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WSTĘP 

 

 

[…] książka jest i pozostanie zawsze najsilniejszym bodźcem dla piszących. 

E. Dziwisz, Reportaż w roli kopciuszka, „Życie Literackie” 1988, nr 38 

 

 

 

W polskiej refleksji naukowej utrwaliły się stanowiska eksplorujące piśmienną 

odmianę reportażu jako formę pograniczną, rozpatrywaną w oparciu o zestawienie opo-

zycyjnych terminów teoretycznoliterackich bądź poznawczych. Tak pojmowaną grę 

przeciwieństw zwykło się utożsamiać z dostrzegalnym w prozie reportażowej napię-

ciem między dziennikarskim dokumentaryzmem i literackością sztuki słowa, obiekty-

wizmem i subiektywizmem percepcji, a także sferą faktografii i fikcji artystycznej. Wy-

różniane w ten sposób alternatywne wizje gatunku najczęściej odnoszono do głośnej 

polemiki jego klasyków: Melchiora Wańkowicza, znanego z postulatu zrównania repor-

terów z beletrystami, oraz Krzysztofa Kąkolewskiego, który przeciwstawił literackiej 

kreacji autorską koncepcję estetyki faktu1. Wspomnianą dwubiegunowość reportażu 

pisanego – postrzeganego tyleż w kategorii „zwierciadła” rzeczywistości społecznej2, 

ile nurtu literatury inspirowanej dokumentem3 – warto jednak poszerzyć o kwestię 

współistnienia dwóch zasadniczych środków przekazu tej twórczości. W Polsce jest ona 

utożsamiana równocześnie z prasą, dzięki której konwencja reportażowa zyskała nowo-

czesną postać gatunkową, oraz rynkiem książki, wedle obiegowej opinii stwarzającym 

reporterom większe możliwości samorealizacji, niż ściśle podporządkowany kryteriom 

ekonomicznym sektor gazet i czasopism.  

                                                           
 1 Zob. M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, [w:] tegoż, Od Stołpców po Kair, War-

szawa 1969, s. 5-31; K. Kąkolewski, Wokół estetyki faktu, „Studia Estetyczne” 1965, t. 2, s. 261-270. 

Świadectwem warsztatowego sporu obu autorów jest opublikowany przez Kąkolewskiego wywiad-rzeka 

Wańkowicz krzepi (Czytelnik; 1973).   

 2 Zob. J. Lovell, Notatki o reportażu, [w:] Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku, wyb. i oprac.  

K. Wolny, Rzeszów 1992, s. 24. Przedr. za: „Życie Literackie” 1961, nr 37; 38; 40.  

 3 Zygmunt Ziątek zaliczył reportaż – obok ludowej autobiografii i relacji świadka – do trzech kluczo-

wych zjawisk, które „ukształtowały dokumentaryzm polskiej prozy XX wieku bezpośrednio: przez wła-

sny, wewnętrzny rozwój ku dojrzałości literackiej, i pośrednio: wpływając na poszukiwania prozy fikcjo-

nalnej […]”. Tenże, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warsza-

wa 1999, s. 15.  
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Funkcjonowanie reportażu w drugim z wymienionych środowisk medialnych 

stanowi problem znaczący, choć często marginalizowany na polu badawczym. Tenden-

cja ta zdaje się wynikać z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, ekspansja form re-

portażowych na polskim rynku wydawniczo-księgarskim zwykle uchodzi za następstwo 

lub – zależnie od przyjętej perspektywy – źródło literackości gatunku, będącej nadrzęd-

nym przedmiotem analiz. Takie stanowisko uwidacznia się w stworzonej przez Kazi-

mierza Wolnego-Zmorzyńskiego typologii reportażu, w której odmiana literacka łączo-

na jest w większym stopniu z edycjami książkowymi, a publicystyczna – ze sferą do-

raźnych komentarzy i sprawozdań w mediach masowych4. Podobną opinię formułuje 

pośrednio Ziątek, tłumacząc przekształcenie reportażu w literaturę jego wypieraniem  

z gazet i czasopism5. Popularyzacji książek reportażowych oczywiście nie sposób uznać 

za wyłączny powód nasycenia prozy reporterów elementami literackimi. Jak bowiem 

wiadomo, nie każda publikacja zwarta odznacza się stylistycznym artyzmem, a wiele 

tekstów zamieszczanych w prasie przekracza ramy dziennikarskiej sprawozdawczości. 

Lokowanie polskich reportaży książkowych w kręgu literatury, a tym samym uzależ-

nianie kwestii środka przekazu od poetyki utworu, jest jednak zjawiskiem zauważal-

nym. Za drugą potencjalną przyczynę często marginalnego traktowania książki jako 

przekaźnika treści reportażowych można z kolei uznać nierozdzielne traktowanie zwar-

tych i prasowych edycji gatunku, z reguły prowadzące do przypisania utworom książ-

kowym cech wtórności wobec tekstów obecnych w prasie. Tego typu stanowiska uwi-

daczniają się szczególnie w kontekście książkowych zbiorów reportaży, zwykle złożo-

nych z gazetowych przedruków. Mateusz Zimnoch dowodzi, że zachodząca wówczas 

zmiana medium przeobraża tylko kontekst funkcjonowania przekazu, lecz nie jego isto-

tę. Według badacza „[n]ie ma tu bowiem mowy o przekładzie intersemiotycznym: 

przemieszczenie tekstu z prasy do książki nie zmienia go w większym stopniu, niż 

przemieszczenie utworu muzycznego z płyty gramofonowej na nośnik CD […]”6. Z tą 

opinią można jednak polemizować, przywołując uwagę Kazimierza Adamczyka: 

                                                           
 4 Zob. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria. Praktyka. 

Język, Warszawa 2006, s. 58. 

 5 Zob. Z. Ziątek, Reportaż jako literatura, [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku '89, 

red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013, s. 422-423. 

 6 Zob. niepublikowaną pracę doktorską: M. Zimnoch, Współczesny reportaż. Między racjonalizmem  

a doświadczeniem [online], Warszawa 2014, s. 26, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1060/Mateusz

%20Zimnoch,%20Wsp%C3%B3%C5%82czesny%20reporta%C5%BC%20-

%20mi%C4%99dzy%20racjonalizmem%20a%20do%C5%9Bwiadczeniem.pdf?sequence=1 [dostęp: 23.03.2017]. 
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Tak jak istnieje różnica znaczeniowa pomiędzy „wycieczką” a „podróżą”, tak też istotna jest 

odmienność lektury tekstu gazetowego i odrębnej pozycji książkowej. W każdym z tych aktów 

percepcji tekst w istocie jest czymś innym. Odmienne jego cechy przemawiają do czytelnika, in-

ny konstytuuje się gatunek7. 

 

Tak umotywowane przekonanie o formalno-gatunkowej odrębności książek two-

rzonych przez reporterów można dodatkowo uzasadnić stale wzrastającą pozycją ryn-

kową tego sektora wydawnictw zwartych. Począwszy od lat powojennych, reportaż od-

grywa znaczącą rolę w rodzimej produkcji księgarskiej i polskim życiu literacko-

kulturalnym. Jest pozycją regularnie uwzględnianą w katalogach największych krajo-

wych wydawców literatury oraz w branżowych rankingach sprzedaży, plebiscytach  

i konkursach. Uchodzi przy tym z jednej strony za naturalne następstwo aktywności 

publikacyjnej w prasie, z drugiej natomiast – za przejaw prestiżu zawodowego piszą-

cych dziennikarzy. Wymienione tendencje rynkowe, w przeciwieństwie do głębiej poj-

mowanej ontologii książek reporterskich, znajdują częste odzwierciedlenie w wypowie-

dziach badawczych. Ich wyrazistym przykładem jest konstatacja Agnieszki Chamery-

Nowak, której zdaniem „[r]eportaż prasowy odnosi sukces wydawniczy, gdy zostanie 

opublikowany w formie książkowej”8. Przytoczona opinia, choć niewątpliwie radykalna  

w wydźwięku, skłania do głębszego namysłu nad komercyjnym, historycznym i este-

tycznym fenomenem książki jako medium prozy reportażowej. Jeśli bowiem przyjąć 

kanoniczną tezę Marshalla McLuhana, że „w sensie funkcjonalnym i praktycznym śro-

dek przekazu sam jest przekazem”9, to właśnie nośnik utworu należy uznać za główny 

element decydujący o recepcji i ewolucji danej konwencji gatunkowej.  

W ujęciu komunikologicznym pojęcie medium oznacza „narzędzie praktyk ko-

munikacyjnych, czynnik zapośredniczający, który umożliwia wystąpienie sytuacji ko-

munikowania”10. W przypadku literatury i rynku wydawniczo-księgarskiego, czyli 

dwóch centralnych dla reportażu książkowego pól odniesienia, przekaźnik stanowi inte-

gralny składnik procesu komunikacji literackiej. Obejmuje ona nie tylko zewnętrzną, tj. 

                                                           
 7 K. Adamczyk, Antoniego Słonimskiego podróż po Rosji, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywo-

jennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2004, s. 203. 

 8 A. Chamera-Nowak, Reportaż jako produkt, na przykładzie dodatku reporterskiego „Gazety Wybor-

czej”, [w:] Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. I. Borkowski, Wro-

cław 2010, s. 132. 

 9 M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004, s. 39.  

 10 R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, 

Warszawa 2010, s. 16. 
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historyczną i społeczno-kulturową scenerię aktu lektury – w znacznym stopniu zależną 

od uwarunkowań technologicznych – lecz także relacje nadawczo-odbiorcze progra-

mowane na poziomie wewnętrznej organizacji dzieła. Do tak rozumianej pragmatyki 

wydawnictw zwartych nawiązuje Tomasz Goban-Klas, konstatując: „Książka ze swej 

natury jest medium asynchronicznym, oddalającym czasowo autora od czytelnika,  

a także medium indywidualistycznym, angażującym zmysł wzroku i zorientowanym na 

odbiór skupiony i samotny”11. W stwierdzeniu tym wyeksponowaniu ulega konwencjo-

nalność papierowej formy książkowej, której Małgorzata Góralska przypisuje cechę 

„powolności”, przeciwstawioną epoce cyfrowego „przyspieszenia”12. Książka tradycyj-

na postrzegana przez pryzmat digitalizacji reprezentuje z pozoru archaiczną kulturę 

druku, systematycznie wypieraną przez nowe nośniki treści. Paradoksalnie zachowuje 

jednak stabilną pozycję w hierarchii przekaźników, gdyż – zdaniem Marcina Rychlew-

skiego – w świadomości zbiorowej słowo drukowane nadal stanowi kulturowy punkt 

odniesienia dla swych audialnych i elektronicznych hybryd13. Stanowisko to współgra  

z powszechnym przeświadczeniem o historycznej ciągłości form medialnych, które po-

zostają częścią mediosfery, choć podlegają nieuchronnym przeobrażeniom w toku cy-

wilizacyjnego postępu. Jak zauważa Goban-Klas, powielając opinię wielu innych teore-

tyków i aktywnych obserwatorów mediów:    

 

Gdy badamy system komunikowania jako całość, dostrzegamy, że nowe media nie powstają 

spontanicznie i niezależnie: w istocie wyłaniają się stopniowo poprzez metamorfozę starych me-

diów. I nawet gdy nowe formy komunikowania powstaną, dawne formy zwykle nie zanikają  

– nadal e wo l u u j ą  i  a d a p t u j ą  s i ę  [podkr. moje – K. F.] do nowych warunków14. 

 

Zacytowana wypowiedź pozwala dookreślić aktualną kondycję starych mediów, którą 

determinują przemiany  warunkowane rozwojem techniki, wynikające z adaptac j i  

do standardów tejże techniki. Procesy te zostaną omówione w oparciu o analizę poetyki, 

genezy, historycznej ewolucji oraz rynkowego statusu polskich reportaży książkowych 

– przynależnych sferze tradycyjnego piśmiennictwa literackiego, a zarazem szczególnie 

                                                           
 11 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 

2000-2011, Kraków 2011, s. 126-127. 

 12 Zob. M. Góralska, Powolność książki i szybkość nowych mediów, [w:] tejże, Książki, nowe media  

i ich czasoprzestrzenie, Warszawa 2009, s. 119-132. 

 13 Zob. M. Rychlewski, Książka jako towar. Książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk 

2013, s. 182.  

 14 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów …, s. 99. 
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podatnych na technologiczne innowacje wdrażane w branży dziennikarskiej. Dwie cen-

tralne dla podjętych rozważań kategorie problemowe – tj. przemiany i adaptacje – będą 

konsekwentnie odnoszone do następstw rewolucji cyfrowej, która znacząco odmieniła 

środki masowego przekazu, w tym: rynek książki.   

Stosowane w toku wywodu pojęcie przemian  należy utożsamić z transforma-

cją sposobów tworzenia i dystrybucji reportaży książkowych pod wpływem konwer-

gencji mediów. Michał Drożdż podkreśla, że zjawisko to, „definiowane pierwotnie jako 

zbieżność (przenikanie się) pewnych trendów rozwojowych w dziedzinie teleinforma-

tyki, jest postrzegane jako zrastanie się funkcji i technologii sieci komunikacyjnych  

i medialnych o różnych rodowodach […]”15. Tak pojmowany mechanizm unifikacji 

prowadzi do powstania multifunkcjonalnych urządzeń, wielokodowych przekazów oraz 

zintegrowanych systemów prawno-instytucjonalnych i korporacyjnych. Przejawia się 

także w postępującej medializacji i globalizacji społecznego komunikowania w efekcie 

upowszechnienia internetu i innych mediów cyfrowych16. Badania nad tymi procesami, 

dynamicznie rozwijane pod koniec XX wieku, u progu nowego tysiąclecia znalazły się 

w regresie. Krytyczne wobec konwergencji stanowiska wynikają z przeświadczenia, że 

nie jest ona terminem wystarczająco precyzyjnym dla zobrazowania całego kompleksu 

zjawisk, które bywają z nią łączone17. Jak przekonują Anders Fagerjord i Tanja Storsul, 

pojęcie to stanowi jedynie poręczną metaforę i często instrumentalnie wykorzystywane 

narzędzie retoryczne, pozwalające w upraszczający sposób tłumaczyć przemiany spo-

wodowane cyfryzacją. W istocie bowiem współczesną mediosferę cechuje nie konwer-

gencja, lecz dywergencja mediów, czyli ich silna dyferencjacja w płaszczyźnie techno-

logicznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej18. Mimo przywołanych zarzutów, roz-

patrywanie przekształceń reportaży książkowych przez pryzmat procesów konwergen-

cyjnych wydaje się zasadne z dwóch względów. Po pierwsze, mechanizm krzyżowania  

i konwergowania stanowi istotę hybrydyzacji najnowszych książek reportażowych, któ-
                                                           
 15 M. Drożdż, Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje, „Studia Medioznawcze” 

2008, nr 3, s. 85. 

 16 Zob. tamże, s. 88-93. 

 17 Tę opinię w sposób szczególnie dobitny wyraził A. Michael Noll, którego zdaniem pojęcie konwer-

gencji odnoszone jest równocześnie do tak wielu koncepcji, że staje się niczym więcej niż „przereklamo-

waną iluzją”. Zob. tenże, The myth of convergence, „The International Journal on Media Management” 

2002, nr 1, s. 12. 

 18 Zob. A. Fagerjord, T. Storsul, Questioning convergence, [w:] Ambivalence towards convergence. 

Digitalization and media change, red. T. Storsul, D. Stuedahl, Göteborg 2007, s. 27-29. Na temat płynno-

ści granicy dzielącej pojęcia konwergencji i dywergencji mediów – zob. np. G. Liestøl, The dynamics of 

convergence & divergence in digital domains, [w:] Ambivalence towards convergence …, s. 165-178.           
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re coraz częściej odznaczają się gatunkowo-formalną polimorficznością. Po drugie na-

tomiast, zjawisko konwergencji tłumaczy postępującą w środowisku polskich reporte-

rów tendencję do symultanicznego korzystania z licznych kanałów przekazu treści. Ich 

multiplikacja znacząco modyfikuje dotychczasowy sposób wydawania i promowania 

książek, będących głównym – obok prasy – nośnikiem reportaży piśmiennych.  

Z wyróżnionymi procesami wiąże się nierozerwalnie pojęcie adap tac j i , będą-

ce drugą nadrzędną figurę poznawczą wykorzystaną w niniejszej pracy. Pod względem 

etymologicznym można wyodrębnić dwa główne aspekty znaczeniowe leksemu adap-

tować: ‘przystosować’ (do czegoś) oraz ‘przerobić’ (dla nadania innego charakteru).  

W słownikowym rozumieniu adaptacja oznacza więc mechanizmy przystosowawcze, 

którym odpowiadają synonimiczne określenia: asymilacja, przywłaszczenie, przyswoje-

nie, dopasowanie19. Z kolei na polu naukowym termin ten, z uwagi na swój transdyscy-

plinarny charakter, może być rozpatrywany na trzech płaszczyznach: w odniesieniu do 

relacji intermedialnych, interkulturowych i kognitywnych. Pierwsze ujęcie dotyczy 

transponowania dzieł na różne formy artystycznej ekspresji, drugie kładzie nacisk na 

właściwe studiom komparatystycznym i postkolonialnym strategie przywłaszczania  

i przekształcania dyskursu, natomiast trzecie oscyluje wokół estetycznych i epistemolo-

gicznych uwarunkowań procesów repetycji i referencji20. Adaptację odnoszoną do relo-

kacji utworu z jednej formy rodzajowej w inną, a więc będącą analogiem dzieła orygi-

nalnego bądź jego uzupełniającym i modyfikującym komentarzem, Julie Sanders osa-

dza w szerszym kontekście badań nad intertekstualnością21. Palimpsestowość jako ce-

chę zaadaptowanych przekazów eksponuje także Linda Hutcheon. Zaznacza ponadto, że 

adaptację można rozumieć tyleż w kategorii procesu, ile określonej jednostki formalnej 

będącej jego produktem finalnym22. W analizie polskich reportaży książkowych zosta-

nie uwypuklony pierwszy z wymienionych przez Hutcheon wariantów definicyjnych. 

Pojęcie adaptacji będzie stosowane na oznaczenie aktu przystosowywania prozy repor-

terów do nowej, skonwergowanej scenerii komunikacyjnej. Transpozycje książek repor-

tażowych do postaci spektakli teatralnych, komiksów i innych produkcji artystycznych 

                                                           
 19 Szerzej na temat semantyki tego terminu – zob. D. Ostaszewska, E. Sławkowa, Pojęcie »adaptacja« 

w przestrzeni różnych dyskursów. Od etymologii do współczesnych użyć terminu, [w:] Adaptacje I. Język 

– Literatura – Sztuka, red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, Katowice 2013, s. 13-24.    

 20 Zob. P. Nicklas, O. Lindner, Adaptation and cultural appropriation, [w:] Adaptation and cultural 

appropriation. Literature, film and the arts, red. P. Nicklas, O. Lindner, Berlin 2012, s. 1-4. 

 21 Zob. J. Sanders, Adaptation and appropriation, London – New York 2006, s. 17. 

 22 Zob. L. Hutcheon, A theory of adaptation, New York – London 2006, s. 7. 
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zostaną potraktowane jedynie w sposób kontekstowy, pozwalający zilustrować proces 

lokowania reportaży piśmiennych w polu oddziaływań różnych dyskursów audiowizu-

alnych. Przyjęcie podobnego stanowiska wynika z przeświadczenia, że tak rozumiane 

adaptacje łączą się z szerszym zjawiskiem upłynnienia granic poszczególnych dziedzin 

sztuki, a zatem stanowią jeden z wielu przejawów adaptowania tradycyjnej twórczości 

literackiej do warunków konwergencji.  

Oparta na przytoczonych przesłankach analiza przemian i adaptacji polskich re-

portaży książkowych ma przekrojowy charakter i odznacza się problemową pojemno-

ścią. Wymaga więc zastosowania interdyscyplinarnej metodologii, której teoretyczne 

zaplecze tworzą zasadniczo prace z trzech dziedzin naukowych: medioznawstwa, bi-

bliologii i literaturoznawstwa. W przypadku pierwszej dyscypliny szczególnie inspiru-

jące dla podjętej tu refleksji okazały się badania tzw. ekologii mediów, skupione na 

środowisku komunikacyjnym kształtowanym przez historycznie zmienne środki prze-

kazu. Nawiązanie do tego nurtu pozwala uznać książki reportażowe za składnik stale 

ewoluującej rzeczywistości medialnej, determinowanej nie tylko zdobyczami techniki, 

lecz także społeczno-kulturową scenerią funkcjonowania ich użytkowników. W tak 

określonej charakterystyce istotną rolę odegra relacja reportażu wobec dwóch głównych 

przestrzeni komunikacyjnych: przeobrażonej w efekcie cyfryzacji sfery dziennikarstwa  

i mediów masowych oraz ulegającego analogicznym przemianom sektora wydawniczo-

księgarskiego. Omówieniu pierwszego zagadnienia posłużą przede wszystkim studia 

poświęcone następstwom rewolucji cyfrowej, ze szczególnym uwzględnieniem proce-

sów konwergencji. Drugi z wyróżnionych kontekstów zostanie rozwinięty w oparciu  

o bibliologiczne opracowania na temat polskiego rynku książki. Przedmiotem analizy 

jakościowej będą cykliczne raporty poświęcone najważniejszym trendom wydawni-

czym, datowanym od lat powojennych po okres najnowszy. Stanowią one bogate źródło 

wiedzy na temat rynkowej pozycji reportaży książkowych, zaliczanych do niezwykle 

poczytnej w Polsce literatury faktu. Literacki aspekt ontologii utworów reportażowych 

zostanie sproblematyzowany w literaturoznawczych partiach pracy. Kluczowym zagad-

nieniem tu rozpatrywanym stanie się dostrzegalna ewolucja warsztatu i świadomości 

twórczej reporterów, warunkowana kilkakrotnie już wspomnianą potrzebą adaptacji do 

zmienionych warunków tworzenia i odbioru tekstów kultury. Aparat badawczy obejmie 

w tym wypadku m.in. prace z zakresu socjologii literatury, genologii literackiej i teorii 

reportażu. Uzupełnieniem wszystkich wyliczonych odniesień teoretycznych będą mate-
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riały źródłowe dwojakiego rodzaju: archiwalne i współczesne wypowiedzi prasowe, 

komplementarne wobec książkowych edycji gatunku, a także wybrane książki reporter-

skie, poddane szczegółowej analizie w ramach egzemplifikacji omawianych tendencji.  

