ciekawoœci¹.
Summary
A reporter should look and behave in an ordinary, average way, and should not
stand out from the crowd. Then it is easier for him or her to blend in, to not draw attention to themselves, to not stand out or attract anybody’s attention with his or her looks
and behavior. One talks to a journalist in a different way than to somebody one has met
by chance. Therefore, a reporter should be anonymous and unknown. He or she should
be like anyone from the crowd. If reporters lose their anonymity, they also lose an opportunity to write a good reportage. Ryszard Kapuœciñski observed that the profession
of a reporter is about overcoming your own feeling of being different – about living in
an African or Chinese village, or some place in Latin America, among the Indians in
the Andes. A good correspondent needs to identify himself or herself with these people, their way of living, their poverty and difficulties. It is a condition of any work to
overcome ‘the Other’ in oneself.
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