Za literaturoznawczy akcent należy ponadto uznać wykorzystaną w pracy defi-

nicję reportażu jako relacji o autentycznych zdarzeniach i problemach, prezentowanych 

z autorskiej perspektywy przy użyciu środków obrazowania artystycznego. Medialny 

wariant zdefiniowanej w ten sposób formy piśmienniczej będzie określany wymiennie 

za pomocą terminów: „reportaż książkowy”, „książka reportażowa” i „książka reporter-

ska”. Pomiędzy tymi wyrażeniami zachodzą oczywiste niuanse znaczeniowe, wynikają-

ce z wyeksponowania odmiennych aspektów desygnatu. Zastosowanie leksemu książka 

w funkcji pierwszoplanowego członu nazwy uwypukla kwestię medium, podczas gdy 

pojęcie reportażu odsyła raczej do przekazywanego tą drogą formalno-treściowego 

konstruktu. Podobne rozbieżności można dostrzec w zestawieniu kategorii „reportażo-

wości”, wywołującej asocjacje z pisarskim aktem kreacji, oraz „reporterskości”, budzą-

cej większe skojarzenia z procesem dziennikarskiego gromadzenia danych. Ze wzglę-

dów stylistycznych przywołane określenia będą jednak stosowane synonimiczne, jako 

formuły w porównywalnym stopniu lokujące reportaż w sferze zagadnień związanych  

z sektorem wydawniczo-księgarskim.  

Dodatkowego wyjaśnienia wymaga także cezura czasowa przyjęta na potrzeby 

rozważań. Zawiera się ona w okresie od drugiej połowy XIX wieku – uchodzącym za 

początek rozwoju form stricte prereportażowych – do czasów współczesnych. Właści-

wym przedmiotem refleksji będą jednak zjawiska zaistniałe w Polsce po transformacji 

ustrojowej, a zwłaszcza na przełomie pierwszej i drugiej dekady nowego tysiąclecia. 

Wtedy to bowiem z największą wyrazistością uwidoczniła się dynamiczna ekspansja 

utworów reportażowych na krajowym rynku książki, przebiegająca równolegle z ich 

formalną hybrydyzacją pod wpływem rosnącej roli cyfrowych technik przekazu. Należy 

podkreślić, że zakres omawianych zagadnień ograniczy się wyłącznie do reportaży 

książkowych tworzonych przez polskich autorów i – w przeważającej większości – wy-

dawanych w Polsce. Recepcja i rynkowa pozycja tego typu publikacji za granicą jest 

bowiem problemem wymagającym odrębnych, pogłębionych studiów. Pominięcie 

wspomnianej kwestii wynika także z przeświadczenia, że obserwowana w polskiej me-

diosferze relacja między kategorią książki reportażowej a reportażowym tekstem pra-

sowym nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w systemach medialnych innych krajów. 
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Podobne założenie, choć budzące kontrowersje, bynajmniej nie pretenduje do przyzna-

nia rodzimemu reportażowi znamion unikatowości. Konstytuują go przecież mechani-

zmy, które w zbliżonej postaci uobecniły się m.in. w programie amerykańskiego Nowe-

go Dziennikarstwa23 oraz w radzieckich i zachodnioeuropejskich nurtach prozy fakto-

graficznej24. Poetyka polskiego reportażu książkowego posiada jednak pewne cechy 

dystynktywne, w dostrzegalny sposób zależne od kontekstu narodowego. Przyczyn 

rozwoju reportażowych wydawnictw zwartych można bowiem upatrywać w dużej mie-

rze w społeczno-politycznych przeobrażeniach dwudziestowiecznej Polski, które zna-

cząco wpłynęły na kształt rodzimej literatury faktu.  

Ujętą w tak określone metodologiczne ramy rozprawę otworzy rozdział dotyczą-

cy genezy i ekspansji reportażu na krajowym rynku książki od schyłku XIX wieku do 

1989 roku. W tej części pracy zostaną omówione okoliczności zaistnienia symbiotycz-

nej relacji między prasowym i książkowym wariantem gatunku, zapoczątkowane prze-

nikaniem form prereportażowych do produkcji wydawniczo-księgarskiej okresu zabo-

rów. Pogłębienie wspomnianego związku nastąpiło w dwudziestoleciu międzywojen-

nym, któremu będzie poświęcony osobny podrozdział pracy. Zostanie w nim umiesz-

czony tematyczny przegląd książek reportażowych wydawanych w II Rzeczypospolitej, 

a także opis społecznych źródeł prymatu prasy nad ówczesnym sektorem księgarskim. 

Tę tematykę uzupełni analiza zapaści polskiego rynku wydawniczego podczas II wojny 

światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki polityka okupanta wywarła 

na późniejszy rozkwit reportażu książkowego w pierwszych latach istnienia Polski Lu-

dowej. W analizie tego okresu nacisk zostanie położony na stopniową zmianę podejścia 

do książek reportażowych, polegającą na uznaniu ich autonomii wobec tekstów druko-

wanych w prasie. 

                                                           
 23 Tym terminem określany jest nurt quasi-reportażowej literatury z przełomu lat sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych XX wieku, publikowanej przez amerykańskich pisarzy i dziennikarzy na łamach 

popularnych magazynów. O związkach łączących polski reportaż z dorobkiem wspomnianej formacji 

twórczej piszę w artykule: Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku? Transfer poetyk, problemy 

adaptacyjne, [w:] Adaptacje II. Transfery kulturowe, red. W. Hajduk-Gawron, Katowice 2015, s. 49-61. 

Na temat podstawowych założeń tego nurtu – zob. np. J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo, [w:] Historia 

literatury amerykańskiej XX wieku, t. 2, red. A. Salska, Kraków 2003, s. 329-336. 

 24 Wśród dwudziestowiecznych inspiracji twórczych polskiego reportażu należy wymienić m.in. ra-

dziecki program literatury faktu i spopularyzowaną w ZSRR konwencję szkiców reportażowych – oczer-

ków (оцерк), a także niemiecki nurt Nowej Rzeczowości. Zob. np. Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterac-

kich tradycjach prozy dokumentarnej (podróż – powieść – reportaż), Toruń 1966, s. 122-140; B. Klim-

czyk, O roli reportażu artystycznego w literaturze radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX 

wieku, „Rusycystyczne studia literaturoznawcze” 1977, t. 1, s. 105-113. 
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Kolejny rozdział dysertacji dotyczy sytuacji reportażu książkowego po trans-

formacji ustrojowej w Polsce. W tej części rozważań zostanie podjęta próba omówienia 

książek reportażowych w kontekście przemian ówczesnego życia literackiego, obejmu-

jących spór o tzw. przełom 1989 roku oraz dyskusję wokół spopularyzowanej przez 

Kingę Dunin kategorii „dominującego dyskursu medialnego”. Drugie z przywołanych 

zagadnień zostanie odniesione m.in. do problemu najnowszych antologii polskiego re-

portażu, obrazujących płynność granicy dzielącej pojęcie „kanonu” od „rankingu”. Ana-

lizę wspomnianego „umedialnienia” gatunku i jego uwikłania w mechanizmy popkultu-

ry uzupełni charakterystyka rozrywkowych i interaktywnych aspektów wybranych zbio-

rów antologijnych oraz autorskich książek reporterskich. Rozwinięciu tego zagadnienia 

posłuży podrozdział dotyczący scenicznych, filmowych i multimedialnych adaptacji 

polskich reportaży książkowych, lokowanych na pograniczu rozmaitych dyskursów 

artystycznych, a w dalszym planie – w polu oddziaływań nowych mediów.  

Zasadniczy dla podjętych rozważań problem sytuacji piśmiennictwa reportażo-

wego w dobie szeroko pojętej konwergencji poetyk i gatunków literackich, a także 

technologii przekazu i rynków medialnych zostanie poruszony w trzecim rozdziale roz-

prawy. Jego celem jest analiza sposobów adaptowania książek reportażowych do stan-

dardów cyfrowych, wykształconych wskutek przeobrażenia tożsamości nadawców  

i odbiorców mediów. Poświęcona tym procesom refleksja obejmie trzy strategie przy-

stosowawcze, inspirowane kategoriami komercjalizacji, interaktywności i podmiotowo-

ści. Wyróżniona typologia metod adaptacyjnych pozwoli omówić proces urynkowienia 

reportażowych wydawnictw zwartych za pomocą nowych narzędzi marketingowych, 

obejmujących intermedialne formy promocji, synergię działań z partnerami zewnętrz-

nymi, budowę publicznego wizerunku reporterów w mediach społecznościowych,  

a także odgórną i oddolną aktywizację publiczności, zgodną z paradygmatem kultury 

uczestnictwa. Wymienione zjawiska zostaną poszerzone o analizę intymistycznych ten-

dencji narracyjnych w najnowszych reportażach książkowych, coraz częściej ukierun-

kowanych na autoekspresję twórcy i podtrzymanie dialogu z czytelnikiem.     

Problem oddziaływania konwergencji na poetykę książek reportażowych zosta-

nie rozwinięty i dopełniony w ostatniej części pracy. Jej tematem przewodnim będzie 

zyskująca na znaczeniu tendencja warsztatowa polskich reporterów, sygnowana umow-

nym terminem agregacyjności. Kategoria ta posłuży zilustrowaniu chwytu gromadzenia 

i scalania odrębnych cząstek narracyjnych, wzorców genologicznych, środków wyrazu 
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lub platform medialnych, w celu wykreowania wielowymiarowej i wieloskładnikowej 

opowieści reporterskiej. Mianem agregatów będą określane reportaże książkowe zysku-

jące rangę bądź tekstowych hybryd, bądź transmedialnych projektów wydawniczych.  

Jako kontekst zostanie omówione zjawisko dziennikarstwa konwergencyjnego i zwią-

zanych z nim przeobrażeń zawodowej tożsamości dziennikarzy. Właściwy kierunek 

refleksji wyznaczą natomiast pojęcia hybrydyczności, multimedialności i transmedial-

ności, odniesione kolejno do książek Mariusza Szczygła (Gottland, Zrób sobie raj), 

Jacka-Hugo Badera (Dzienniki kołymskie, Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak) 

i Filipa Springera (Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast). Wybór tych konkret-

nych autorów motywowany jest przekonaniem, że ich postawa twórcza najpełniej od-

zwierciedla współczesne przemiany i adaptacje polskiego reportażu książkowego.  

W przypadku Szczygła przejawiają się one w gatunkowej hybrydyzacji utworów, z ko-

lei najnowszy dorobek Hugo-Badera i Springera oddaje rosnące zainteresowanie dla 

formuły opowiadania transmedialnego – z powodzeniem adaptowanej także na rynku 

wydawniczo-księgarskim.  

Tematyka omówionych rozdziałów została podporządkowana przyjętemu w pracy 

nadrzędnemu zamierzeniu badawczemu, tj. próbie uchwycenia najistotniejszych zjawisk 

determinujących rynkowy i estetyczny status polskiego reportażu książkowego – daw-

niej i dziś. Analizie przyświeca ponadto intencja określenia możliwych kierunków dal-

szej ewolucji tego nurtu prozy, z związku z dynamicznymi przemianami tradycyjnych 

mediów pod wpływem kolejnych technologicznych innowacji. Zgodnie z konstatacją 

Drożdża, „[p]rzestrzeń medialna jest coraz bardziej ubogacana nowymi możliwościami 

przekazu, które funkcjonują w tym obszarze komplementarnie, poszerzając strefę two-

rzenia, przekazu i odbioru treści medialnych”25. Podjęte rozważania wynikają z głębo-

kiego przeświadczenia, że mechanizm ten dotyczy także drukowanej książki – komple-

mentarnej i równorzędnej wobec cyfrowych hybryd reportażu, mimo swej domniemanej 

anachroniczności.   

 

  

 

 

 

                                                           
 25 M. Drożdż, Konwergencja mediów …, s. 87. 
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ROZDZIAŁ 1: 

Reportaż na polskim rynku książki do 1989 roku 

 

 

 

 

Okoliczności zaistnienia i rozwoju reportażu na polskim rynku książki nie spo-

sób rozpatrywać bez odniesienia do dynamicznych przemian społeczno-politycznych, 

które przeobraziły krajowy sektor wydawniczo-księgarski i zacieśniły jego związek ze 

sferą prasy. Dla omówienia tego zjawiska zasadne wydaje się przyjęcie przekrojowej, 

diachronicznej perspektywy oglądu, uwzględniającej kolejne etapy ewolucji książkowej 

odmiany gatunku. Umowne cezury tak rozumianej periodyzacji pokrywają się z chrono-

logią procesów, które oddziaływały w sposób bezpośredni nie tyle na kondycję reporta-

żu, ile na ogólne ramy życia kulturalnego w Polsce. Wydarzenia ze sfery politycznej  

i społecznej często decydowały bowiem o przeobrażeniach bieżącej kultury literackiej, 

narzucającej twórcom – w tym: reporterom – wzorce opisu rzeczywistości.  

Analizę wspomnianej prawidłowości rozpocznie charakterystyka form prerepor-

tażowych z przełomu XIX i XX wieku. W czasach zaborów utrwaliła się bowiem sym-

biotyczna relacja między polską prasą a działalnością wydawnictw literackich, w znacz-

nym stopniu determinująca współczesny status książek reporterskich. Osobne miejsce 

zostanie poświęcone tradycji międzywojennej – uznanej za właściwy moment powsta-

nia gatunku – oraz wojennej, która wpłynęła na główne tendencje ruchu wydawniczego 

w pierwszych latach Polski Ludowej. Dzieje książkowych edycji reportażu w okresie 

sprzed transformacji ustrojowej stanowią centralny element podjętej refleksji. Jej nad-

rzędnym celem jest z jednej strony próba ustalenia przyczyn upowszechnienia książek 

reportażowych, z drugiej natomiast – chęć ich sportretowania jako fenomenu historycz-

nego i estetycznego26.        

  

                                                           
 26 W rozdziale wykorzystano fragmenty artykułu Literary reportage or journalistic fiction? Polish 

reporters’ struggles with the form, oddanego do druku w anglojęzycznym półroczniku „Literary Journa-

lism Studies”. Treści dotyczące historii polskiego reportażu zostały uzupełnione i poszerzone o szczegó-

łowe informacje na temat jego związków z krajowym ruchem wydawniczym.  
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1.1. Formy prereportażowe w wydawnictwach okresu zaborów 

 

W świadomości dziewiętnastowiecznych odbiorców reportaż nie funkcjonował 

jako autonomiczny gatunek o wyrazistych cechach dystynktywnych. W czasach zabo-

rów pojawiły się jednak formy bezpośrednio go poprzedzające, choć wielu badaczy 

przypisuje reportażowy charakter zjawiskom jeszcze wcześniejszym. Korzeni reportażu 

upatruje się już w antycznym piśmiennictwie podróżniczym, obejmującym konwencje 

pokroju periegezy czy itinerariów. W przypadku polskiej historii gatunku eksponowane 

są jego związki z podróżopisarstwem oświeceniowym i romantycznym, a także popu-

larnymi w XVII i XVIII wieku sprawozdaniami dziennikarskimi, określanymi jako 

„nowiny” lub „relacje gazeciarskie”27. Na właściwą genezę omawianej poetyki składają 

się jednak dwie odrębne, lecz wzajemnie powiązane tradycje piśmiennicze. Pierwsza 

jest następstwem powstania prasy masowej, która w latach sześćdziesiątych i siedem-

dziesiątych XIX wieku podlegała w Polsce wyraźnym wpływom wzorców zachodnio-

europejskich, zwłaszcza francuskich. Za ich sprawą upowszechniła się w kraju brukowa 

formuła utworów reporterskich, postrzeganych w sposób jednoznacznie pejoratywny. 

Jolanta Sztachelska zaznacza, że początkowo terminem „reporter” określano drugo-

rzędnego pracownika redakcji – „dostarczyciela tematów o sensacyjnym charakterze, 

plotek i niedyskrecji”28. Dla wydawców tak rozumiane „reporteryje” były źródłem wy-

miernych zysków, lecz zaważyły na niekorzystnym wizerunku nowej specjalizacji 

dziennikarskiej i stopniowym upadku autorytetu skomercjalizowanej prasy29. Daleko 

większym prestiżem cieszyła się wówczas publikowana na łamach gazet twórczość pro-

zatorska, współtworząca drugą ze wspomnianych tradycji gatunku. W XIX wieku tech-

nika reportażowa przenikała do piśmiennictwa artystycznego, znajdując zastosowanie  

w literaturze opartej na konwencji realizmu i naturalizmu oraz w szeroko pojętej sferze 

podróżopisarstwa. Jeszcze zanim reportaż zyskał pełną autonomię gatunkową, kształ-

towały się zatem dwie jego odmiany: dziennikarska, pod względem strukturalnym nik-

                                                           
 27 Zob. np. J. Maciejewski, Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI–XVIII wieku, „Napis” 

2002, ser. 8, s. 11-12; Cz. Niedzielski, Reportaż, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Ba-

chórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1995, s. 820; M. Piechota, Jaka Ameryka? Polscy reportażyści dwu-

dziestolecia międzywojennego o Stanach Zjednoczonych, Lublin 2002, s. 7-11; K. Wolny-Zmorzyński, 

Reportaż, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 175-176.  

 28 J. Sztachelska, Reportaż. Z historii gatunku w wieku XIX, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 

2013, nr 4, s. 159. 

 29 Tę tendencję eksponuje Zenon Kmiecik, uznając skandalizujące wątki publikowane w dziewiętna-

stowiecznych dziennikach za przejaw rywalizacji o zdobycie jak największej liczby prenumeratorów. 

Zob. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), Warszawa 1971, s. 19-20.  
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nąca w tle innych wypowiedzi prasowych, a także literacka, obejmująca prozę doku-

mentarną, beletrystyką o walorach „prawdziwościowych” oraz wszelkie odmiany spra-

wozdań, opisów, kartek czy listów z podróży. 

Tak rozumiana dwoistość wpłynęła znacząco na genologiczne zróżnicowanie 

dziewiętnastowiecznej twórczości reporterskiej. Cechowała ją „przypadkowość morfo-

logiczna”30, tj. brak utrwalonych schematów stylistyczno-kompozycyjnych i konstruk-

cja zależna od zmiennych potrzeb oraz indywidualnych wyborów redakcyjnych. Kon-

sekwentny był za to sposób rozpowszechniania prozy prereportażowej. W analizowa-

nym okresie ukazywała się ona przede wszystkim w pismach codziennych i periody-

kach, wśród których prym wiodła prasa warszawska. Tę prawidłowość Sztachelska 

uznaje za naturalną dla omawianej poetyki, jako że: 

 

[…] reportaż zawsze związany jest z publikacją prasową (w wieku XX również z innymi me-

diami) i spełnianiem funkcji sprawozdawczych. Jeśli w tekstach dziewiętnastowiecznych dru-

kowanych poza nią przejawiają się cechy reportażowości, to jest to wynik oddziaływania prasy  

i specyficznych dla niej form wypowiedzi31. 

 

Teksty prereportażowe drukowali jednak w prasie nie tylko zawodowi reporterzy, któ-

rych profesja wykształciła się w toku stopniowej rozbudowy osobnych działów repor-

terskich w redakcjach gazet. Zenon Kmiecik podkreśla, że w drugiej połowie XIX wie-

ku i na początku wieku XX „zawód dziennikarski był ściśle związany z działalnością 

literacką. Pracą dziennikarską zajmowali się literaci, którzy zyskali rozgłos i uznanie 

krytyki oraz czytelników”32. Łączenie obu tych dziedzin wydaje się szczególnie istotne 

dla rozważań o dziejach reportażu na polskim rynku książki, ponieważ dowodzi bezpo-

średniego związku, jaki w okresie zaborów zachodził między prasowymi formami pre-

reportażowymi a ruchem wydawniczo-księgarskim. W omawianym czasie zwyczajem 

powszechnie praktykowanym przez poczytnych pisarzy było publikowanie twórczości 

powieściowej w pierwszej kolejności na łamach prasy. Wynikało to z dość prozaicznej 

przyczyny: prace zamieszczane w cyklach odcinkowych zapewniały autorom bieżący 

napływ środków finansowych, jeszcze przed otrzymaniem pełnego honorarium za kom-

                                                           
 30 J. Sztachelska, „Reporteryje” i reportaże. Dokumentarne tradycje polskiej prozy w 2 poł. XIX i na 

pocz. XX wieku (Prus – Konopnicka – Dygasiński – Reymont), Białystok 1997, s. 12. 

 31 J. Sztachelska, Reportaż …, s. 155. 

 32 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1908-1918, Warszawa 1981, s. 36. 
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pletne wydanie książkowe33. Z drugiej strony, pozyskanie wybitnych ludzi pióra zwięk-

szało prestiż danego pisma, dlatego redakcje zabiegały o nawiązanie współpracy ze 

znanymi literatami34. W konsekwencji, wiele książkowych edycji dzieł Józefa Ignacego 

Kraszewskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego oraz innych 

twórców sięgających po metodę reportażową poprzedziły prasowe pierwodruki. Także 

w przypadku literatów podejmujących równolegle działalność pisarską i dziennikarską 

(casus Sienkiewicza i Prusa) naturalnym następstwem umieszczenia tekstu publicy-

stycznego lub podróżniczego w gazecie był jego przedruk w formie książki.  

Przenikanie elementów reportażu do ówczesnej produkcji księgarskiej zwykle 

przebiegało w sposób dwojaki. Utwory publikowane w odcinkach na łamach prasy35 

niekiedy wydawano jako odrębne pozycje książkowe. Dla przykładu: odbitką z „Gazety 

Warszawskiej” był tom Żydzi przy pracy. Notatki wieśniaka (1896) autorstwa popular-

nego dziewiętnastowiecznego reportera, Kazimierza Laskowskiego36. Omawianą strate-

gię wydawniczą ilustrują także Listy z podróży do Ameryki Henryka Sienkiewicza, 

uznane za dzieło kluczowe dla polskiej tradycji gatunku37. Drukowane w latach 1876-

1878 w warszawskiej „Gazecie Polskiej”, ukazały się w 1880 roku nakładem Gebethne-

ra i Wolffa w drugim i trzecim tomie wyboru pism autora. Na analogicznych zasadach 

opublikowano Pielgrzymkę do Jasnej Góry Reymonta, którą Kazimierz Wolny-

Zmorzyński określił jako pierwszą pełną realizację konwencji reportażu w Polsce38, 

choć w czasach pisarzowi współczesnych utworu tego nie opatrywano konkretną nazwą 

gatunkową39. Swą relację twórca Chłopów zamieścił w odcinkach na łamach „Tygodni-

                                                           
 33 Do czasu dostarczenia kompletnego rękopisu utworu wydawcy wypłacali pisarzom zaliczki. Zob.  

S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy w latach 1878-1914 (szkic do dziejów wydawnictw książek 

w Polsce), [w:] Z dziejów książki i bibliotek w Warszawie, red. S. Tazbir, Warszawa 1961, s. 332. 

 34 Zob. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu …, s. 27.  

 35 Wybór tego typu cykli reporterskich został umieszczony w bibliografii, wraz ze wskazaniem przy-

kładowych numerów gazet, w których ukazały się odcinki poszczególnych serii. 

 36 W analizowanym okresie prasowe odbitki, z których część dostawała się do handlu księgarskiego, 

wydawano w celu ominięcia cenzury lub redukcji kosztów druku. Zob. S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy 

warszawscy …, s. 346-347.     

 37 Wyczerpujące omówienie pozycji, jaką korespondencje Sienkiewicza zajmowały w obrębie ówcze-

snego piśmiennictwa prereportażowego, zamieszcza Sztachelska w rozprawie »Listy z podróży do Amery-

ki« a dziewiętnastowieczne korzenie polskiego reportażu, [w:] tejże, Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia  

i szkice, Białystok 2003, s. 36-55. 

 38 Zob. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż …, s. 176.  

 39 Dziewiętnastowieczne reportaże często uznawano za inne gatunki prozatorskie (np. opowiadania) 

lub – jak w przypadku Pielgrzymki – komentowano bez genologicznych dookreśleń. Przyczyn tego typu 

postaw Sztachelska upatruje w negatywnym wartościowaniu reporterów, którego następstwem było uni-

kanie nazewnictwa kojarzącego się z tym fachem. Zob. J. Sztachelska, „Reporteryje” …, s. 124-125. 
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ka Ilustrowanego” (1894), a następnie wydał w postaci debiutanckiej książki w oficynie 

Gebethnera i Wolffa (1895). Wspomniany zabieg powtórzył na początku XX wieku, 

drukując u tego samego wydawcy reportażowy cykl tekstów Z Ziemi Chełmskiej. Wra-

żenia i notatki (1910). Historie w nim pomieszczone, dotyczące prześladowania unitów 

z terenów Chełmszczyzny, ukazywały się w „Tygodniku Ilustrowanym” w roku 1909  

i 191040. Przytoczone przykłady nie sposób uznać za w pełni reprezentatywne, jako że 

w okresie zaborów wydawnictwa zwarte o reporterskim charakterze należały do rzadko-

ści. W związku z brakiem świadomości gatunkowej reportażu, pokrewne mu wypowie-

dzi prasowe najczęściej włączano do książkowych zbiorów nowel, opowiadań, obraz-

ków lub szkiców. Tego typu kolekcje, zwykle pozbawione klarownej sygnalizacji geno-

logicznej41, stanowiły drugą z wyróżnionych metod przedrukowywania w książkach 

tekstów quasi-reportażowych uprzednio zamieszczonych w prasie.   

Wspomniana strategia wydawnicza dotyczy większości publikacji z końca XIX  

i początków XX wieku, uznanych przez polskich badaczy za prekursorskie wobec ana-

lizowanego gatunku. Taką genezę ma książkowa edycja Szkiców warszawskich Bole-

sława Prusa, realizujących model dziewiętnastowiecznej „fizjologii”42 oraz – jak zazna-

cza Ewa Paczoska – wykorzystujących wzorce humoreski, felietonu i korespondencji43. 

Omawiane teksty pisarz opublikował na przełomie 1874 i 1875 roku w „Kurierze War-

szawskim”, a kilkanaście lat później przedrukował w wydanym przez Gebethnera  

i Wolffa tomie Drobiazgi (1891). Nakładem tej samej oficyny w analogiczny sposób 

ukazały się inne pozycje książkowe o charakterze reporterskim. Zamieszczone w 1905 

roku w „Tygodniku Ilustrowanym” Kartki z notatnika Reymonta – poświęcone war-

szawskim zamieszkom robotniczym i określane jako „opowiadanie o charakterze repor-

                                                           
 40 Zob. J. Starnawski, Władysław Stanisław Reymont wśród piewców męczeństwa Ziemi Chełmskiej, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, t. 5, s. 107. 

 41 Książki prereportażowe często tytułowano jako zbiory „drobiazgów”, „kartek”, „szkiców” czy 

„notatek”. Wspomniany zabieg wydaje się specyficzną metodą programowania wirtualnego odbioru tej 

twórczości, jeszcze przed właściwym ukonstytuowaniem się świadomości reportażu. Wydawcy sugero-

wali w ten sposób zaistnienie pewnej osobliwości genologicznej, bliskiej raczej sferze piśmiennictwa 

użytkowego i publicystycznego niż literaturze.  

 42 Szkic fizjologiczny, będący jednym ze wzorców kształtujących poetykę reportażu, w latach czter-

dziestych XIX wieku stał się koronnym gatunkiem tzw. szkoły naturalnej, tj. wczesnej odmiany rosyj-

skiego realizmu literackiego. Jak pisze Antoni Semczuk: „Rozwinięta we Francji z opozycji wobec ro-

mantycznej egzotyki i orientalizmu, […], »fizjologia« przyjęła za temat opis codziennego życia wielkiego 

miasta, […], jego szarości i – »banalności«”. Tenże, Literatura lat 1843-1855. Charakterystyka okresu, 

[w:] Historia literatury rosyjskiej, t. 1, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, s. 664.    

 43 Zob. E. Paczoska, Od szkicu do obrazu i z powrotem. »Pod szychtami« Bolesława Prusa, „Wiek 

XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2014, R. 7, s. 85.  



21 

 

tażu”44 – ostatecznie znalazły się w zbiorze nowel Na krawędzi (1907), pod zmienio-

nym tytułem Z konstytucyjnych dni. Podobny los spotkał reportażowe utwory więzienne 

Marii Konopnickiej, które mimo starań autorki nie zostały wydane jako odrębna książ-

ka45. Drukowany na łamach „Świtu” cykl Za kratą (1886) włączono do tomu Ludzie  

i rzeczy (1898), natomiast Obrazki więzienne (1887-1888) – opublikowane w „Przeglą-

dzie Literackim”, tj. dodatku do petersburskiego tygodnika „Kraj” – zostały umieszczo-

ne w Nowelach (1897). W wielu przypadkach publikację tekstu w prasie i w postaci 

książkowej dzielił niewielki odstęp czasowy. Dla przykładu: reportaż Iława – Kwidzyn 

– Malbork Żeromskiego, dotyczący przegranego plebiscytu na Powiślu, Warmii i Ma-

zurach, ukazał się w tym samym roku w dzienniku „Rzeczpospolita” i wydanym przez 

Jakuba Mortkowicza publicystycznym zbiorze Inter arma (1920)46. Zdarzały się jednak 

utwory, których edycje książkowe pojawiały się nawet kilkadziesiąt lat po prasowym 

pierwodruku. Dobrą tego ilustrację stanowią Kartki z podróży Prusa, uznane przez Szta-

chelską za „rodzaj reportersko-felietonistycznych relacji, tworzących jeden z wielu wa-

riantów XIX-wiecznego podróżopisarstwa”47. Publikowane od drugiej połowy XIX 

wieku, najpierw w „Kurierze Warszawskim”, potem w „Kurierze Codziennym”, zostały 

przedrukowane w dwutomowym wyborze dopiero w 1950 roku, nakładem Wydawnic-

twa „Książka i Wiedza” (KiW).  

Omówione przykłady prowadzą do wniosku, że powszechne we współczesnej 

Polsce zjawisko współistnienia prasowych i książkowych edycji reportaży było stałą 

praktyką już w okresie zaborów. Wspomnianą relację determinowała specyfika ówcze-

snego ruchu wydawniczego, który na przełomie XIX i XX wieku ogniskował się głów-

nie w Warszawie48. Charakteryzując wydawnictwa funkcjonujące po 1863 roku w stoli-

cy Królestwa Polskiego, Stanisław Burkot zauważa:    

   

                                                           
 44 A. Kołtoniak, Publicystyka „Tygodnika Ilustrowanego” wobec wydarzeń 1905 roku, „Rocznik 

Historii Prasy Polskiej” 2009, t. 12, z. 2, s. 31. 

 45 Wspomina o tym Lena Magnone – zob. taż, Spotkanie w pół drogi. O Marii Konopnickiej i Zofii 

Nałkowskiej (z Katherine Mansfield w tle), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2013, nr 

21, s. 71-72. 

 46 Szczegółową analizę tego tekstu i zbioru przeprowadza Andrzej Kaliszewski, uznając tendencyj-

ność i estetyzację za kluczowe cechy reportażowego dorobku Żeromskiego. Zob. A. Kaliszewski, Hybry-

dyczne i „liryzowane” reportaże Stefana Żeromskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3/4, s. 121-141. 

 47 J. Sztachelska, „Reporteryje” …, s. 53. 

 48 Zob. Cz. Ożarzewski, Zarys dziejów książki i księgarstwa, Poznań 1965, s. 126; 130. Nie zmienia to 

faktu, że także na terenie pozostałych zaborów funkcjonowały w XIX wieku większe wydawnictwa, m.in. 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w Galicji czy poznańska Księgarnia Św. Wojciecha.  
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 Pamiętać musimy, że nie da się przeprowadzić wyraźnej linii podziału między ówczesnym 

czasopiśmiennictwem warszawskim (zwłaszcza magazynami tygodniowymi w rodzaju K ł o -

s ó w  czy T y g o d n i k a  I l u s t r o wa n e g o ) a  firmami wydawniczymi. Cechą znamienną dzia-

łalności firm wydawniczych w Warszawie było ich ścisłe powiązanie z czasopiśmiennictwem.  

I tak: Lewental był równocześnie właścicielem i wydawcą K ł o s ó w , T y g o d n i k a  R o ma n -

s ó w i  P o wi e ś c i  i  Ś wi t u ; Unger – T y g o d n i k a  I l u s t r o wa n e g o , B i e s i a d y  L i t e -

r a c k i e j  i  W ę d r o wc a ; Glücksberg – B l u s z c z u ; Orgelbrand – T y g o d n i k a  P o -

w s z e c h n e g o  i  W i e ń c a 49.  

 

Cytowane zjawisko eksponuje także Kmiecik pisząc, że w Warszawie okresu zaborów 

„[w]łaściciele drukarń i często księgarze byli jednocześnie wydawcami książek i czaso-

pism”50. Jak dowodzą Stanisław Arct i Eugenia Pawłowska, w latach 1878-1914 war-

szawskie redakcje gazet miały sięgający prawie 7% udział w ogólnej produkcji księgar-

skiej51. Fakt ten tłumaczy tendencję płynnego przenikania form reportażowych z prasy 

do sektora wydawniczego. Powstające na takiej zasadzie publikacje zazwyczaj sygno-

wano nazwiskiem właściciela danego pisma, jednak w niektórych przypadkach prozę 

dokumentarną wydawały oficyny działające bezpośrednio przy konkretnej gazecie. Dla 

przykładu: współtworzące podróżniczą tradycję reportażu Listy z Brazylii Adolfa Dyga-

sińskiego opublikowało Wydawnictwo „Kuriera Warszawskiego”, na łamach którego 

wspomniane korespondencje ukazywały się w latach 1890-189152. Do 1887 roku przy-

wołane czasopismo było własnością potentata branży wydawniczo-księgarskiej – firmy 

Gebethnera i Wolffa. Jako jedni z nielicznych w tym czasie wydawców, drukowali oni 

dzieła w nakładach sięgających kilku tysięcy egzemplarzy i „zdołali już w zaraniu swej 

działalności nawiązać stosunki z najwybitniejszymi pisarzami epoki”53. W wybranych 

okresach Gebethner i Wolff wydawali też kilka innych gazet, które w największym 

stopniu przyczyniły się do rozkwitu dziewiętnastowiecznych form prereportażowych. 

Obok „Kuriera Warszawskiego” należy tu wymienić przede wszystkim „Tygodnik Ilu-

strowany” oraz brukowy „Kurier Codzienny”.  

Właśnie na łamach warszawskiego czasopiśmiennictwa rozwijała się twórczość 

pierwszych polskich reporterów. Jak podkreśla Sztachelska, w omawianym czasie prasa 

                                                           
 49 S. Burkot, Józef Ignacy Kraszewski a wydawcy (po roku 1863), „Pamiętnik Literacki” 1958, z. 1,  

s. 210. 

 50 Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu …, s. 15.  

 51 Zob. S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy …, s. 347. 

 52 Zob. J. Sztachelska, „Reporteryje” …, s. 87-88. 

 53 J. Muszkowski, Z dziejów firmy Gebethner i Wolff. 1857-1937, Warszawa 1938, s. 59. 
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„wywierała ogromny wpływ na wyobraźnię zbiorową, kształtowała gusta i przyzwycza-

jenia nowej publiczności, tworząc fundamenty kultury masowej”54. Publikacje prasowe 

docierały więc do odbiorców w daleko większym stopniu niż książka, która w XIX 

wieku uchodziła za dobro luksusowe, ze względu na wysokie ceny i rzemieślniczo-

chałupnicze metody wytwarzania55. Dodatkowymi przeszkodami w jej rozwoju były 

cenzuralne i administracyjne poczynania zaborców, stosujących „wszelkiego rodzaju 

restrykcje prawne utrudniające uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie działalności edy-

torskiej i księgarskiej”56. W związku z tym faktem, w omawianym okresie ruch wy-

dawniczo-księgarski „odznaczał się produkcją drobnicową”57. Z wyjątkiem nielicznych 

prężnych oficyn, m.in. przywołanej już firmy Gebethnera i Wolffa lub równie znanego 

Wydawnictwa Michała Arcta, większość nakładców wydawała zaledwie pojedyncze 

egzemplarze książek. Należy jednak zaznaczyć, że na przełomie XIX i XX wieku także 

prasa – jako medium piśmienne – miała ograniczony zasięg oddziaływania, z uwagi na 

niski poziom oświaty i wysoki stopień analfabetyzmu społeczeństwa, widoczny zwłasz-

cza w Królestwie Polskim58. Z tego powodu czytelnikami warszawskich gazet byli 

głównie przedstawiciele „oświeconych” warstw inteligencji, ziemiaństwa i mieszczań-

stwa, którzy stanowili wówczas znikomy odsetek ludności59.  

W dobie zaborów utwory prekursorskie wobec reportażu nie docierały więc do 

masowego grona odbiorców ani poprzez prasę, ani powiązaną z nią produkcję wydaw-

niczo-księgarską. Wynikało to zarówno z wymienionych barier społecznych oraz edu-

kacyjnych, jak i z braku rozpoznania omawianego gatunku w refleksji teoretycznolite-

rackiej. O ile pierwszy z wymienionych czynników nadal utrudniał recepcję prozy re-

portażowej w odrodzonej Polsce, drugi – wraz z adaptacją radzieckiego programu lite-

ratury faktu i innych pokrewnych mu nurtów estetyczno-literackich – uległ stopniowej 

dezaktualizacji. W dwudziestoleciu międzywojennym reportaż zyskał bowiem genolo-

giczną tożsamość, co znacząco zaważyło na dalszych losach jego prasowego i książko-

wego wariantu.   

                                                           
 54 J. Sztachelska, Reportaż …, s. 156. 

 55 Zob. B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów książki, Warszawa 1987, s. 268.  

 56 B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, s. 182. 

 57 S. Arct, E. Pawłowska, Wydawcy warszawscy …, s. 337. 

 58 W końcu XIX wieku analfabetyzm w Kongresówce sięgał nawet 60-70%, w pozostałych zaborach 

był nieco niższy. Zob. np. B. Bieńkowska, Książka …, s. 189; B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys 

dziejów …, s. 305. 

 59 Zob. Z. Kmiecik, Prasa warszawska w latach 1886-1904, Wrocław 1989, s. 22. 
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1.2. Reportaż a międzywojenna produkcja księgarska 

 

Polska odmiana reportażu zaistniała w pełni dopiero w latach trzydziestych XX 

wieku, lecz już w początkowej fazie okresu międzywojennego pojawiły się dogodne 

warunki dla rozwoju formuły reportażowej. Jej popularyzacji wśród czytelników sprzy-

jała specyficzna koniunktura na aktualne przekazy faktograficzne, wynikająca z bieżą-

cej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i za granicą. Zdaniem Ziątka, odzyskanie 

niepodległości w 1918 roku wpłynęło na zmianę oczekiwań narodowej opinii publicz-

nej. Pojawił się bowiem adresat, który „chciał być szybko i wiarygodnie informowany 

zarówno o wydarzeniach i zjawiskach we własnym kraju (rozwijającym się w przyspie-

szonym i konfliktowym rytmie), jak i o wydarzeniach w szerokim świecie”60. Potrzebę 

tę spełniała z jednej strony konwencja reportażu podróżniczego, który w omawianym 

czasie zwykle przybierał postać przygodowych opowieści z wypraw w odległe zakątki 

globu. Na przeciwległym biegunie sytuowały się natomiast relacje ilustrujące niestabil-

ną sytuację gospodarczą odrodzonej Polski i związane z nią problemy socjalne, a także 

teksty komentujące bieżącą politykę krajową i światową. Międzywojenną tradycję ga-

tunku współtworzyły więc formy typowo publicystyczne oraz utwory z pogranicza be-

letrystyki, obejmujące szeroko pojętą prozę dokumentarną i turystyczno-krajoznawczą. 

Sytuacja obu wyróżnionych odmian reportażu na ówczesnym rynku wydawni-

czym pod wieloma względami przypominała tę z okresu zaborów61. Utwory o charakte-

rze reportażowym ukazywały się w pierwszej kolejności na łamach prasy, która odegra-

ła kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej postaci gatunku. Twórczość reporterów co 

prawda przenikała do produkcji księgarskiej62, lecz dynamikę tego procesu hamowały 

czynniki natury społeczno-demograficznej. W omawianym czasie siedziby wydaw-

nictw, księgarń i bibliotek mieściły się w dużych miastach, przede wszystkim w War-

                                                           
 60 Z. Ziątek, Autentyzm rozpoznań społecznych, [w:] Literatura polska 1918-1975, t. 2: 1933-1944, 

red. A. Brodzka, S. Żółkiewski, Warszawa 1993, s. 701. 

 61 Analogie ujawniły się nie tylko za sprawą podobnych uwarunkowań rozwoju czytelnictwa. Zbi-

gniew Bauer podkreśla, że międzywojenny reportaż – pozornie czerpiący z awangardowych nurtów epoki 

– z nielicznymi wyjątkami bazował na wzorcach narracyjnych zapożyczonych z XIX wieku, pozostając 

„twierdzą nader tradycjonalnych form literackiej ekspresji”. Tenże, Problem intermedialności reportażu 

międzywojennego, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym …, s. 48.      

 62 W szerszym planie fakt ten można powiązać z eksponowaną przez Stefana Żółkiewskiego płynno-

ścią granic dzielących społeczne obiegi literatury międzywojennej. Badacz podkreśla, że w okresie  

II Rzeczypospolitej twórczość literacka i paraliteracka cyrkulowała nie tylko między sektorem wydawni-

czo-księgarskim i czasopiśmienniczym, ale też między prasą wysokonakładową i innymi środkami ma-

sowej komunikacji: filmem oraz radiem. Zob. tenże, Kultura literacka (1918-1932), Wrocław 1973, s. 46.  



25 

 

szawie, Krakowie, Lwowie, Wilnie i Poznaniu. Ulokowanie ośrodków wydawniczych  

z dala od prowincji „utrudniało dopływ książki na wieś”63, a zatem znacząco ogranicza-

ło liczbę potencjalnych czytelników. Ich grono było niewielkie także wskutek niskiego 

poziomu wykształcenia ludności i częstego, jak w XIX wieku, analfabetyzmu. Choć  

w dwudziestoleciu międzywojennym odsetek analfabetów w skali kraju spadł w porów-

naniu do okresu zaborów64, czytelnictwo nadal napotykało poważne bariery. Fakt ten 

przekładał się na niestabilną sytuację finansową wydawców, którzy w celu maksymali-

zacji zysków podnosili ceny książek i równocześnie zmniejszali ich nakłady65. Zapaść 

krajowego rynku księgarskiego nasiliła się na przełomie lat dwudziestych i trzydzie-

stych XX wieku, w związku z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Liczne  

w tym czasie bankructwa przedsiębiorstw wydawniczych – w połączeniu z edukacyj-

nym zacofaniem społeczeństwa i kosztownością publikacji książkowych – sprawiły, że 

to prasa była często jedynym słowem drukowanym, z jakim obcowali na co dzień od-

biorcy66. W okresie międzywojennym treści przeznaczone dla mas ludowych – w tym 

publicystykę społeczno-polityczną i relacje o aktualnych wydarzeniach z kraju i zagra-

nicy – upowszechniano więc głównie za pośrednictwem gazet codziennych i czasopism.  

Z nimi też należy wiązać właściwe początki polskiego reportażu, który jako au-

tonomiczny gatunek zaistniał w tle toczonej na łamach ówczesnej prasy dyskusji doty-

czącej nowatorstwa i antytradycjonalizmu w sztuce. Lokowany w opozycji do strategii 

narracyjnych wywiedzionych z prozy realistycznej i naturalistycznej, stał się „elemen-

tem sporu o kierunek rozwoju literatury dwudziestowiecznej”67. Jego teorię kształtowa-

ły popularne w tym czasie hasła autentyzmu oraz wspomniane we wstępie niniejszej 

dysertacji wzorce zagraniczne, takie jak program niemieckiej Nowej Rzeczowości68,  

a zwłaszcza radzieckiej literatury faktu. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku założe-

                                                           
 63 H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa-Wrocław 1981, 

s. 92. 

 64 W latach dwudziestych XX wieku sięgał ok. 30%, a w drugim dziesięcioleciu okresu międzywojen-

nego spadł do ok. 20%. Zob. np. B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów …, s. 340. 

 65 Zob. A. Bromberg, Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944-1964, 

Warszawa 1966, s. 96. Jak podkreśla przywołany badacz, w dwudziestoleciu międzywojennym nakłady 

książek często ustalano na poziomie kilkuset egzemplarzy, a ich liczba nawet u największych wydawców 

nie przekraczała pięciu tysięcy. Zob. tamże, s. 90. 

 66 Zob. B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów …, s. 341. 

 67 Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach …, Toruń 1966, s. 110. 

 68 Mianem Nowej Rzeczowości (Neue Sachlichkeit) określany jest zespół niemieckich programów 

artystycznych z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. W literaturze termin ten oznacza 

warsztatową tendencję opartą na kulcie faktu i dokumentarnej precyzji. Zob. G. Gazda, Nowa Rzeczo-

wość, [w:] tegoż, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000, s. 383. 
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nia teoretyków „LEF-u” i „Nowego LEF-u” zostały zaadaptowane na gruncie prasy 

lewicowej, m.in. za sprawą redagowanego przez Aleksandra Wata „Miesięcznika Lite-

rackiego”69. Teksty publikowane w tego typu pismach zwykle przybierały propagando-

wo-agitacyjną formę, adekwatną do ukazania bieżących problemów klasy robotniczej. 

Jako gatunek „przeznaczony dla środowiska, o którym pisał”70, prasowy reportaż lewi-

cy w okresie międzywojennym miał więc większą szansę zaistnieć wśród odbiorców  

z niższych warstw społecznych niż reporterskie relacje podejmujące analogiczną tema-

tykę, lecz ukazujące się w postaci kosztownych książek71. Z uwagi na cenę dominowały 

nad nimi także nieco bardziej elitarne tygodniki inteligencji mieszczańskiej, zwłaszcza 

promujące twórczość reporterów „Wiadomości Literackie” Mieczysława Grydzewskie-

go. Od początku lat trzydziestych redakcja pisma drukowała liczne utwory reportażowe 

na temat patologizacji życia codziennego w II Rzeczypospolitej, próbując „szokować 

drastycznością obyczajową”72. Sensacyjne, a zatem schlebiające masowym gustom re-

portaże krajowe często zamieszczano w „Wiadomościach Literackich” we fragmentach, 

w postaci autorskich cykli. Odcinkowy charakter miały ponadto publikowane w tygo-

dniku reporterskie korespondencje z zagranicy, coraz liczniejsze w miarę wzrostu na-

pięcia politycznego na arenie międzynarodowej. Obie odmiany tekstów uobecniały się 

w podobny sposób m.in. na łamach „Kuriera Warszawskiego”, „Gazety Polskiej”, „Ilu-

strowanego Kuriera Codziennego”, „Słowa”, „Tygodnika Ilustrowanego” i „Bluszczu”.  

Jak już zostało wspomniane, w dwudziestoleciu międzywojennym większość re-

portaży ukazujących się w prasie przedrukowywano w zwartych publikacjach książko-

wych. Oprócz tej tendencji, bezpośrednią kontynuacją wzorców utrwalonych w czasach 

zaborów była praktyka łączenia aktywności pisarskiej ze współpracą z redakcjami gazet 

lub stałym w nich zatrudnieniem73. Wydawane w następstwie tych procesów książki 

                                                           
 69 Toczone w międzywojennych pismach lewicowych dyskusje na temat reportażu jako gatunku litera-

tury faktu omawia Marian Stępień. Zob. tenże, W kręgu literatury faktu, [w:] tegoż, Ze stanowiska lewicy. 

Studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej lat 1919-1939, Kraków 1974, s. 112-149. 

 70 J. Rurawski, O reportażu, [w:] Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku …, s. 17. Przedr. za: „Po-

lonistyka” 1964, nr 5. 

 71 Należy jednak zaznaczyć, że ze względów finansowych także gazety nie docierały wówczas do szero-

kich rzesz ludności wiejskiej, robotników i ubogiego drobnomieszczaństwa. Ta tendencja uległa częścio-

wej zmianie dopiero w latach trzydziestych, wraz z rozwojem taniej prasy. Zob. W. Władyka, Prasa Dru-

giej Rzeczypospolitej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 93. 

 72 M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa 2012, s. 166.  

 73 Typową dla międzywojnia płynność granicy dzielącej profesję dziennikarską i pisarską eksponuje 

m.in. Urszula Glensk. Zob. taż, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Kra-

ków 2014, s. 23-27.  
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reportażowe z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku można podzielić na cztery 

zasadnicze kategorie. Pierwszą – społeczno-obyczajową – tworzyły utwory krajowe 

poświęcone bieżącym, zwykle skandalizującym zdarzeniom i zjawiskom, bądź też sze-

roko pojętej problematyce socjalnej. Eksplorowane w tego typu narracjach ciemne sfery 

życia publicznego – np. prostytucja, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość – według Ur-

szuli Glensk „sprzyjały reporterskim ujawnieniom, budziły zainteresowanie wykluczo-

nymi środowiskami, nie będącymi w stanie wyartykułować własnej opowieści”74. De-

maskatorsko-interwencyjny charakter uwidacznia się np. w reportażach sądowych Ireny 

Krzywickiej, drukowanych na łamach „Wiadomości Literackich” między majem 1932  

a kwietniem 1934 roku75. Książkowa edycja tego zbioru ukazała się nakładem Towa-

rzystwa Wydawniczego „Rój” pod tytułem Sąd idzie (1935). W tym samym tygodniku 

Wanda Melcer opublikowała swe najgłośniejsze teksty reportażowe, zawarte w później-

szych tomach Kochanek zamordowanych dziewcząt („Rój”; 1934) i Czarny ląd – War-

szawa (Dom Książki Polskiej; 1936). W pierwszym znalazły się m.in. opowieści o war-

szawskich prostytutkach i bezdomnych76, z kolei w drugim – cykl siedmiu utworów 

dotyczących społeczności żydowskiej, zamieszczony w 1934 (nr 14, 22, 40) i 1935 roku 

(nr 4, 14, 15, 36) w kolumnie Reportaże „Wiadomości Literackich”.  

Zbliżona pod względem aktualnej tematyki była kolejna grupa międzywojen-

nych książek reportażowych o prasowym rodowodzie, którą można określić jako krajo-

wą publicystykę podróżniczą. Składały się na nią reporterskie relacje z wędrówek po 

Polsce, utrwalające nie tyle wątki obyczajowo-sensacyjne, ile polityczno-gospodarcze 

przeobrażenie kraju. W tej kategorii należy umieścić np. zbiór Oko w oko z kryzysem 

Konrada Wrzosa, opublikowany w 1933 roku przez Księgarnię Ferdynanda Hoesicka. 

Książkę poprzedziła seria tekstów drukowanych w „Ilustrowanym Kurierze Codzien-

nym”77, dokumentujących następstwa ekonomicznej zapaści z początku lat trzydzie-

stych. Nieco inny charakter miały chronologicznie późniejsze reportaże Ksawerego 

Pruszyńskiego, które ukazywały się w „Wiadomościach Literackich” między majem  

a październikiem 1936 roku. Małgorzata Szpakowska zauważa, że tematem tego cyklu 

i jego książkowej wersji, wydanej nakładem „Roju” pod tytułem Podróż po Polsce 

                                                           
 74 Tamże, s. 12-13. 

 75 Na temat tego cyklu – zob. M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” …, s. 167-170.  

 76 Zob. m.in. następujące reportaże opublikowane w „Wiadomościach Literackich” w 1933 roku: Po 

tamtej stronie życia (nr 8), Polskie gejsze (nr 9), Miasto w mroku (nr 26), Nocuję w przytułku (nr 37). 

 77 Ukazywały się one od stycznia do maja 1933 roku, w przeważającej większości w cyklu Podróż po 

Polsce dzisiejszej. 
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(1937), był „[k]raj w budowie, w procesie powstawania, rozdzierany przez sprzeczno-

ści”78. Przedmiotem obserwacji uczynił więc Pruszyński przede wszystkim bieżącą po-

litykę wewnętrzną państwa, rejestrując wzrost nastrojów nacjonalistycznych i konflikty 

na tle narodowościowym, a także postępy w zainicjowanym wówczas programie indu-

strializacji. Temu zagadnieniu Melchior Wańkowicz poświęcił w całości jeden ze 

swych najważniejszych międzywojennych utworów – Sztafetę, opublikowaną w 1939 

roku przez Wydawnictwo Biblioteka Polska. W przywołanej książce, będącej poszerzo-

ną wersją wcześniejszej broszury C.O.P. Ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy 

(„Rój”; 1938), autor opisał gospodarczy rozwój Polski w przededniu wybuchu wojny. 

Również w tym wypadku edycję książkową poprzedziły prasowe refleksje, związane  

z podróżą szlakiem wybranych ośrodków przemysłu79.   

Wykorzystany w krajowych reportażach Wrzosa, Pruszyńskiego i Wańkowicza 

schemat narracji podróżniczej stanowił dominantę dziennikarskich korespondencji  

z zagranicy, które zwłaszcza w drugim dziesięcioleciu międzywojennym zdominowały 

polską prasę. Książki publikowane na bazie nadsyłanych przez korespondentów spra-

wozdań, łączących publicystyczny komentarz z analizą bieżącej polityki międzynaro-

dowej, współtworzą trzecią kategorię wydawnictw reportażowych z okresu II Rzeczy-

pospolitej. Ten typ publikacji Szpakowska określiła mianem „podróży politycznych”80. 

W omawianej grupie sytuują się np. utwory ilustrujące ekspansję ruchu nazistowskiego 

w III Rzeszy, m.in. Niemcy à la minute... Zygmunta Nowakowskiego (1933) i Cywil  

w Berlinie Antoniego Sobańskiego (1934)81. Pierwsza książka, wydana w oficynie Ge-

bethnera i Wolffa, zawiera teksty drukowane w marcu i kwietniu 1933 roku w „Ilustro-

wanym Kurierze Codziennym”82. Zazwyczaj tytułowane były jako „listy”, których na-

zwa gatunkowa – wyraźnie nawiązująca do dziewiętnastowiecznych korzeni reportażu  

– w międzywojennej prasie pojawiała się dość często w nagłówkach cykli reporterskich. 

Odcinkowy charakter miały także wspomniane relacje Sobańskiego z serii W Niem-

                                                           
 78 M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” …, s. 174.  

 79 Dla przykładu: na łamach śląskiego dziennika sanacyjnego „Polska Zachodnia” ukazały się włączo-

ne do Sztafety cykle: Polski Dawid i angielski Goliat (nr 337-340 z grudnia 1938 roku) oraz Fanfara 

Zaolziańska (nr 354 z dn. 24-26.12.1938 oraz nr 2-7 ze stycznia 1939 roku).  

 80 Zob. M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” …, s. 181. 

 81 Problematykę innych pokrewnych tematycznie utworów reportażowych omawia Krzysztof Stępnik 

w szkicu Niemcy w reportażu polskim lat 1932-1933, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu…, s. 157-168.  

 82 Cykl ten oznaczam w bibliografii jako Listy z Niemiec, choć w tytułach korespondencji zwykle 

podawano nazwy konkretnych niemieckich miejscowości i regionów. Ze względów bezpieczeństwa, do 

czasu powrotu Nowakowskiego z Niemiec, relacje publikowano bez podania nazwiska autora.  
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czech po przewrocie, zamieszczane między czerwcem a sierpniem 1933 roku na łamach 

„Wiadomości Literackich”. Ich książkową wersję opublikowało wydawnictwo „Rój”, 

którego nakładem w latach trzydziestych ukazało się wiele innych utworów z zakresu 

publicystyki zagranicznej, pierwotnie drukowanych w tygodniku Grydzewskiego. Nale-

ży tu wymienić m.in. W czerwonej Hiszpanii Ksawerego Pruszyńskiego (1937)83 oraz 

zbiory reportaży tworzonych „z intencją obiektywnego oddania obrazu sowieckiego 

społeczeństwa”84 – Moją podróż do Rosji Antoniego Słonimskiego (1932) i W głąb 

Z.S.R.R. Aleksandra Janty-Połczyńskiego (1933). Pierwszą z publikacji o tematyce ro-

syjskiej poprzedziła seria korespondencji z czerwca, lipca i sierpnia 1932 roku. Z kolei 

na drugą złożyły się nieco późniejsze relacje zamieszczane w cyklu Wzdłuż i wszerz 

przez Z.S.R.R. (1932), choć „Wiadomości Literackie” nie były jedynym pismem, z któ-

rym współpracował wówczas autor. W jego drugim reportażowym tomie o Związku 

Radzieckim, Patrzę na Moskwę (1933), znalazły się teksty publikowane wcześniej  

w „Kurierze Warszawskim” i stopniowo przedrukowywane przez „Dziennik Poznań-

ski” w serii sygnowanej jako Cykl sowiecki85. Przykłady analogicznie wydanych i tema-

tycznie pokrewnych książek reporterskich można oczywiście mnożyć.  

Dokonany przegląd – choć siłą rzeczy pobieżny – pozwala sformułować ogólne 

wnioski dotyczące cyrkulacji międzywojennych „podróży politycznych” o tematyce 

zagranicznej. Należy podkreślić ogromną ich liczbę i częstotliwość ukazywania się na 

łamach prasy, zwłaszcza w latach trzydziestych XX wieku. W tym okresie wielu auto-

rów publikowało swe relacje równocześnie w różnych pismach, z kolei redakcje nie-

rzadko drukowały kilka odrębnych cykli reporterskich naraz. Książkowe edycje tego 

typu zbiorów – wtórne wobec prasowych pierwodruków – zazwyczaj nie stanowiły po-

zycji autonomicznych pod względem formy, a ich tematyka wynikała z bieżących zain-

teresowań wydawców i czytelników gazet. Ta tendencja dotyczyła także uprzednio 

omówionych reportaży społeczno-obyczajowych i krajowej publicystyki podróżniczej. 

                                                           
 83 Na książkę złożyły się teksty drukowane w „Wiadomościach Literackich” w cyklu Listy z Hiszpanii 

między listopadem 1936 a czerwcem 1937 roku. Zob. M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” …, s. 213. 

 84 A. Chomiuk, Wobec Rosji sowieckiej. Obraz społeczeństwa totalitarnego w reportażach Stanisława 

Mackiewicza i Melchiora Wańkowicza, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu …, s. 170. Temat międzywojen-

nych reportaży o tematyce sowieckiej podejmują także umieszczone w cytowanej monografii szkice Ewy 

Pogonowskiej, Kazimierza Adamczyka i Grażyny Stachyry. 

 85 Por. kolejno teksty zatytułowane Z podróży po Rosji Sowieckiej lub Z podróży po kraju Sowietów, 

zamieszczone w 1932 roku w wieczornym wydaniu „Kuriera Warszawskiego” (nr 272, 281, 306, 310, 

298, 315, 321, 333, 339, 327), z ich przedrukami publikowanym w „Dzienniku Poznańskim” w listopa-

dzie i grudniu 1932 (nr 256, 270, 283) oraz styczniu i lutym 1933 roku (nr 4, 10, 27, 29, 33, 35, 47).  
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Recepcję obu grup utworów warunkował w dużej mierze postulat aktualności, z którego 

wynikała konieczność maksymalnego skrócenia procesu wydawniczego. Nie dziwi więc 

fakt, że większość przywołanych publikacji – np. gospodarcze teksty Wrzosa czy nie-

mieckie korespondencje Nowakowskiego – ukazała się w wydaniu prasowym i książ-

kowym w tym samym roku lub w odstępie kilkumiesięcznym. Tę prawidłowość można 

dostrzec także w przypadku ostatniej, czwartej kategorii książek, której adekwatnym 

określeniem jest pojęcie podróżopisarstwa reportażowego. Wspomnianą grupę tworzyły 

relacje z podróży zagranicznych, niemające stricte sprawozdawczego charakteru, a za-

tem kładące nacisk na opis indywidualnych doświadczeń towarzyszących zetknięciu  

z obcą kulturą. Taka perspektywa bynajmniej nie oznaczała rezygnacji z problemowego 

ujęcia tematu, jako że w okresie dwudziestolecia – w związku z eksponowanym przez 

Ziątka „głodem faktów” – także podróżnicza odmiana reportażu przyswajała cechy pu-

blicystyki, w tym: „chęć interpretowania rzeczywistości i wpływania na nią”86.  

Z uwagi na mniejszy stopień osadzenia w kontekście bieżącej polityki świato-

wej, „upublicystycznienie” omawianego typu książek wynikało jednak nie tyle z doku-

mentowania przebiegu konkretnych wydarzeń i konfliktów, ile próby kompleksowego 

uchwycenia kolorytu odwiedzanych miejsc. Analizowaną kategorię utworów cechowała 

ponadto duża rozpiętość tematyczna i lokalizacyjna. Wśród książkowych reportaży po-

dróżniczych z lat 1918-1939 znalazły się relacje ze wszystkich bodaj kontynentów, 

choć najliczniej reprezentowane były te dotyczące największych skupisk polskiej emi-

gracji: Stanów Zjednoczonych (Nowa Kolchida Wacława Gąsiorowskiego, Drapacze  

i śmietniki Aleksandra Szczepańskiego, New York w pięć dni Karoliny Beylin) oraz 

Ameryki Południowej (Pod zwrotnikami. Dziennik okrętowy Antoniego Słonimskiego, 

Yerba Mate Konrada Wrzosa, Na wodach Amazonki Kazimierza Warchałowskiego). 

Ukazywały się również liczne publikacje na temat Afryki (Biali i czarni. Fragmenty 

kolonialne Jerzego Giżyckiego), Bliskiego Wschodu (Przez Palestynę i Syrię. Szkice  

z podróży Janusza Makarczyka), Azji (Przez kraj ludzi zwierząt i bogów Antoniego Fer-

dynanda Ossendowskiego) i rejonów polarnych (Wyspa na chmurnej północy Ferdy-

nanda Goetla)87. Omawiana grupa utworów nie była jednorodna także pod względem 

sposobu ukazania faktów. W jej obrębie można wyróżnić książki bliskie obrazowaniu 

dziennikarskiemu, będące próbą publicystycznego oglądu wybranych państw świata. 

                                                           
 86 Zob. Z. Ziątek, Autentyzm rozpoznań …, s. 703. 

 87 Pełną geografię polskiego międzywojennego reportażu podróżniczego, a także twórczość wybra-

nych jego autorów szczegółowo omawia Ziątek w szkicu Autentyzm rozpoznań społecznych (s. 680-701).  
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Taki charakter miały chociażby amerykańskie relacje Zdzisława Dębickiego, publiko-

wane w „Tygodniku Ilustrowanym” od sierpnia do końca grudnia 1920 roku (nr 33, 34, 

36-49, nr 51) oraz w styczniu, lutym i marcu 1921 roku (nr 2-4, 7-10). W niezmienionej 

kolejności i formie zostały włączone do edycji książkowej, która ukazała się nakładem 

Gebethnera i Wolffa pod tytułem Za Atlantykiem. Wrażenia z pobytu w Stanach Zjedno-

czonych Ameryki Północnej (1921). Magdalena Piechota jednoznacznie sytuuje ten 

utwór w sferze publicystyki, zwracając uwagę na sporadyczne odwołania do osobistych 

wrażeń autora oraz przyjętą przez niego postawę polemisty, obalającego funkcjonujące 

w Europie mity o Stanach Zjednoczonych88. Na przeciwległym biegunie można z kolei 

umieścić zbiory relacji mających charakter bardziej literacki, impresyjny, w których 

świat przeżyć podmiotu odgrywa rolę nie mniejszą niż problemowy opis scenerii po-

dróży. Dobrym tego przykładem jest reportażowy tom Miasto Heroda. Notatki pale-

styńskie Marii Kuncewiczowej („Rój”; 1939), poprzedzony cyklem tekstów drukowa-

nych na łamach „Wiadomości Literackich” w 1936, 1937 i 1938 roku.   

Specyficzną odmianę podróżopisarstwa reportażowego stanowiła twórczość 

międzywojennych publicystów i podróżników, m.in. Arkadego Fiedlera, Ferdynanda 

Goetla, Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Wacława Korabiewicza, Janusza Makarczyka 

i Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Ich książki często przybierały postać bele-

tryzowaną, ujawniającą się w formule przygodowych opowieści o dalekich, egzotycz-

nych wyprawach. Również w tym wypadku edycje książkowe powstawały zazwyczaj 

na bazie rozmaitych artykułów, felietonów i korespondencji zamieszczanych wcześniej  

w prasie. Prozę reporterów-podróżników szczególnie intensywnie promowała „Gazeta 

Polska”, będąca centralnym pismem obozu piłsudczykowskiego. Posiadała rozbudowa-

ny dział reportażu geograficzno-podróżniczego89, w którym ukazywały się teksty naj-

popularniejszych reprezentantów tej odmiany gatunkowej – np. korespondencje Janty-

Połczyńskiego z Dalekiego Wschodu90 i relacje Fiedlera z ekspedycji na Madagaskar91. 

Międzywojenne podróżopisarstwo reportażowe znalazło się także w kręgu zaintereso-

                                                           
 88 Zob. M. Piechota, Jaka Ameryka? …, s. 66. 

 89 Zob. J. Seniów, Oblicze ideowe i funkcja kulturalna „Gazety Polskiej” (1929-1939), „Rocznik 

Historii Prasy Polskiej” 1998, t. 1, z. 1/2, s. 64. 

 90 Zob. np. relacje Janty-Połczyńskiego nadsyłane do „Gazety Polskiej” z Chin w okresie od lipca do 

grudnia 1933 roku, ujęte w cyklach: Pod panowaniem chunchuzów, Zdjęcia z Harbina, Wyprawa do 

Bargi, Listy z Mandżurii oraz Na chińskiej wojnie.  

 91 Teksty Fiedlera, drukowane w „Gazecie Polskiej” na przełomie 1937 (nr 337, 342, 351, 356) oraz  

1938 roku (nr 1, 5, 8, 15, 29, 36, 43, 50, 71, 78, 85, 99, 105, 111, 118, 125, 132, 139, 146, 153, 159, 166, 

173, 194), zostały włączone do wydanej przez wydawnictwo „Rój” książki Jutro na Madagaskar! (1939). 
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wań zawodowych wydawców książek92. Wielu z nich rozwinęło osobne serie piśmien-

nictwa wojażowego, takie jak „Biblioteka Podróży Egzotycznych” warszawskiego Wy-

dawnictwa Michała Arcta czy „Na Dalekich Lądach i Morzach. Biblioteka Podróży, 

Przygód i Odkryć” poznańskiej Księgarni św. Wojciecha. Analogiczny profil miały 

wybrane cykle zeszytowej „Biblioteczki Historyczno-Geograficznej”, którą zapocząt-

kowało swą działalność bodaj najważniejsze w tym czasie wydawnictwo publikujące 

prozę reporterów – wspomniane już kilkakrotnie Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. 

Jego nakładem ukazała się spora część przywołanych na potrzeby niniejszych rozważań 

pozycji książkowych, reprezentujących zarówno obie wyróżnione kategorie reportaży 

krajowych, jak i dwie pozostałe – zagraniczne. Tak rozumiane preferencje wydawnicze 

wydają się oczywistym następstwem struktury właścicielskiej oficyny – obok Mariana 

Kistera jej współzałożycielem był Melchior Wańkowicz, okrzyknięty „ojcem” polskiej 

odmiany omawianego gatunku. W utworzonym w latach dwudziestych „Roju” autor 

opublikował kilka własnych przedwojennych książek reporterskich: W kościołach Mek-

syku (1927), Opierzoną rewolucję (1934) i Na tropach Smętka (1936). 

Ekspansja prywatnej firmy Wańkowicza i Kistera świadczy o przeobrażeniach 

ówczesnego ruchu wydawniczego. W dwudziestoleciu międzywojennym nie utrzymała 

się – przynajmniej nie na tak dużą skalę jak w okresie zaborów – powszechna tendencja 

łączenia produkcji czasopiśmienniczej i księgarskiej. Wydawaniem druków periodycz-

nych zajmowały się wówczas rozmaite instytucje i stronnictwa polityczne, którym po-

siadanie własnych gazet pozwalało „w sposób systematyczny utrzymywać łączność 

między kierownictwem ugrupowania a jego członkami i zwolennikami”93. W czasach  

II Rzeczypospolitej pojawiły się ponadto prężne koncerny prasowe, dominujące „pod 

względem ilości tytułów i wielkości osiąganych nakładów”94. Pierwszym tego typu 

podmiotem w Polsce była Drukarnia „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”95, urucho-

                                                           
 92 W okresie II Rzeczypospolitej produkcją księgarską zajmowały się nie tylko profesjonalne oficyny 

wydawnicze, w większości niewielkie lub średniej wielkości, ale i rozmaite instytucje społeczne: religij-

ne, naukowe, oświatowe, polityczne, gospodarcze, kulturalne. Tego typu podmioty z reguły nie wydawa-

ły publikacji literackich lub okołoliterackich, dlatego zostały pominięte w niniejszej analizie. Na ten te-

mat – zob. N. Kraśko, Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.  

 93 Tamże, s. 129.  

 94 W. Władyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej …, s. 132. 

 95 Zob. Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 

1971, hasło: Drukarnia „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, szp. 567. Do tego typu międzywojen-

nych koncernów prasowych Władyka zalicza też m.in. warszawski Dom Prasy, łódzką „Republikę” oraz 

specjalizujące się w pismach kobiecych Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz”. Zob. tenże, Prasa Drugiej 

Rzeczypospolitej …, s. 112-113; 116.    
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miona w 1927 roku w Krakowie w tzw. Pałacu Prasy. Spółka została założona przez 

dziennikarza i przedsiębiorcę Mariana Dąbrowskiego, który wraz z innymi międzywo-

jennymi wydawcami i redaktorami naczelnymi gazet ustanowił nowe standardy prowa-

dzenia działalności w sektorze wydawnictw ciągłych. W omawianym okresie ich po-

wiązanie ze sferą druków zwartych często sprowadzało się do emisji reklam wydawni-

czych. Przykłady podobnych praktyk eksponuje m.in. Szpakowska pisząc, że reklamo-

we anonse oficyn literackich – zwłaszcza Gebethnera i Wolffa oraz „Roju” – stanowiły 

istotne źródło finansowania wybranych numerów „Wiadomości Literackich”96. W la-

tach dwudziestych i trzydziestych bezpośrednia współzależność prasy i rynku książki  

w zakresie struktury właścicielskiej nie była więc normą, choć – rzecz jasna – zdarzały 

się odstępstwa od tej reguły. Dotyczyły one głównie wydawnictw o rodowodzie dzie-

więtnastowiecznym, np. lwowskiej „Książnicy-Atlas”, która oprócz podręczników 

szkolnych i publikacji kartograficznych wydawała kilkanaście czasopism tematycznych. 

Także firma Gebethnera i Wolffa, posiadająca nadal silną pozycję w branży wydawni-

czej, kontynuowała tradycję równoczesnego inwestowania w sektor prasowy i księgar-

ski. W należącym do koncernu w latach 1882-1932 „Tygodniku Ilustrowanym” niekie-

dy ukazywały się fragmenty utworów publikowanych później w tej samej oficynie jako 

książki. W kontekście reportaży dobrym tego przykładem jest wspomniany już zbiór Za 

Atlantykiem Dębickiego. W dwudziestoleciu międzywojennym zdarzały się zatem przy-

padki drukowania tekstów reportażowych w gazetach i wydawnictwach powiązanych 

pod względem formalno-prawnym. Uwidocznił się jednak proces stopniowego przej-

mowania książkowych edycji reportaży przez odpowiednio sprofilowanych wydawców 

– głównie „Rój” Wańkowicza lub inne oficyny prowadzące serie tematycznie pokrewne 

temu gatunkowi. Mimo wspomnianej tendencji, w omawianym okresie podstawowym 

miejscem publikacji i rozpowszechniania prozy reporterów pozostała nadal prasa.  

Należy zaznaczyć, że wydawanie prasowych reportaży w postaci książek – na-

wet przy ograniczeniu poprawek redakcyjnych do minimum – z genologicznego punktu 

widzenia wpływało znacząco na finalny odbiór tej twórczości. Wspomnianą prawidło-

wość eksponuje cytowany już Kazimierz Adamczyk w szkicu o Mojej podróży do Rosji 

Słonimskiego, która – przypomnijmy – ukazywała się w odcinkach drukowanych na 

łamach „Wiadomości Literackich”. Jej lektura jako tekstu zarazem prasowego i książ-

kowego zdaniem badacza utrudnia jednoznaczną kwalifikację gatunkową: 

                                                           
 96 Zob. M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” …, s. 15. 
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[…] Moja podróż do Rosji Słonimskiego widziana w jej prasowym kontekście macierzystym 

spełnia wszystkie wymogi stawiane reportażowi. Cechuje ją currency (aktualność), commitment 

to the truth (oddanie prawdzie) oraz reporting, czyli zbieranie materiału.  

 Z kolei dzieło to czytane jako książka postrzegane musi być inaczej. Przede wszystkim zatra-

ca się tutaj owa dziennikarska aktualność. Brak wyznaczników czasu, brak dokładniejszego wy-

jaśnienia powodów wyjazdu, brak kompozycji chronologicznej – wszystko to powoduje swoistą 

bezczasowość zdarzeń i zwraca uwagę na inne sygnały przynależności gatunkowej. Owa repor-

terska wycieczka staje się podróżą filozoficzną97.  

 

Podobne trudności klasyfikacyjne pojawiają się w odniesieniu do międzywojennego 

podróżopisarstwa graniczącego z konwencją reportażową. Jak zaznacza Ziątek, w latach 

1918-1939 częsty był „przygodny reportaż podróżniczy – pisany bądź przez ludzi róż-

nych zawodów, bądź przez tych ludzi pióra, którzy okazjonalnie tylko bywali podróżni-

kami”98. Twórczość tej grupy autorów – m.in. Czesława Centkiewicza (z wykształcenia: 

inżyniera-elektryka), Mieczysława Bohdana Lepeckiego (majora Wojska Polskiego  

i adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego) czy dyplomaty Jerzego Giżyckiego – obej-

mowała relacje z rozmaitych wypraw wyczynowych, odkrywczych i badawczych. Tego 

typu utwory były bliskie raczej prozie turystyczno-geograficznej lub popularnonauko-

wej niż klasycznemu reportażowi. Wątpliwości natury genologicznej budzi także doro-

bek międzywojennych podróżników, którzy łączyli działalność dziennikarską z pisar-

stwem fikcjonalnym (casus Goetla). Będąca częstym następstwem tego mariażu fabula-

ryzacja narracji decydowała o wzajemnym przenikaniu się ówczesnej literatury podróż-

niczej i podróżniczej odmiany reportażu. Wspomniany proces dotyczył zwłaszcza wy-

dań książkowych, utożsamianych ze sferą literacką w daleko większym stopniu niż 

edycje prasowe. Na tę prawidłowość zwraca uwagę Andrzej Wojnach, wyraźnie rozgra-

niczając pojęcie „książki podróżniczej” i „reportażu podróżniczego”:  

 

Reportaż podróżniczy bywa mylnie nazywany książką podróżniczą dlatego, że zazwyczaj publi-

kowany jest w formie książki zawierającej zbiór reportaży często wcześniej drukowanych w cza-

sopismach. Podczas gdy termin „książka podróżnicza” powinien – moim zdaniem – odnosić się 

do powieści fabularnej, wykorzystującej co prawda fakty geograficzne, antropologiczne czy so-

cjologiczne, ale której bohater jest postacią całkowicie fikcyjną99.  

                                                           
 97 K. Adamczyk, Antoniego Słonimskiego podróż po Rosji …, s. 213. 

 98 Z. Ziątek, Autentyzm rozpoznań …, s. 689. 

 99 A. Wojnach, Fabularyzacja narracji w międzywojennym reportażu podróżniczym, [w:] Reportaż  

w dwudziestoleciu …, s. 104. 



35 

 

Oprócz ścisłych powiązań z sektorem prasowym, genologiczną recepcję międzywojen-

nych reportaży książkowych – zwłaszcza o tematyce podróżniczej – komplikowała więc 

często także tendencja do postrzegania książki jako medium przekazu fikcjonalnego.   

Wspomniane zjawisko wpisuje się w szerszą dyskusję na temat relacji łączącej 

twórczość reporterów z literacką prozą dwudziestolecia. Ziątek dowodzi, że wbrew 

obiegowym opiniom reportaż nie stanowił w międzywojennej Polsce koronnego gatun-

ku literatury faktu. Do tej sfery piśmiennictwa zaliczano wówczas konwencje mniej lub 

bardziej mu bliskie: od prozy środowiskowej i proletariackiej, po pamiętnikarstwo  

i autobiograficzne pisarstwo reprezentantów różnych grup zawodowych. Co więcej, 

wspomniany termin stosowano głównie wobec utworów beletrystycznych, które „dąży-

ły do autentyzmu w zapisie konkretu społecznego”100. Taki cel przyświecał pisarzom 

skupionym wokół założonego w 1933 roku Zespołu Literackiego „Przedmieście”. Po-

stulując empiryczną obserwację marginalizowanych warstw społeczeństwa, członkowie 

grupy często sięgali po technikę reportażową i inne pokrewne jej formy gatunkowe101. 

Choć podobne analogie bywają negowane przez współczesne środowisko badawcze102, 

sam fakt ich sugerowania pozwala uzupełnić i podsumować dotychczasową analizę 

obecności prozy reporterów na międzywojennym rynku księgarskim. Mimo że w ów-

czesnej refleksji teoretycznej reportaż zaistniał jako odrębny gatunek, w praktyce pisar-

skiej rzadko kiedy przybierał postać autonomiczną wobec tekstów prasowych z jednej 

strony, a wzorców literackich z drugiej. Ten paradoks dotyczył zwłaszcza książkowych 

edycji utworów, które pod względem genezy stanowiły odmianę dziennikarskich kore-

spondencji, natomiast w aspekcie formalnym często przybierały postać beletryzowaną. 

Usamodzielnienie się książek reportażowych w obrębie krajowej produkcji wydawni-

czej nastąpiło dopiero w okresie Polski Ludowej. Znaczącą rolę w tym procesie odegra-

ła katastrofalna sytuacja polskiego księgarstwa po wybuchu II wojny światowej.   

                                                           
 100 Z. Ziątek, Literatura faktu, [w:] Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku …, s. 84. Przedr. za: 

„Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 5.  

 101 Zob. B. Faron, Przedmieście, [w:] Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 1, red. J. Ką-

dziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979, s. 253. 

 102 Łączeniu twórczości reporterów z reprezentowaną przez „Przedmieście” konwencją powieści śro-

dowiskowej przeciwstawia się Krystyna Jakowska, dowodząc istnienia „ontologicznej przepaści między 

reportażem, będącym sprawozdaniem z rzeczywistości, a fikcjonalną prozą literacką”. Taż, Reportaż  

i literacka proza dwudziestolecia, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu…, s. 71. Podobne stanowisko zajął  

w latach osiemdziesiątych Kazimierz Koźniewski, który uznał utwory „Przedmieścia” za „opowiadania”  

i ostentacyjnie pominął je w opracowanej wspólnie z Ewą Sabelanką antologii gatunku. Zob. tenże, Re-

portaż z siedmiu i pół tysiąca dni, [w:] 7599 dni Drugiej Rzeczypospolitej. Antologia reportażu między-

wojennego, wyb. i oprac. E. Sabelanka, K. Koźniewski, Warszawa 1983, s. 10. 
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1.3. Książki reportażowe i okołoreportażowe podczas II wojny światowej 

 

Politykę hitlerowską wobec polskiej książki i krajowych instytucji wydawniczo-

księgarskich Stanisław Pazyra określił mianem „ponurej nocy okupacyjnej”103. W la-

tach wojennych unicestwieniu polskości w wymiarze politycznym miała bowiem towa-

rzyszyć także całkowita zagłada kulturowego dorobku narodu. Nadrzędnym celem 

władz zaborczych w okupowanej Polsce stała się zatem likwidacja niezależnego ruchu 

wydawniczego, uznanego za główny bastion „sfer intelektualnych i społecznie aktyw-

nych”104. Podjęta w tym zakresie działalność okupanta objęła akcję masowego niszcze-

nia polskich księgozbiorów, przekazywanych na przemiał jako makulatura. Na ziemiach 

wcielonych do III Rzeszy zamknięto większość księgarń, bibliotek i wydawnictw lub 

wywłaszczono ich właścicieli. Zakazano ponadto wydawania literatury w języku pol-

skim, a istniejące publikacje – będące przedmiotem nieustannych rewizji – natychmiast 

konfiskowano. Antykulturalna polityka władz hitlerowskich przybrała nieco mniej ra-

dykalną postać na obszarze Generalnej Guberni. Polszczyzna co prawda funkcjonowała 

tam w oficjalnym obiegu wydawniczym, lecz była wyzyskiwana w celach propagando-

wych. Indoktrynacji podbitej ludności służyło powołanie niemieckich wydawnictw, 

publikujących polskie książki „o tematyce bądź to gloryfikującej niemczyznę, a zohy-

dzającej przeszłość narodową, bądź też erotycznej, schlebiające najgorszym gustom 

mas społecznych”105. Równie niechlubną sławą cieszyła się prasa „gadzinowa”, za po-

mocą której hitlerowska propaganda symulowała chęć podtrzymania przedwojennych 

wzorców życia kulturalnego. Mimo tak rozumianych pozorów liberalizacji, represje 

stosowane wobec księgarzy i wydawców w Generalnej Guberni niewiele różniły się od 

tych z terenów włączonych do Reichu. Szczególnie dotkliwe okazały się dla oficyn 

warszawskich, które wskutek zakazu podejmowania działalności wydawniczej prze-

kształcały się w księgarnie sortymentowe i hurtowe lub – jak w przypadku Gebethnera  

i Wolffa bądź „Roju” – zostały przekazane pod komisaryczny zarząd Niemców. 

Trudna sytuacja polskiego księgarstwa w okresie II wojny światowej przyczyni-

ła się do zahamowania rozwoju reportażu – tak w wersji prasowej, jak i książkowej. 

Proces ten przybrał łagodniejszą postać poza granicami Polski, gdzie – mimo walk 

                                                           
 103 S. Pazyra, Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej, Warszawa 1970, s. 77. 

Umieszczone w dalszej części rozważań informacje o wojennych losach polskiej książki w kraju i na 

obczyźnie referuję za tym autorem.   

 104 Tamże, s. 49. 

 105 Tamże, s. 59. 
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zbrojnych i terytorialnego rozproszenia – funkcjonowały oficyny emigracyjne i redakcje 

gazet frontowych. Z kolei w okupowanym kraju zanik gatunku postępował niezależnie 

od biernego oporu ludności, przejawiającego się m.in. w zakrojonej na szeroką skalę 

akcji ukrywania książek, konspiracyjnego ich publikowania, a także wydawania prasy 

podziemnej. Tę prawidłowość dostrzegła na początku lat osiemdziesiątych XX wieku 

Krystyna Goldbergowa – wieloletnia redaktorka wydawnictwa „Iskry” i propagatorka 

twórczości polskich reporterów. W artykule zamieszczonym na łamach białostockiego 

miesięcznika „Kontrasty” podkreśliła znikomą liczbę książek reportażowych powsta-

łych w czasie wojny lub ją dokumentujących. Równocześnie zwróciła uwagę, że licznie 

reprezentowane w tej materii są pozycje naukowe lub popularnonaukowe, utwory pu-

blicystyczne i beletrystyczne, a także inne gatunki dokumentarne – z prozą wspomnie-

niową i diarystyczną na czele106. Za przyczynę zaistniałego stanu rzeczy – oprócz eks-

tremalnych warunków życia okupacyjnego, ofiar w ludziach i będącej efektem do-

świadczonej traumy niemocy twórczej autorów – uznała trudności w uzyskaniu statusu 

korespondentów wojennych przez ówczesnych dziennikarzy i pisarzy. Fakt ten wpłynął 

na ograniczenie liczby reportaży książkowych, jako że przed wojną to właśnie prasowe 

korespondencje reporterów najczęściej przedrukowywano w postaci książek. W przy-

wołanym artykule Goldbergowa powiązała ich zanik także z marginalizacją literackiego 

aspektu wojennej prozy reportażowej. Podkreśliła, że w latach okupacji formom fakto-

graficznym przypisywano bowiem w pierwszej kolejności funkcje utylitarne: 

 

To prawda, że wielu z nich [reporterów – przyp. K. F.] pracowało w konspiracji. To prawda, że 

mieli do dyspozycji prasę podziemną, której sieć rozbudowana była nieprawdopodobnie. Ale też 

prawda, że dla poszczególnych redakcji sprawą podstawową były syntetyczne informacje i że 

czasu nie było na przetwarzanie tych wiadomości w literaturę faktu. A ponadto – to już moje 

bardzo osobiste domniemanie – reportaż, znów ze swej istoty, nie jest literaturą „ku pokrzepieniu 

serc”, na taką zaś istniało wówczas powszechne zapotrzebowanie społeczne107.  

 

Wspomniane przez Goldbergową odredakcyjne oczekiwania wobec reporterów oraz 

determinowane realiami okupacyjnymi potrzeby odbiorców wpłynęły na obniżenie lite-

rackiego poziomu i równoczesny wzrost zawartości informacyjnej relacji reporterskich 

z okresu II wojny światowej.  

                                                           
 106 Zob. K. Goldbergowa, Uratować od zapomnienia, „Kontrasty” 1983, nr 9, s. 38.  

 107 Tamże, s. 39.   
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Tę tendencję ilustruje w sposób wyrazisty Antologia polskiego reportażu wojen-

nego 1939-1945 w opracowaniu Stanisława Nadzina, opublikowana na początku lat 

sześćdziesiątych nakładem Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (MON).  

W zbiorze zgromadzono korespondencje frontowe autorstwa zarówno profesjonalnych 

dziennikarzy i literatów (m.in. Melchiora Wańkowicza, Ksawerego Pruszyńskiego, 

Edmunda Osmańczyka, Mariana Brandysa), jak i twórców przygodnych, często anoni-

mowych. W związku z zawieszeniem polskich wydawnictw prasowych w czasie okupa-

cji, wspomniane utwory ukazywały się głównie w prasie wojskowej (np. w dziennikach 

„Polska Zbrojna” i „Zwyciężymy”) oraz w konspiracyjnych lub emigracyjnych gaze-

tach konkretnych stronnictw politycznych (m.in. w redagowanym przez Wandę Wasi-

lewską komunistycznym periodyku „Nowe Widnokręgi”)108. W omawianym okresie 

teksty reportażowe, warunkowane zmiennym przebiegiem wydarzeń na froncie, przy-

brały postać relacji naocznych świadków lub uczestników walk zbrojnych i były odbie-

rane głównie przez pryzmat walorów dokumentacyjnych. Analogiczną metodę lektury 

obrał więc autor Antologii polskiego reportażu wojennego, zaznaczając w przedmowie:  

 

Kryterium walorów warsztatowych nie było jedynym ani nawet pierwszym przy dokonywaniu 

selekcji z ogromnego materiału.  

 Kierowaliśmy się ambicją, by z kart tej książki raz jeszcze powstał wierny obraz zbrojnego 

wysiłku narodu – obraz, jaki utrwalili na gorąco, współcześnie niemal z wydarzeniami, ludzie 

mający jeszcze w oczach blask płonących miast, w uszach świst pocisków i palce poplamione 

anilinowym ołówkiem…109.   

 

Mitologizacyjny wydźwięk cytowanego fragmentu współgra z uprzednio przywołaną 

uwagą Goldbergowej, która niewielką liczbę książek reportażowych w okresie okupacji 

uznała za pośredni efekt preferowania przez ówczesnych odbiorców literatury „krzepią-

cej”. W istocie, przegląd nielicznych reportaży książkowych z lat 1939-1945 – lub pu-

blikacji z poetyką reportażu łączonych – zdaje się sugerować, że wspomniany model 

literacki nie tyle wyrugował prozę reporterów z obiegu czytelniczego, ile przyczynił się 

do jej daleko idących przekształceń. Klasycznych kryteriów gatunku nie spełniają wo-

jenne utwory Wańkowicza (Bitwa o Monte Cassino), Fiedlera (Dywizjon 303) i Pru-

                                                           
 108 Przeglądu wybranych kategorii wojennej prasy dokonuje Władyka w szkicu Prasa polska w czasie 

II wojny światowej, [w:] J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej …, s. 136-149. 

 109 S. Nadzin, Wstęp, [w:] Antologia polskiego reportażu wojennego 1939-1945, zebr. i przygot. do 

druku S. Nadzin, Warszawa 1962, s. 6.  
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szyńskiego (Droga wiodła przez Narvik), w których opis heroicznej postawy Polaków 

nabiera na poły kreacyjnego charakteru. Dzieła te realizują więc – choć każde w różnym 

stopniu – raczej formułę beletryzowanej książki reportażowej, która wedle stwierdzenia 

Kazimierza Wyki: „nie stała się powieścią naprawdę, a przestała być dokumentem”110.  

Przywołane utwory zostały opublikowane na obczyźnie w wydawnictwach emi-

gracyjnych. Bitwa o Monte Cassino Wańkowicza ukazała się we Włoszech w latach 

1945-1947, nakładem oficyny utworzonej przy Oddziale Kultury i Prasy Drugiego Kor-

pusu Wojsk Polskich. Podejmowanie działalności wydawniczej przez formacje woj-

skowe było w tym czasie częstym procederem, o czym wspomina Andrzej Kłossowski: 

 

 Podczas II wojny światowej książka przeżywała w kraju nie dającą się z niczym porównać 

tragedię okupacyjną. Jej wydawaniem i rozpowszechnianiem zajęły się więc siły zbrojne, a także 

wiele wychodźczych organizacji oraz przeniesionych za granicę ministerstw i urzędów, które 

utworzyły nawet w tym celu wyspecjalizowane agendy111.  

 

Tego typu wydawnictwa powstały w niemal wszystkich rejonach świata skupiających 

polską emigrację wojenną: w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych, Afryce, 

Ameryce Południowej, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, a także w wybranych pań-

stwach europejskich, zwłaszcza Francji i Wielkiej Brytanii. W dwóch ostatnich krajach 

funkcjonowały ponadto wyspecjalizowane firmy wydawniczo-księgarskie o rodowodzie 

polonijnym – np. Księgarnia Polska i Składnica Książki Polskiej „Libella” w Paryżu, 

jak również utworzone w Londynie Wydawnictwo M. I. Kolin. Wymieniona oficyna 

brytyjska odegrała znaczącą rolę w dziejach wojennych reportaży książkowych. Jej na-

kładem ukazały się bowiem wspomniane już książki Pruszyńskiego i Fiedlera (Droga 

wiodła przez Narvik w 1941, a Dywizjon 303 w 1942 roku), które obok innych opowie-

ści batalistycznych „znakomicie przyczyniały się do umocnienia morale żołnierzy pod-

ziemnych i budziły zrozumiałą dumę z osiągnięć w walce z hitleryzmem”112. W latach 

                                                           
 110 K. Wyka, Pogranicze powieści. Proza polska w latach 1945-1948, Kraków 1948, s. 85. O procesie 

upowieściowienia wojennych relacji faktograficznych wspomina także Czesław Niedzielski. Zob. tenże, 

Reportaż, [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2: P-Z, red. A. Hutnikiewicz, 

A. Lam, Warszawa 2000, s. 98.   

 111 A. Kłossowski, Książka polska na obczyźnie. XX wiek, Toruń 2003, s. 123.  

 112 S. Pazyra, Z dziejów książki polskiej …, s. 264-265. Należy jednak podkreślić, że oprócz reportaży 

militarno-martyrologicznych – niewątpliwie dominujących – w czasie II wojny światowej sporadycznie 

publikowano także książki reportażowe o skrajnie odmiennej tematyce. Dobrym tego przykładem jest 

wydany jeszcze w międzywojniu podróżniczy zbiór Fiedlera pt. Zwierzęta z lasu dziewiczego, którego 

wznowienie ukazało się w 1944 roku nakładem szkockiej Książnicy Polskiej.     
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1939-1945 utwory reportażowe lub okołoreportażowe (np. graniczące z opowiadaniami 

Żądło Genowefy Janusza Meissnera) zaistniały na Wyspach Brytyjskich także za sprawą 

działającej w Edynburgu Składnicy Księgarskiej. Dotarły ponadto do innych ośrodków 

polskiej emigracji, której światowe rozproszenie widać choćby na przykładzie wojennej 

twórczości Wańkowicza. Jego wybrane książki z tego okresu, niekiedy publikowane 

pod pseudonimem Jerzy Łużyc, miały swe pierwsze edycje m.in. w Bukareszcie (np. Te 

pierwsze walki – Amerykańska Komisja Pomocy Polakom; 1940), Tel Awiwie (De pro-

fundis – Wydawnictwo „Przez Lądy i Morza”; 1943) i Nowym Jorku (Dzieje rodziny 

Korzeniewskich – National Committee of Americans of Polish Descent; 1944).  

Niektóre oficyny emigracyjne kontynuowały wydawanie prozy reporterów w la-

tach powojennych. Dla przykładu: nakładem londyńskiego wydawnictwa „Gryf” ukazał 

się w 1947 roku Wrzesień żagwiący Wańkowicza, z kolei Instytut Literacki – wydawca 

paryskiej „Kultury” – dwa lata później opublikował książkę Wracam z Polski Janty-

Połczyńskiego. Geneza drugiego utworu pozwala stwierdzić, że łączenie produkcji wy-

dawniczo-księgarskiej i czasopiśmienniczej – tak istotne dla rozwoju książkowej od-

miany reportażu – stanowiło praktykę przyjętą w kręgach emigrantów z okresu II wojny 

światowej. Analogiczne prasowe powiązania cechują m.in. reporterski tom Romana 

Fajansa pt. Z II Korpusem Polskim we Włoszech, wydany w 1945 roku w oficynie pary-

skiego pisma „Sztandar Polski”113. Z kolei wspomniana już firma M. I. Kolin w latach 

1940-1944 była wydawcą emigracyjnej kontynuacji „Wiadomości Literackich”, ukazu-

jących się najpierw w Paryżu, a potem w Londynie jako „Wiadomości Polskie, Poli-

tyczne i Literackie”114. Należy jednak zaznaczyć, że oscylowanie wojennych reportaży 

między sektorem prasy i książki nie zawsze wynikało z podwójnej działalności po-

szczególnych oficyn. Charakter tej zależności determinowała w równym stopniu indy-

widualna sytuacja życiowa reporterów. Większość z nich podczas pobytu na obczyźnie 

nawiązywała zawodowe stosunki z emigracyjnymi redakcjami gazet. Pruszyński został 

nawet redaktorem wydawanego przy Ambasadzie RP w Kujbyszewie pisma „Polska. 

Tygodnik Polaków w ZSRR”115. Z kolei dziennikarze przebywający w okupowanym 

                                                           
 113 Zob. A. Kłossowski, Książka polska na obczyźnie …, s. 191-192. 

 114 Zob. M. Szpakowska, „Wiadomości Literackie” …, s. 36-37. Warto przy tym wspomnieć, że do 

przedwojennej tradycji nawiązywało także reaktywowane w Nowym Jorku pod nazwą „Roy Publishers” 

wydawnictwo „Rój”, które z czasem stało się firmą czysto amerykańską. Jej nakładem ukazały się m.in. 

emigracyjne książki Wańkowicza: Ziele na kraterze (1951), Tworzywo (1954) i Drogą do Urzędowa 

(1955). Zob. A. Kłossowski, Książka polska na obczyźnie …, s. 124. 

 115 Zob. S. Pazyra, Z dziejów książki polskiej …, s. 286. 
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kraju, nie chcąc współpracować z hitlerowskimi „gadzinówkami”, często decydowali 

się na zastępcze metody zarobkowania. Wśród tego typu zajęć Pazyra wymienił handel 

książką, prowadzony w zakładanych przez żurnalistów księgarniach, kioskach, czytel-

niach lub wypożyczalniach116. Ciążenie ówczesnego dziennikarstwa ku sferze wydaw-

niczo-księgarskiej przyjmowało więc rozmaite, nie zawsze oczywiste formy.   

W celu uzupełnienia dotychczasowych rozważań należy podkreślić, że niektóre 

emigracyjne książki reportażowe lub quasi-reportażowe z okresu II wojny światowej  

– mimo restrykcyjnej postawy hitlerowskich władz – zostały przedrukowane przez pol-

skie konspiracyjne oficyny. Dla przykładu: osławiony Dywizjon 303 Fiedlera jeszcze 

przed końcem 1945 roku ukazał się nie tylko w kilkunastu edycjach obcojęzycznych 

(m.in. w Londynie, Nowym Jorku Montrealu i Rio de Janeiro), ale i nakładem pod-

ziemnego Towarzystwa Wydawniczego „Załoga”117. Cytowana we wstępie „noc oku-

pacyjna” nie spowodowała więc całkowitego unicestwienia reportażu w Polsce, choć 

nie sposób nie zgodzić się z Goldbergową w kwestii częściowego zaniku jego książko-

wej odmiany. Wiele książek reportażowych dokumentujących okres okupacji zostało 

wydanych dopiero po zakończeniu wojny. Za redaktorką „Iskier” można tu wymienić 

m.in.: zbiór Z notatnika korespondenta wojennego Janiny Broniewskiej (wyd. MON; 

1953), Frontowe drogi Waldemara Kotowicza (Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 

1958), Hubalczyków i Westerplatte Melchiora Wańkowicza (PAX; 1959), Wbrew roz-

kazowi. Wspomnienia oficera prasowego 1939-1945 Stanisława Strumph-Wojtkiewicza 

(„Czytelnik”; 1960), Ze 101 frontowych nocy (KiW; 1961) oraz Studzianki (wyd. MON; 

1966) Janusza Przymanowskiego, Był rok 1945… Edmunda Osmańczyka (Państwowy 

Instytut Wydawniczy; 1970) i Początek drogi. Lenino Alojzego Srogi (wyd. MON 

1972). W przywołanym już kilkakrotnie artykule z „Kontrastów” Goldbergowa podkre-

śliła, że brak reportaży powstałych podczas okupacji częściowo rekompensowały utwo-

ry reporterów pokroju Kąkolewskiego i Mularczyka, którzy wojnę pamiętali z dzieciń-

stwa i odnajdywali jej ślady w życiu współczesnych Polaków118. Nie zmienia to faktu, 

że lata 1939-1945 pozostawiły znaczącą lukę w polskiej tradycji gatunku. Publikacje 

reportażowe – rozproszone w niskonakładowej prasie frontowej i oficynach emigracyj-

nych – poniosły w czasie II wojny światowej straty nie mniejsze niż inne sektory wy-

dawnictw zwartych, będące przedmiotem antykulturalnej polityki okupantów. Paradok-

                                                           
 116 Zob. tamże, s. 95. 

 117 Zob. tamże, s. 245-246; 345-346. 

 118 Zob. K. Goldbergowa, Uratować …, s. 39.  
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salnie jednak, właśnie podjęty przez zaborców plan „likwidacji wszelkich przejawów 

kultury polskiej”119 przyczynił się do odbudowy i rozkwitu reportażu książkowego  

w okresie Polski Ludowej.  

 

1.4. Reportaż książkowy w okresie Polski Ludowej 

 

Biorąc pod uwagę specyfikę polskiego rynku wydawniczego w pierwszych la-

tach powojennych, zasadne wydaje się stwierdzenie, że upowszechnienie książkowej 

odmiany analizowanego gatunku nastąpiło m.in. wskutek przekształceń w zakresie pre-

ferowanych metod odbioru komunikatów masowych. Ziątek podkreśla, że reportaż 

„domaga się demokratycznej publiczności”120, a więc wykorzystuje środki przekazu, za 

pośrednictwem których możliwy jest niczym nieograniczony dostęp do bieżących in-

formacji. W toku dotychczasowych rozważań wykazano, w okresie II Rzeczypospolitej 

takim nośnikiem treści były dla czytelników gazety, podczas gdy powstałe na bazie 

prasowych przedruków książki reportażowe – publikowane przez prywatne firmy wy-

dawniczo-księgarskie – uchodziły raczej za dobro elitarne. Ta sytuacja uległa radykal-

nej zmianie po zakończeniu II wojny światowej, za sprawą programu oświatowego 

wdrożonego przez komunistyczne władze w celu odbudowy polskiego dziedzictwa kul-

turowego. Jako że w latach okupacji większa część rodzimego księgozbioru uległa 

zniszczeniu wskutek działań zbrojnych i świadomych poczynań okupanta, w pierwszej 

dekadzie powojennej rozpoczęto ogólnonarodową akcję umasowienia książek i popula-

ryzacji ich czytelnictwa. Pisze o tym Lucjan Biliński: 

 

Przed odradzającym się ruchem wydawniczym stały poważne zadania: należało możliwie jak 

najszybciej wypełnić lukę prawie pięcioletniej przerwy w normalnej produkcji wydawniczej  

i uzupełnić […] braki powstałe w zbiorach polskich w okresie wojny i okupacji. W warunkach 

prawdziwej eksplozji różnych form kształcenia i dokształcania (łącznie z likwidacją analfabety-

zmu) książka w Polsce Ludowej stała się istotnie artykułem pierwszej potrzeby121. 

  

Oprócz intensyfikacji produkcji księgarskiej, znaczącym elementem ówczesnej 

polityki wewnętrznej była dekomercjalizacja kultury, polegająca na upowszechnieniu 

oświaty i umożliwieniu egalitarnego udziału w życiu kulturalnym wyzwolonego kra-

                                                           
 119 S. Pazyra, Z dziejów książki polskiej …, s. 27. 

 120 Z. Ziątek, Autentyzm rozpoznań …, s. 701. 

 121 L. Biliński, Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, Warszawa 1977, s. 16. 
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ju122. Realizacji partyjnych dyrektyw służyło m.in. wprowadzenie bezpłatnego szkolnic-

twa w ramach walki z analfabetyzmem oraz zwiększenie nakładów i obniżenie cen 

książek. Jako że miały stać się dobrem masowym, we wczesnych latach pięćdziesiątych 

– zdaniem Janet Zmroczek – często „kosztowały mniej niż papier, na którym je wydru-

kowano”123. Fakt ten stanowił całkowite odwrócenie sytuacji przedwojennej, podobnie 

jak wdrożony w Polsce Ludowej proces centralizacji ruchu wydawniczego. Nieliczne 

reaktywowane po wojnie wydawnictwa z okresu II Rzeczypospolitej (m.in. Gebethner  

i Wolff, „Książnica-Atlas” lub spółka Trzaski, Everta i Michalskiego) oraz inne pry-

watne oficyny wkrótce zostały całkowicie wyparte przez powstające w szybkim tempie 

przedsiębiorstwa i spółdzielnie państwowe. Należy zaznaczyć, że równolegle postępo-

wał lawinowy przyrost nowych tytułów prasowych124, jednak to właśnie w sektorze 

księgarskim pokładano największe nadzieje na kulturalną odbudowę kraju po zniszcze-

niach wojennych. W tak przewidzianym planie odnowy reportaż – jako gatunek zanu-

rzony w bieżących realiach i z założenia oparty na faktografii – odegrał znaczącą rolę. 

Umożliwiał bowiem kreowanie pożądanej przez władze wizji rzeczywistości, a tym 

samym edukowanie społeczeństwa w duchu socjalistycznego ustroju.   

Wspomniana ekspansja techniki reportażowej wiązała się ściśle z repertuarem 

książek wydawanych w pierwszym dwudziestoleciu istnienia Polski Ludowej. Oprócz 

reedycji dzieł klasyków literackich oraz publikacji fachowych, na rynku dominowała 

wówczas literatura społeczno-polityczna. Jak pisze Biliński, w jej obrębie w latach 

1945-1951 ukazało się „ok. 3500 tytułów w ogólnym nakładzie ponad 50 mln egzem-

plarzy”125. Wśród tego typu pozycji książkowych licznie występowały reportaże lub  

– częściej – utwory publicystyczne wykorzystujące technikę obrazowania reporterskie-

go. Obie formy uwidoczniły się z jednej strony na gruncie prozy społeczno-politycznej 

dotyczącej krajów socjalistycznych, z drugiej natomiast – w twórczości poświęconej 

gospodarkom, ustrojom i obyczajom państw kapitalistycznych. Do pierwszej kategorii 

można zaliczyć relację Kazimierza Koźniewskiego z IV Światowego Festiwalu Mło-

dzieży i Studentów w Bukareszcie pt. Siedemdziesiąt lat w dwa tygodnie („Iskry”; 

1954), a także wybrane utwory wydane nakładem „Książki i Wiedzy”: podróżnicze za-

                                                           
 122 Zob. H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia …, s. 107. 

 123 J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100, s. 213. 

Na temat zaniżania cen książek w pierwszych latach powojennych – zob. także A. Bromberg, Książki  

i wydawcy …, s. 63. 

 124 Zob. J. Zmroczek, Ruch wydawniczy …, s. 218-219. 

 125 L. Biliński, Zarys rozwoju …, s. 23. 
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piski z Czechosłowacji umieszczone w zbiorze Konfrontacje Henryka Zdanowskiego 

(1963), reportaże o Węgrzech, Jugosławii i ZSRR z tomu Podróże polityczne Włady-

sława Machejka (1968) lub publicystyczną książkę Grzegorza Jaszuńskiego Chiny  

a „papierowe tygrysy” (1969). Drugą grupę tworzyły natomiast publikacje dotyczące 

m.in.: Stanów Zjednoczonych (Gorące dni Manhattanu Zygmunta Broniarka – KiW; 

1961), Niemiec Zachodnich (Młode Niemcy Edmunda Osmańczyka – „Czytelnik”; 

1951) i innych krajów europejskich (Lordowie i heretycy Maksymiliana Berezowskiego 

– KiW; 1965), jak również państw azjatyckich (Japonia bez kimona Jaszuńskiego  

– „Iskry”; 1958). W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych reportażowy charakter 

miało ponadto wiele utworów krajowych, dotyczących „spraw polityczno-ustrojowych  

i aktualności gospodarczych”126. W tej kategorii Adam Bromberg dodatkowo wyodręb-

nił publicystykę i reportaże o tematyce wiejskiej127, których wyrazistym przykładem są 

zbiory Stefana Kozickiego: Prowincja czyli tajemnice powiatowej władzy (KiW; 1957) 

oraz Szukam miss powiatu („Iskry”; 1961).  

W okresie Polski Ludowej promocja omówionej na wskazanych przykładach 

prozy społeczno-politycznej – a zatem i funkcjonujących w jej obrębie książek reporter-

skich – stała się jednym z priorytetów państwowej polityki wydawniczej. Oprócz kultu-

ralnej odnowy kraju, komunistyczne władze dążyły bowiem do „zapewnienia pierw-

szeństwa i przewagi dla literatury zaangażowanej po stronie budownictwa socjalistycz-

nego”128. Publikacje książkowe realizujące ten postulat zazwyczaj przybierały postać 

autorskich analiz bieżącej polityki krajowej lub światowej i były oparte na wyraźnie 

zideologizowanej retoryce. W latach powojennych uwidoczniła się ona szczególnie sil-

nie w twórczości reportażowej, którą postrzegano jako poręczne narzędzie przekazu 

treści propagandowych. Skrajnym przejawem wspomnianego upolitycznienia były ten-

dencyjne, socrealistyczne „produkcyjniaki” z okresu 1949-1955, mające potwierdzać 

pełne zaangażowanie partyjne autorów. Utrwalony w ten sposób stereotyp reportera-

wyrobnika, produkującego panegiryczne teksty poświęcone „budowie postępu i socjali-

zmu”129, zadecydował o negatywnym wartościowaniu całego środowiska reporterskie-

                                                           
 126 A. Bromberg, Książki i wydawcy …, s. 114. 

 127 Zob., tamże, s. 116. 

 128 Tamże, s. 74. 

 129 B. Bogołębska, Dydaktyzm reportaży socrealizmu, [w:] tejże, Między literaturą i publicystyką, 

Łódź 2006, s. 26. Na temat polskich reportaży socrealistycznych – zob. także: K. Wolny-Zmorzyński, 

Przegląd teoretycznych założeń reportażu polskiego okresu socrealizmu, [w:] tegoż, O wybranych pro-

blemach dziennikarstwa: genologia i mistrzowie, Kielce 2009, s. 11-20. 
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go. Nieprzychylne postawy większości krytyków utrzymały się na długo po oficjalnym 

zniesieniu estetyki socrealizmu w ramach odwilży gomułkowskiej. W 1980 roku na 

łamach „Polityki” Władysław Zawistowski określił reporterów mianem usługowej „ma-

fii”, piszącej pod dyktando dyrektorów hut i fabryk130. Dla niniejszych rozważań istot-

niejsza jest jednak zamieszczona w przywołanym artykule uwaga, że w Polsce publi-

kowanie książek reportażowych odbywa się – zdaniem autora: niesłusznie – kosztem 

książek literackich131. Utrzymane w podobnym tonie konstatacje pojawiały się dość 

często w powojennych dyskusjach dotyczących reportażu i świadczyły o jego podświa-

domym degradowaniu do roli „gorszego brata literatury”. Przytoczonego sformułowa-

nia użyła na początku lat sześćdziesiątych Goldbergowa, podsumowując w ten sposób 

sytuację książkowego dorobku polskich reporterów – bądź całkowicie lekceważonego 

przez profesjonalnych krytyków literackich, bądź na siłę mierzonego według kryteriów 

przynależnych beletrystyce132. Potwierdzeniem tej opinii wydaje się fakt, że – paradok-

salnie – mimo stopniowego uznania literackości reportażu, w czasach Polski Ludowej 

nie miał on wyspecjalizowanej, pozaśrodowiskowej krytyki towarzyszącej. Zdaniem 

Jerzego Jastrzębskiego, od schyłku lat siedemdziesiątych jej funkcję „pełniła koleżeń-

ska samoobsługa, współtworząca obieg zamknięty”133.  

Jastrzębski dokonuje dość radykalnej oceny polskich reporterów, publikujących 

w szczytowym okresie powojennego boomu wydawniczego na reportaż134. Dowodzi, że 

ich twórczość jedynie pozorowała próbę krytycznego oglądu PRL-owskiej rzeczywisto-

ści, w istocie nie wykraczając poza oficjalne praktyki komunikacyjne epoki i – tym sa-

mym – podtrzymując „mistyfikatorskie” zabiegi władz: 

 

Reportaż, jako forma krytyki zastępczej dostarczał alibi właściwym sprawcom udręk swych bo-

haterów, przesuwał bowiem odpowiedzialność z „góry” na „dół”, na szczeble wykonawcze, 

działające przecież często w majestacie przepisów, pod ochroną prawa i zwierzchników. „Zmo-

wa faktów” nie mogła więc nikomu na serio zaszkodzić ani pomóc, niczego rzeczywiście nie 

                                                           
 130 Zob. W. Zawistowski, Mafia reporterów, „Polityka” 1980, nr 33, s. 9. 

 131 Z tą opinią polemizował m.in. Kazimierz Koźniewski, który w prasowej odpowiedzi na artykuł 

Zawistowskiego stwierdził, że książki reporterskie nie osiągają równie wysokich nakładów i nie mają tak 

dużej liczby wznowień jak książki literackie. Zob. tenże, Arab bije żonę…, „Polityka” 1980, nr 35, s. 8. 

 132 Zob. K. Goldbergowa, Gorszy brat literatury?, „Życie Literackie” 1964, nr 51, s. 3. 

 133 J. Jastrzębski, Prawdy reportażu, [w:] tegoż, Koniec żałosny, Wrocław 1992, s. 191.  

 134 Pierwszych symptomów wspomnianego boomu Goldbergowa upatruje w latach 1968-1970. Od 

tego czasu – zauważa – książki reportażowe błyskawicznie znikały z księgarń, ukazywały się w nakła-

dach często przekraczających 20 tys. egzemplarzy i miały liczne wznowienia. Zob. taż, Szalejący reporter 

z Köbanya, „Kontrasty” 1983, nr 6, s. 39. 
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podważała i nie próbowała zmieniać, wręcz przeciwnie – mieściła się znakomicie w modelu ów-

czesnej propagandy, w kręgu wielkiej mistyfikacji135. 

 

W ten sposób Jastrzębski zanegował częste w latach osiemdziesiątych opinie, przypisu-

jące reportażowi intencję utajonej walki z systemem. Jedną z nich sformułował Zbi-

gniew Bauer, pisząc o tym, dlaczego rozkwit gatunku z założenia eksponującego praw-

dę nastąpił w okresie największego zafałszowania oficjalnego dyskursu. Zdaniem bada-

cza, o względnej wiarygodności reporterów tworzących w czasach komunizmu zadecy-

dowało oparcie na „poziomym”, tj. wewnątrzspołecznym porozumieniu z czytelnikami:  

 

Reportaż […] rozsadzał skamieniałą hierarchiczność oficjalnego systemu informacji i propagan-

dy, przywracał wiarę we wspólnotę społecznego doświadczenia. I może dlatego był niewygodny 

dla „decydentów” prasowych i asekuranckich redaktorów naczelnych. Może dlatego zepchnięty 

został do tygodników, miesięczników i k s i ą ż e k  [podkr. moje – K. F.], by stał się – wbrew ga-

tunkowemu niejako przeznaczeniu – literaturą e l i t a r n ą ?136 

 

Zacytowana wypowiedź uzupełnia wspomnianą już uwagę Ziątka na temat roli, jaką  

w upowszechnieniu formuły reportażowej odgrywa „demokratyczne” medium przeka-

zu. Wydaje się jednak, że sugerowana przez Bauera chęć ograniczenia zasięgu reporta-

żu poprzez jego adaptację do formatu książkowego odniosła – w związku z generalnym 

umasowieniem książek w okresie Polski Ludowej – skutek odwrotny od zamierzonego.  

Przeświadczenie o antysystemowej postawie ówczesnych reporterów jest natomiast 

sprzeczne z uprzednio przywołanym stanowiskiem Jastrzębskiego. Jeśli przychylić się 

do jego opinii, należy stwierdzić, że z rządową „propagandą sukcesu” w sposób bezpo-

średni zerwały dopiero niecenzurowane utwory, ukazujące się od przełomu lat siedem-

dziesiątych i osiemdziesiątych w oficynach podziemnych oraz na emigracji.    

Jak zaznacza Magdalena Mikołajczyk, polską tradycję drugiego obiegu i powią-

zanych z nim placówek emigracyjnych poprzedziły wcześniejsze inicjatywy, datowane 

jeszcze na czasy II wojny światowej. Za właściwy jego początek uznaje się jednak dzia-

łalność czasopiśmienniczą, prowadzoną przy utworzonym w 1976 roku Komitecie 

Obrony Robotników137. Po fali strajków sierpniowych i wprowadzeniu stanu wojennego 

                                                           
 135 J. Jastrzębski, Prawdy …, s. 167-168.  

 136 Z. Bauer, Dialektyka fałszu i faktu, „Życie Literackie” 1980, nr 45, s. 5. 

 137 Zob. M. Mikołajczyk, Jak się pisało o historii... Problemy polityczne powojennej Polski w publika-

cjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Kraków 1998, s. 8-9; 17. 
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nastąpił dalszy rozkwit prasy podziemnej, przede wszystkim biuletynów informacyj-

nych i pism zakładowych „Solidarności”. W tym czasie rozwijały się także drugoobie-

gowe wydawnictwa (np. Niezależna Oficyna Wydawnicza „NOWa”, Wydawnictwo 

„Przedświt”, Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, Wydawnictwo „Most”), zwykle po-

wstające jako organy konkretnych tytułów prasowych i publikujące materiały komple-

mentarne wobec nielegalnych druków, potocznie określanych mianem „bibuły”. W tak 

ukształtowanym, posierpniowym pejzażu wydawniczym Ryszard Ciemiński wyróżnia 

dwa główne nurty prozy reportażowej. W pierwszym sytuuje utwory „w pełni usank-

cjonowane i ulegalnione, namaszczone rządowo-partyjnym przyzwoleniem (ale, rzecz 

jasna, nie wolne od działań cenzury)”138. Spośród tego typu publikacji tylko nieliczne 

dotyczyły aktualnej sytuacji w kraju, związanej ze strajkami na Wybrzeżu i narodzina-

mi etosu solidarnościowego. Jako bodaj jedyną pozycję monograficzną Joanna Szy-

dłowska wymienia tu wydany w 1981 roku nakładem „Książki i Wiedzy” tom Gdańsk 

– Sierpień ’80 Wojciecha Giełżyńskiego i Lecha Stefańskiego, w późniejszych latach 

uzupełniony tematycznie pokrewnymi tekstami, rozproszonymi w zbiorach autorskich 

lub antologiach139. Wspomniana problematyka dominowała natomiast w drugiej wy-

mienionej przez Ciemińskiego kategorii książek reportażowych, tj. w utworach ukazu-

jących się poza cenzurą w oficynach podziemnych. Według Stanisława Siekierskiego, 

40% tej twórczości stanowiła literatura społeczno-polityczna, która – w przeciwieństwie 

do analogicznego sektora prozy promowanej w wydawnictwach państwowych – podej-

mowała „drażliwe problemy współczesności, zwłaszcza dotyczące systemu władzy”140. 

Omawiany dział tworzyły z jednej strony rozmaite wspomnienia, eseje lub wywiady  

z dysydentami, z drugiej natomiast – relacje dokumentujące bieżące zdarzenia i działal-

ność opozycji, a zatem wyraźnie wkraczające w sferę reporterskich zainteresowań. 

Osobną grupę stanowiły reedycje utworów wydanych przez oficyny emigracyjne lub 

zakazanych w oficjalnym obiegu z przyczyn cenzuralnych. W odniesieniu do reportażu 

reprezentatywnym przykładem tej tendencji jest zbiór Inter arma Żeromskiego, przy-

wołany w kontekście prekursorskich wobec gatunku form z okresu zaborów. Za sprawą 

umieszczonego w książce tekstu Na probostwie w Wyszkowie, któremu PRL-owskie 

                                                           
 138 R. Ciemiński, Reportaż po polsku, „Nowe Książki” 1992, nr 1, s. 54. 

 139 Zob. J. Szydłowska, Obecność tematu warmińsko-mazurskiego w reportażu polskim lat osiemdzie-

siątych, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2002, nr 3, s. 422-423. 

 140 S. Siekierski, Wydawnictwa drugiego obiegu 1976-1986, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 1,  

s. 22. 



48 

 

władze przypisały antykomunistyczny wydźwięk, wspomniany tom „stał się »hitem«  

i legendą podziemnych wydawnictw”141 – tak zwartych, jak i periodycznych.  

Wzajemne powiązanie edytorstwa książkowego i prasowego nie uwidoczniło się 

jednak w drugoobiegowych reportażach równie silnie jak w przypadku omówionej już 

twórczości z XIX i XX wieku oraz czasów międzywojennych. Ciemiński wyraźnie za-

znacza, że wydawaniem nielegalnej prozy reportażowej w okresie posierpniowym zaj-

mowały się niemal wyłącznie podziemne oficyny wydawnicze. Konstatuje: 

 

To był swoisty paradoks tamtego czasu: w prasie podziemnej reportaż zaistnieć nie był w stanie 

prawie wcale (brak miejsca), w wydawnictwach tego nurtu rozwijał się za to w najlepsze aż do 

rozmiarów całych autonomicznych serii dokumentalnych, jak choćby tej sygnowanej mianem 

Archiwum Solidarności142.  

  

Międzywydawnicze „Archiwum »Solidarności«” zainicjowano książką Szczecin. Gru-

dzień – Sierpień – Grudzień Małgorzaty Szejnert i Tomasza Zalewskiego („NOWa”; 

1984), dotyczącą okoliczności podpisania Porozumień Sierpniowych. W serii ukazały 

się też m.in. relacje poświęcone masakrze na Wybrzeżu (Grudzień ’70 w Gdyni Wie-

sławy Kwiatkowskiej – pseud. Kwaśniewska – „Pokolenie”; 1986) i tzw. kryzysowi 

bydgoskiemu (Bydgoszcz – marzec ’81 Krzysztofa Czabańskiego – „Most”; 1987) oraz 

losom dzieci opozycjonistów w czasie stanu wojennego (tom Jaworowe dzieci Joanny 

Siedleckiej – „NOWa”; 1988). Literaturę faktu drukowano również w innych seryjnych 

wydawnictwach drugoobiegowych, np. w „Bibliotece Reportera”, utworzonej przy pod-

ziemnym piśmie „Słowo”. Szczególną rolę pełniła ponadto prowadzona przez Oficynę 

Wydawniczą „Pokolenie” „Seria Reporterów OKO”, w której wydano m.in. Trudności 

ze wstawaniem Hanny Krall (1988), wybrane utwory Józefa Kuśmierka (Jak rządzi się 

gminą; 1987) i Ewy Berberyusz (Człowiek z innego świata; 1989). Warto dodać, że po-

zycje faktograficzne publikowane w Polsce poza cenzurą często ukazywały się równo-

legle na obczyźnie. Dobrym tego przykładem jest Konspira. Rzecz o podziemnej „Soli-

darności” Macieja Łopińskiego, Zbigniewa Gacha (pseud. Marcin Moskit) i Mariusza 

Wilka – zdaniem Ciemińskiego będąca największym reportażowym dokonaniem wy-

dawnictw drugoobiegowych143. Książka doczekała się licznych wydań krajowych, zaini-

                                                           
 141 A. Kaliszewski, Hybrydyczne i „liryzowane” …, s. 122. 

 142 R. Ciemiński, Reportaż po polsku …, s. 54. 

 143 Zob. R. Ciemiński, Literatura faktu drugiego obiegu – próba rejestru, „Nowe Książki” 1990, nr 6, s. 21.  
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cjowanych w 1984 roku edycją podziemnego „Przedświtu”, ukazała się też w Paryżu 

nakładem oficyny Editions Spotkania oraz w kilku tłumaczeniach. Za granicą twórczość 

polskich dziennikarzy upowszechniały ponadto: londyńskie wydawnictwo „Aneks” 

(wydawca książki Stare numery Barbary N. Łopieńskiej i Ewy Szymańskiej; 1986) oraz 

paryska „Libella” (która opublikowała np. poświęcony stoczniowcom gdańskim repor-

taż Krzyż i kotwica Krystyny Jagiełło; 1987). Na zakończenie należy jednak zaznaczyć, 

że reportaże książkowe – drukowane w warunkach konspiracji, przy użyciu prymityw-

nych metod powielania i z myślą o konkretnym użytku społecznym – nie zawsze reali-

zowały wyznaczniki konwencji. Często przenikały się z innymi gatunkami faktogra-

ficznymi, bowiem – jak podkreśla Mikołajczyk – na tematykę i formę wydawnictw dru-

goobiegowych rzutowało „istnienie preferencji dla dokumentacyjnego zapisu epoki”144. 

Kierując się tak rozumianym kryterium źródłowości, podziemne oficyny publikowały 

rozmaite dokumenty, akta lub archiwalia, ale też literackie pamiętniki, wspomnienia 

bądź fabularyzowane relacje. Teksty adaptujące schemat reportażu zwykle balansowały 

na pograniczu wyróżnionych sfer, jednak okazały się środkiem równie adekwatnym do 

uzupełnienia „białych plam” w cenzurowanej historii Polski powojennej.  

O ile utwory reporterów ukazujące się w podziemiu piętnowały nadużycia elity 

partyjnej, te krążące w obiegu oficjalnym były często wykorzystywane – co już zostało 

zaznaczone – do kształtowania pożądanych postaw wśród obywateli. Technika reporta-

żowa uobecniała się jednak nie tylko w uprzednio omówionej prozie społeczno-

politycznej. Przenikała ponadto na szeroką skalę do twórczości popularnonaukowej, 

upowszechniającej wiedzę z różnych dyscyplin wiedzy. Jak podkreśla Szwejkowska,  

w efekcie wspomnianej na wstępie reformy oświatowej „zmieniła się zasadniczo baza 

odbiorców książki, którzy rekrutowali się teraz w dużym stopniu z młodzieży szkół 

średnich i zawodowych”145. Podjęta przez komunistyczne władze misja edukowania 

społeczeństwa objęła więc w szczególności literaturę dziecięcą i młodzieżową. W tym 

sektorze wydawniczym specjalizowało się utworzone na początku lat pięćdziesiątych 

Państwowe Wydawnictwo „Iskry”. W jego ofercie znaczącą pozycję zajmowała twór-

czość reporterów, promowana w celu rozwinięcia w młodym czytelniku zainteresowa-

nia otaczającym światem. Fakt ten eksponuje Urszula Kowalewska, pisząc: 

 

                                                           
 144 M. Mikołajczyk, Jak się pisało …, s. 25. 

 145 H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia …, s. 107. 
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 Jeszcze na długo przed spopularyzowaniem reportażu krajowego i zagranicznego, oficyna ta 

niemal od początku swej działalności skupiła wokół siebie wybitne indywidualności dziennikar-

skie, tworząc rodzaj powojennej polskiej szkoły reportażu. Reportaż był zawsze w centrum zain-

teresowania „Iskier”146. 

 

„Iskry” wydawały prozę reportażową skierowaną także do starszej publiczności. Nakła-

dem tej oficyny ukazały się np. książkowe debiuty Krzysztofa Kąkolewskiego (Książę 

oszustów; 1959) i Hanny Krall (Na wschód od Arbatu; 1972) oraz wybrane utwory in-

nych popularnych w okresie Polski Ludowej reporterów, m.in.: Wojciecha Adamiec-

kiego, Jerzego Ambroziewicza, Wojciecha Giełżyńskiego, Wiesława Górnickiego i Je-

rzego Lovella. Wśród publikowanych przez „Iskry” reportaży krajowych i zagranicz-

nych dominowały pozycje podróżniczo-przygodowe. Tej tematyki dotyczyły osobne 

cykle książkowe, z których największą rozpoznawalność zyskała zainicjowana w 1956 

roku i kontynuowana po transformacji ustrojowej seria „Naokoło Świata”147. Wydano  

w niej książki czołowych powojennych reporterów-podróżników (m.in. Olgierda Bu-

drewicza, Kazimierza Dziewanowskiego, Lucjana Wolanowskiego, Tony’ego Halika), 

jak również pierwsze edycje i wznowienia dzieł autorów tworzących jeszcze w okresie 

II Rzeczypospolitej (np. Arkadego Fiedlera, Wacława Korabiewicza, Mieczysława Boh-

dana Lepeckiego, Alicji i Czesława Centkiewiczów). Omawiany cykl wydawniczy do-

pełniały podróżnicze relacje oraz utwory beletrystyczne twórców zagranicznych, w tym: 

norweskiego polarnika Roalda Amundsena i amerykańskiego klasyka dziennikarstwa 

literackiego – Ernesta Hemingwaya. O tematycznym profilu serii Kowalewska pisze: 

 

W jej skład wchodziły książki, które miały zwykle przygodową fabułę i zawierały oparty na fak-

tach obraz niebezpiecznych eskapad i wypraw, podejmowanych pod różnymi szerokościami 

geograficznymi. Seria miała wyraźny charakter geograficzno-przygodowy, opisywała niebezpie-

czeństwo, przyrodę, obyczaje i kulturę bez zaangażowania politycznego148. 

 

                                                           
 146 U. Kowalewska, Profil wydawniczy Państwowego Wydawnictwa „Iskry” w latach 1952-1992, [w:] 

Przestrzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz, Łódź 2009, 

s. 269.  

 147 Omawianą serię przejęło od „Iskier” Wydawnictwo Literackie MUZA, kontynuując wydawanie 

cyklu w latach 1995-1998 pod zmienioną nazwą „Dookoła świata”. Jego ponownej reaktywacji dokonało 

w 2008 roku warszawskie Wydawnictwo Zysk S-ka. Zob. U. Kowalewska, Rola polskich serii książko-

wych na przykładzie serii Państwowego Wydawnictwa „Iskry” w latach 1956-1992, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia librorum” 2009, nr 15, s. 106. 

 148 Tamże. 
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Za sprawą serii „Naokoło świata” – rozwiniętej pod kierownictwem wspomnianej już 

kilkakrotnie Krystyny Goldbergowej i reportera Zbigniewa Stolarka – „Iskry” wypra-

cowały rozpoznawalną markę beletryzowanych reportaży podróżniczych, aspirujących 

do kształcenia młodego odbiorcy. Popularyzacji wiedzy o dalekich zakątkach globu 

służyły także inne pokrewne tematycznie cykle wydawnicze tej oficyny, np. „Świat się 

Zmienia” lub „ABC”. Ukazywały się w nich publicystyczno-reportażowe książki, ilu-

strujące aktualne przemiany zachodzące w wybranych krajach oraz zagranicznych me-

tropoliach. Promowana przez „Iskry” formuła reporterskiego podróżopisarstwa czerpała 

więc nie tylko z beletrystyki w wydaniu przygodowo-awanturniczym, ale też z szeroko 

pojętej publicystyki popularnonaukowej.  

Obie z wyróżnionych hybryd reportażu podróżniczego zyskały w Polsce Ludo-

wej olbrzymie uznanie wśród czytelników. W 1964 roku Goldbergowa uznała reporta-

żowe książki o świecie za drugi – po kryminałach – najpopularniejszy typ literatury  

w kraju, przybierający postać bądź zbiorów tekstów monotematycznych, bądź utworów 

zbliżonych pod względem konstrukcji do powieści realistycznej149. Poczytność tej 

twórczości uwidoczniła się w geograficzno-podróżniczych cyklach książkowych, publi-

kowanych po wojnie na masową skalę w związku z upowszechnieniem zjawiska seryj-

ności150. Poza uprzednio omówionymi biblioteczkami „Iskier”, do podobnych inicjatyw 

można zaliczyć „Z Reporterskich Wędrówek” Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW) 

lub tzw. „pomarańczowo-czarną” serię reportaży zagranicznych „Książki i Wiedzy”,  

w której ukazały się m.in. wybrane utwory Giełżyńskiego (Syberia kraj na wyrost; 

1963), Górnickiego (Giaur wśród Jankesów; 1963) oraz Dziewanowskiego (Skorpion  

w namiocie biurowym; 1964). W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych to samo 

wydawnictwo, we współpracy z RSW „Prasa – Książka – Ruch”, prowadziło analo-

giczny pod względem tematycznym cykl „Kontynenty”. Specyficzną odmianę stanowiła 

natomiast zainicjowana w 1966 roku przez Wydawnictwo Morskie seria reportaży ma-

rynistycznych, złożona z relacji opisujących zagraniczne rejsy dziennikarzy-żeglarzy: 

Janusza Wolniewicza (Kursem Srebrnych Flot; 1966), Leonida Teligi (Trawlerem do 

                                                           
 149 Zob. K. Goldbergowa, Gorszy brat …, s. 3. 

 150 Popularyzacja wydawnictw seryjnych, służąca zwiększeniu kręgu odbiorców i podtrzymaniu ich 

przywiązania do konkretnych typów publikacji, była częścią wdrożonego w Polsce Ludowej procesu 

specjalizacji tematycznej wydawnictw i omówionego na wstępie programu umasowienia czytelnictwa. 

Umieszczone w dalszej części rozważań informacje o wybranych powojennych seriach reportażowych 

podaję za: A. Morawska, Serie wydawnicze w Polsce Ludowej, Warszawa 1971; L. Biliński, Zarys rozwo-

ju … ; P. Kitrasiewicz, Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 1944-1989, Warszawa 2005.  
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Afryki; 1967) czy Wiesława Andrzejewskiego (Porty dobrych nadziei; 1967). Tego typu 

specjalistyczne cykle miały wyraźnie popularnonaukowy charakter – widoczny zresztą 

w wielu innych wydawnictwach seryjnych o tematyce wojażowej i krajoznawczej. Na-

leży tu wymienić m.in.: „Z Żaglem” Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, „Bibliotekę 

Przygód i Podróży” oraz „Kraje, Ludzie, Obyczaje” Wydawnictwa „Wiedza Powszech-

na”, jak również „Przygody i Podróże” Wydawnictwa MON.   

Obok serii reportaży podróżniczych, w okresie powojennym wydawano także 

liczne reportażowo-publicystyczne cykle książek o aktualnych wydarzeniach lub zjawi-

skach w Polsce i na świecie. Wspomniane biblioteczki, często zawierające w nazwie 

bezpośrednią sygnalizację gatunkową, występowały w ofercie największych ówcze-

snych oficyn, m.in.: „Czytelnika” („RAP: Reportaż – Aktualia – Polityka”), Wydawnic-

twa Literackiego („Reportaż. Publicystyka”, zwana serią „R”), KAW-u („Współczesny 

Reportaż Polski”) czy „Iskier” („Reportaż”, „Oko w Oko z Życiem”). Niekiedy przybie-

rały postać serii miedzywydawniczych, takich jak ukazująca się w latach siedemdziesią-

tych i osiemdziesiątych „Biblioteka Literatury Faktu” (początkowo pod nazwą „Biblio-

teka Literatury Faktu XXX-lecia”). Za sprawą zawartych w niej książek lub wznowień 

utworów m.in.: Krzysztofa Kąkolewskiego (Historie, które napisało życie – „Iskry”; 

1976), Mariana Brandysa (O królach i kapuście – „Iskry”; 1977), Barbary Seidler 

(Skłóceni z prawem – Wydawnictwo Literackie; 1977), Ryszarda Kapuścińskiego (Woj-

na futbolowa – „Czytelnik”; 1978) i Andrzeja Mularczyka (Co się komu śni – „Iskry”; 

1979) popularyzowano w Polsce Ludowej najważniejsze dokonania tzw. polskiej szkoły 

reportażu. Twórczość z tego nurtu pojawiała się ponadto w wydawnictwach seryjnych  

z zakresu uprzednio omówionej publicystyki społeczno-politycznej, do których można 

zaliczyć np.: „Z Atlasem” i „Zachód z Bliska” „Książki i Wiedzy”, „Konflikty” KAW-

u, a także mające nieco bardziej rozrywkowy profil „Sensacje XX Wieku” Wydawnic-

twa MON i „Łowców Sensacji” „Iskier”. Dokonany przegląd uzupełniają pojedyncze 

pozycje reportażowe w seriach specjalistycznych („Reportaże. Wspomnienia. Opowia-

dania” Wydawnictwa „Sport i Turystyka”) i dziecięco-młodzieżowych („Klub Siedmiu 

Przygód” Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia”). 

Mnogość wymienionych cykli skłania do wniosku, że o ile powojenny reportaż 

przejął z poprzednich epok inklinację ku formom podróżopisarskim i publicystycznym, 

zdobył – inaczej niż w XIX wieku lub w okresie II Rzeczypospolitej – daleko większą 

autonomię na krajowym rynku książki. Mimo znaczącej reprezentacji książkowej,  
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w czasach Polski Ludowej nadal dynamicznie rozwijał się jednak także na łamach pra-

sy. Po 1956 roku dominował zwłaszcza w tygodnikach społeczno-kulturalnych i literac-

kich, takich jak: „Świat”, „Przegląd Kulturalny”, „Nowa Kultura”, „Tygodnik Po-

wszechny”, „Życie Literackie” i „Polityka”151. Z kolei w latach siedemdziesiątych, czyli 

w momencie największej wydawniczej ekspansji gatunku, dorobek polskich reporterów 

popularyzowały szczególnie dwa pisma: warszawska „Literatura” oraz wychodzący  

w Białymstoku miesięcznik „Kontrasty”. Co znamienne, w omawianym okresie repor-

taże umieszczano głównie w periodykach o profilu ogólnohumanistycznym, nierzadko 

w bezpośrednim sąsiedztwie treści literaturoznawczych. Fakt ten prowadzi do wniosku, 

że w Polsce Ludowej analizowana poetyka była obecna nie tylko na rynku wydawni-

czym, ale i w bieżącym życiu literackim i kulturalnym kraju. W 1974 roku Zbigniew 

Kwiatkowski zwrócił uwagę na szereg inicjatyw przeczących wspomnianym już opi-

niom o marginalizowaniu twórczości reportażowej. Podkreślił, że przy Związku Litera-

tów Polskich powstała wówczas odrębna sekcja literatury faktu, a przy krakowskim 

oddziale Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) – Ogólnopolski Klub Reportażu. 

Kwiatkowski wspomniał ponadto o toczonej wówczas na łamach „Literatury” dyskusji 

poświęconej temu gatunkowi oraz o przyznawanej reporterom przez SDP państwowej 

nagrodzie im. Bolesława Prusa152. Warto dodać, że w okresie powojennym nagradzano 

ich również w ogólnopolskim konkursie im. Adama Polewki i ogólnopolskim konkursie 

im. Franciszka Gila. Pokłosiem tych plebiscytów na przełomie lat siedemdziesiątych  

i osiemdziesiątych były opublikowane nakładem KAW-u książkowe antologie zwycię-

skich reportaży: Corrida po polsku (1979) i Nagłe zaskoczenie (1981) w wyborze Ste-

fana Ciepłego i Haliny Kleszcz, tom Dziki i ludzie (1982) w opracowaniu Stefana Ko-

zickiego, a także Rachunek sumienia (1984) pod redakcją Goldbergowej. Wymienione 

wyróżnienia dopełniał szereg konkursów reporterskich organizowanych przez wybrane 

wydawnictwa literackie (np. „Iskry”) oraz redakcje gazet (m.in. „Kontrasty”, „Odrę”, 

„Walkę Młodych” i „Miesięcznik Literacki”)153.  

                                                           
 151 Zob. Cz. Niedzielski, Reportaż, [w:] Literatura polska XX wieku …, s. 99.  

 152 Zob. Z. Kwiatkowski, O reportażu raz jeszcze, „Życie Literackie” 1974, nr 26, s. 1; 13. Wspo-

mniane wyróżnienie przyznawano także po transformacji ustrojowej. Wśród zainicjowanych w Polsce 

Ludowej i kontynuowanych po 1989 roku konkursów, w których uwzględniano twórczość reporterów, 

należy jeszcze wymienić literacką Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego.   

 153 O wymienionych konkursach wspomniała m.in. Goldbergowa w opublikowanych na łamach „Kon-

trastów” artykułach Reportaż prowincją stoi (nr 2/1983) oraz Czy oni lubią walkę? (nr 4/1983). Na ten 

temat – zob. także: M. Mońko, Zawód: reporter, „Kontrasty” 1989, nr 2, s. 40.   
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Prasa odgrywała znaczącą rolę w rozwoju powojennych książek reportażowych 

także dlatego, że nadal była częstym miejscem ich pierwodruku. Dobrą tego ilustracją 

jest lokowany w tradycji gatunku, choć pograniczny pod względem formy, tom Zdążyć 

przed Panem Bogiem Hanny Krall (Wydawnictwo Literackie; 1977), poprzedzony od-

cinkowym cyklem publikowanym na łamach wrocławskiej „Odry” (nr 4-7/8; 1976).  

W Polsce Ludowej reportaż współistniał więc w sektorze prasy i wydawnictw książko-

wych, choć wspomniany związek nie był równie ścisły, jak w drugiej połowie XIX i na 

początku XX wieku. W czasach powojennych coraz częściej odnotowywano też głosy 

świadczące o zmianie preferowanego medium przekazu prozy reportażowej. Taką po-

stawę przyjęła choćby Goldbergowa, konsekwentnie promując utwory reporterów wy-

dawane nakładem „Iskier” i innych oficyn literackich. W jej opinii edycje książkowe 

„nigdy nie były lustrzanym odbiciem reportaży prasowych, które poprzedziły ich publi-

kację”154. Cytowane stwierdzenie można uznać za próbę nobilitacji książek reportażo-

wych, jednak obrana perspektywa mimowolnie sytuuje je w pozycji podrzędnej wobec 

źródła pierwodruku. Pytanie o zakres ich rynkowej autonomii wydaje się o tyle trudne, 

że w Polsce Ludowej granica między prasową i literacką aktywnością publikacyjną 

dziennikarzy była dość płynna. Wspomnianą tendencję ilustruje popularna na przełomie 

lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych seria „Ekspres reporterów”, którą wydawca 

(Krajowa Agencja Wydawnicza) reklamował jako „jedyną na polskim rynku wydawni-

czo-księgarskim reportażową serię książkową o aktualnej tematyce”155. Kolejne tomy 

ukazywały się co miesiąc i zawierały każdorazowo trzy reportaże: jeden dotyczący 

konkretnego zdarzenia, drugi poświęcony zagadnieniom społeczno-politycznym i trzeci 

kryminalny. „Ekspres reporterów” zachował więc prasową formułę i częstotliwość dru-

ku, lecz pod względem fizycznej materii i objętości przypominał książkę. Jak dowodził 

w 1985 roku Lech Borski, właśnie za sprawą literackiej obudowy publikowanie w tej 

serii było – zwłaszcza dla młodych, aspirujących autorów – nobilitujące156. Podobne 

stanowisko zajął dwa lata później Aleksander Rowiński, który w zamieszczonej na ła-

mach „Kontrastów” rozmowie stwierdził, że omawiany cykl wydawniczy jest „suroga-

tem literatury współczesnej”157. Podkreślił także, że „Ekspres reporterów” – w przeci-

                                                           
 154 K. Goldbergowa, Kryzys reportażu?, „Prasa Polska” 1985, nr 11, s. 4. 

 155 K. Wolny, O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945-1985, Rzeszów 1991, s. 85. 

 156 Zob. L. Borski, Bez pary, „Nowe Książki” 1985, nr 7/8, s. 128. 

 157 A. Rowiński, Rozmowa z kolegium „Ekspresu Reporterów” KAW, rozm. przepr. M. Bołtryk, 

„Kontrasty” 1987, nr 7, s. 3.  
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wieństwie do innych reportażowych wydawnictw seryjnych – utrzymał rynkową stabil-

ność w dobie postępującego „spadku zainteresowania książką reporterską”158.    

Zachwianie pozycji reportażu w sektorze wydawniczo-księgarskim nastąpiło po 

okresie burzliwych demonstracji robotniczych, a zwłaszcza fali strajków na polskim 

Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku. Mimo gwałtownych przemian społeczno-politycznych 

– pozornie sprzyjających reporterskim eksploracjom – wśród wydawców i krytyków 

dominowały wówczas opinie o kryzysie omawianego gatunku i stagnacji twórczej jego 

autorów. Z uwagi na trudną sytuację materialną, odczuwaną presję zawodową i dostrze-

galną patologizację branży dziennikarskiej, wielu zasłużonych twórców polskiej szkoły 

reportażu w latach osiemdziesiątych albo całkowicie wycofało się z profesji, albo zwró-

ciło w stronę literatury, polityki bądź innych form aktywności w mediach. Z kolei mło-

demu pokoleniu reporterów zarzucano warsztatową amatorszczyznę, a w skrajnych 

przypadkach – wedle stanowiska Zbigniewa Branacha – oportunizm towarzyszący po-

stawie „służalstwa i nadgorliwości oraz zdolności do podwójnej buchalterii”159. Kwestią 

podejmowaną w większości wypowiedzi krytycznych z tego okresu było obniżenie ar-

tystycznego poziomu reportaży, które w opinii komentatorów nie nadążały za bieżący-

mi wydarzeniami i – w konsekwencji – nie spełniały swej gatunkowej funkcji dostar-

czania pogłębionego obrazu rzeczywistości. To przeświadczenie dobitnie wyraził Dio-

nizy Sidorski, pisząc u schyłku dekady: 

 

 Reportaż zatracił swe wartości poznawcze, bo wyprzedza go informacja dziennikarska, zatra-

ca swe wartości interpretacyjne, bo go zdystansowała publicystyka. Reporterzy okazali się w du-

żej mierze bezradni wobec rzeczywistości, intelektualnie do niej nieprzygotowani160. 

 

Z cytowaną myślą współgra konstatacja Goldbergowej, że okres posierpniowy przy-

niósł znikomą liczbę książek reportażowych, ponieważ „ambitny reportaż prawie cał-

kowicie znikł z łamów prasy”161. Podobną opinię sformułował Jacek Waloch zaznacza-

jąc, że w drugiej połowie lat osiemdziesiątych proza reporterska stanowiła margines 

planów wydawniczych nie wskutek niechęci ze strony oficyn literackich, lecz deficytu 

                                                           
 158 Tamże, s. 5. 

 159 Z. Branach, Pogrzeb bez nieboszczyka, „Kontrasty” 1989, nr 2, s. 37. 

 160 D. Sidorski, Czy agonia reportażu?, „Kontrasty” 1989, nr 1, s. 41. Na temat upadku sztuki reporta-

żu pod koniec lat osiemdziesiątych – zob. też np.: E. Dziwisz, Reportaż w roli kopciuszka, „Życie Lite-

rackie” 1988, nr 38, s. 10; S. Ciepły, Całun żałobny nad reportażem, „Życie Literackie” 1988, nr 47,  

s. 1; 12; S. Ciepły, Czynnik czasu, „Kontrasty” 1989, nr 2, s. 38-39. 

 161 K. Goldbergowa, Jak odrodzić reportaż?, „Prasa Polska” 1984, nr 12, s. 4.  
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interesujących tekstów ze strony autorów162. Wspomnianą tendencję tłumaczono bra-

kiem satysfakcjonującego systemu płac i stypendiów dla reporterów, a także cenzurą 

nadal obowiązującą w oficjalnym obiegu, mimo antykomunistycznego zrywu społe-

czeństwa. Właśnie tak uzasadnił kryzys gatunku Zbigniew Branach, który stwierdził: 

 

 Dobry, najlepszy reportaż najczęściej ociera się o granicę cenzuralności. Jednak w wydaw-

nictwach zbiór takich reportaży ma niewielu sprzymierzeńców i mecenasów pchających go do 

góry, aż do półek księgarskich. Z jednej więc strony oczekujemy wszyscy reportażu wysokiego 

lotu, z drugiej natomiast wydawcy wolą reportaż – owszem – ładnie napisany, ale cieplutki, ła-

godny, łatwy do dyskusji na stołecznej ulicy Mysiej163. 

 

Paradoksalnie więc w omawianym okresie książki reportażowe dostępne w ofi-

cjalnym obiegu napotykały przeszkody nie mniejsze niż utwory publikowane w pod-

ziemiu. Wspomniane bariery wynikały jednak z zasadniczo odmiennych źródeł. Poza 

wymienionymi czynnikami, sytuację reportażu w latach osiemdziesiątych dodatkowo 

pogarszała zapaść krajowego przemysłu poligraficznego. Wystąpienia krytyków obfi-

towały więc w alarmujące uwagi na temat „pogłębiającego się systematycznie upadku 

szaty edytorskiej”164 i niepomiernie wydłużonego cyklu wydawniczego publikacji re-

portażowych. Jego negatywne skutki były szczególnie dotkliwe dla książkowych edycji 

gatunku, dezaktualizujących się znacznie szybciej od literatury fikcjonalnej. Atmosferę 

kryzysu narosłą wokół prozy reporterów dopełniały statystyki ilustrujące systematyczne 

obniżanie jej nakładów i liczby wydanych tytułów165, a także informacje o likwidacji 

kolejnych reportażowych wydawnictw seryjnych, m.in. „Biblioteki Literatury Faktu”  

i serii „R” Wydawnictwa Literackiego. Rozwój reportażu książkowego w czasach Pol-

ski Ludowej – po okresie wzrostu w pierwszej dekadzie powojennej, a następnie roz-

kwitu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – u schyłku epoki został więc ra-

dykalnie zahamowany. Okoliczności, które złożyły się na wspomniany proces, Stefan 

Ciepły podsumował obrazowym mianem artystycznego „uwiądu”166.  

                                                           
 162 Zob. J. Waloch, Czy wydawcy lubią reportaż?, „Kultura” 1987, nr 2, s. 3.  

 163 Z. Branach, Reportaż i wydawcy. Ciężkie porody, „Kultura” 1987, nr 2, s. 3. 

 164 Tamże.  

 165 Goldbergowa podkreśliła, że liczba wydanych książek reportażowych na tematy krajowe spadła  

z ok. 50 w 1981 i 40 w 1982 roku do nieco ponad 20 w roku 1983. Zaznaczyła ponadto, że większość 

reportaży wydanych w latach 1980-1984 stanowiły teksty z drugiej połowy lat siedemdziesiątych, wcze-

śniej niedopuszczone do druku przez cenzurę. Zob. taż, Jak odrodzić reportaż? …, s. 3-5. 

 166 Zob. S. Ciepły, Całun żałobny …, s. 1. 
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*** 

 

Dokonany przegląd bez wątpienia nie uwzględnia pełnego spektrum zjawisk, 

które w ponad stuletniej tradycji polskiego reportażu wpłynęły na rynkową ekspansję 

jego książkowej odmiany. Przeprowadzona analiza prowadzi jednak do wniosku, że na 

przestrzeni lat autonomię książek reportażowych ograniczały – nieraz w stopniu znacz-

nym – dwie zasadnicze płaszczyzny odniesień. Pierwsza wiąże się w sposób oczywisty 

z dziennikarską naturą omawianego gatunku, będącego „jednym z najczulszych sej-

smografów bezbłędnie reagujących na zmiany tętna życia politycznego i społeczne-

go”167. Wspomniana prawidłowość zaznaczyła się wyraźnie w prozie polskich reporte-

rów, postrzeganych – zależnie od zmiennych uwarunkowań historycznych – jako krze-

wiciele ideologii, szerzyciele wiedzy lub orędownicy haseł wolnościowych. Tak rozu-

miany system oczekiwań, uwikłany w bieżącą politykę wewnętrzną kraju i ewoluujący 

zgodnie z jej biegiem, często rzutował na problematykę i sposób wydawania książek 

reportażowych. Dobrym tego przykładem są publikowane w Polsce Ludowej wydaw-

nictwa seryjne, których tematyczny profil i stopień upowszechnienia ściśle odpowiadał 

aktualnym dyrektywom partyjnym. Z przesłanek społeczno-politycznych wynikała tak-

że specyfika pisanych „ku pokrzepieniu serc” i krążących między krajem a obczyzną 

reportaży wojennych, jak również wyraźna preferencja dla form dokumentarnych  

w drugoobiegowych wydawnictwach z lat osiemdziesiątych XX wieku. Ponadto, realia 

zewnętrzne, tj. cywilizacyjne przemiany związane z powstaniem prasy masowej, ode-

grały znaczącą rolę już na etapie kształtowania się książkowej postaci gatunku. Prasowe 

formy prereportażowe trwale zaistniały bowiem w produkcji wydawniczo-księgarskiej 

m.in. za sprawą podejmowania działalności czasopiśmienniczej przez dziewiętnasto-

wiecznych właścicieli oficyn literackich.  

Ostatnie z wyróżnionych zjawisk odsyła do drugiej strefy oddziaływań, kształtu-

jących pozycję prozy reporterów na polskim rynku książki przed przełomem 1989 roku. 

Prasa jako miejsce pierwodruku tej twórczości od zawsze wyznaczała estetyczne i funk-

cjonalne ramy książkowych utworów reporterskich, często całkowicie wtórnych wobec 

poprzedzających je tekstów gazetowych. Wspomniana relacja najsilniej uwidoczniła się 

w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak współistnienie edycji reportaży w prasie  

i sektorze wydawniczo-księgarskim było tendencją obecną także w kluczowym dla 

                                                           
 167 Z. Kwiatkowski, O reportażu …, s. 1. 
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rozwoju gatunku okresie Polski Ludowej. Choć przeprowadzony po wojnie proces 

upaństwowienia wydawnictw i odbudowy polskiego księgozbioru przyczynił się do 

stopniowej nobilitacji książek reportażowych, ich recepcję nadal warunkował w dużej 

mierze związek ze sferą wypowiedzi prasowych. Ta rynkowa symbioza jeszcze w po-

przednich epokach komplikowała genologiczny status prozy reporterów. Gatunkowej 

hybrydyzacji sprzyjał także fakt, że utwory reporterskie publikowane w oficynach lite-

rackich często ulegały beletryzacji typowej dla podróżopisarstwa lub powieści środowi-

skowych. Sporą część pozycji książkowych przywołanych na potrzeby niniejszych roz-

ważań stanowią ponadto wydawnictwa popularnonaukowe i publicystyczne, w których 

reportaż funkcjonował nie tyle na prawach autonomicznego gatunku, ile w roli specy-

ficznej metody twórczej. Jego utożsamianie z określoną techniką narracyjną uwypukla 

bodaj zasadniczą właściwość książki reportażowej, postrzeganej jako fenomen wydaw-

niczy i estetyczny zarazem. Społeczną i rynkową pozycję tego typu publikacji determi-

nuje spotęgowane – w porównaniu do tekstów prasowych – uwikłanie we współzależ-

ność z dziedziną literatury kreacyjnej. Ta tendencja wpłynęła znacząco na dzieje książ-

kowych edycji gatunku po transformacji ustrojowej w Polsce. O współczesnej kondycji 

reportażu decyduje jednak nie tylko zacieśnienie relacji z sektorem książki literackiej, 

lecz także – może nawet w większym stopniu – postępująca ekspansja tejże książki  

w środowisku mediów cyfrowych.    
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ROZDZIAŁ 2: 

W cieniu DDM-u. Reportaż książkowy po przełomie 
 

 

 

 

Przeobrażenie realiów funkcjonowania rynku wydawniczego w Polsce po trans-

formacji ustrojowej Przemysław Czapliński podsumował zwięźle: 

 

W PRL-u wyprodukowanie książki było wszystkim – resztę załatwiał niemal nieograniczony 

popyt. W nowej Polsce wyprodukowanie książki jest niczym – o wszystkim decyduje umiejęt-

ność wytworzenia popytu168. 

 

W czasach postkomunistycznych tak rozumiana komercjalizacja książki – postępująca 

równolegle z marginalizacją kultury druku i utratą społecznego autorytetu pisarzy – sta-

ła się jednym z motywów dyskusji wokół przełomu 1989 roku. W kontekście literatury 

pięknej kanoniczne dla tego zagadnienia okazały się rozpoznania Janusza Sławińskiego 

na temat „zaniku centrali”, czyli systemu normatywnych odniesień ukierunkowujących 

lekturę poezji, a także teza Marii Janion o zmierzchu paradygmatu romantycznego, uj-

mującego sztukę słowa w kategorię narodowego posłannictwa169. Domniemanej prze-

mianie poświęcono ponadto liczne, nierzadko polemiczne prace krytyczne170. Podczas 

gdy przeciwnicy wspomnianej cezury eksponowali jej w gruncie rzeczy „bezprzełomo-

wy” charakter w zakresie stosowanych poetyk171, zwolennicy kładli nacisk na czynniki 

                                                           
 168 P. Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007, s. 26.  

 169 Zob. J. Sławiński, Zanik centrali, „Kresy” 1994, nr 2, s. 14-16; M. Janion, Zmierzch paradygmatu, 

[w:] tejże, „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”, Warszawa 1996, s. 5-23.  

 170 Zob. P. Czapliński, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997; J. Jarzębski, Apetyt 

na przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997; K. Uniłowski, Chłopcy i dziewczęta znikąd?, 

[w:] tegoż, Skądinąd. Zapiski krytyczne, Bytom 1998, s. 5-68; P. Czapliński, P. Śliwiński, Przełom: warun-

ki, oznaki, omamy, [w:] tychże, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999, 

s. 208-238; M. Pietrzak, Przełom czy ciągłość: 1989, [w:] Literatura polska 1990-2000, t. 1, red. T. Cieślak, 

K. Pietrych, Kraków 2002, s. 11-28; M. Kisiel, Przełom 1980-1989: hipoteza zmiany kulturowej, [w:] tegoż, 

Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Katowice 2004, s. 163-170.  

 171 Zdaniem Dariusza Nowackiego, czołowym argumentem przeciwko tezie o przełomie była konsta-

tacja, iż „wokół literatury zmieniło się wszystko, a ona sama najmniej albo w ogóle”. Tenże, Dwanaście 

groszy. Wokół prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych, [w:] tegoż, Zawód: czytelnik. Notatki o prozie pol-

skiej lat 90, Kraków 1999, s. 16. 
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zewnątrztekstowe, obejmujące m.in. dynamiczną rozbudowę infrastruktury i decentrali-

zację życia literackiego na początku lat dziewięćdziesiątych172.  

Rozpatrywanie przekształceń współczesnego reportażu książkowego przez pry-

zmat przywołanych zjawisk wydaje się zasadne z dwóch względów. Po pierwsze, pu-

blikowana w postaci książek twórczość reporterów siłą rzeczy podlega bieżącym prze-

mianom ruchu wydawniczo-księgarskiego – te z kolei zależą w dużej mierze od uwa-

runkowań natury polityczno-gospodarczej. Współczesny status rynkowy omawianej 

poetyki określiły więc w dużej mierze procesy, będące przedmiotem dyskusji wokół 

literackich następstw transformacji ustrojowej. Po drugie, za obraną perspektywą anali-

zy przemawia ścisły związek reportażu jako wypowiedzi dziennikarskiej ze środkami 

masowej komunikacji, w kontekście których cezura 1989 roku jest – jak podkreśla Ma-

ryla Hopfinger – bezsporna173. Tak umotywowane rozważania obejmą charakterystykę 

sytuacji książek reportażowych i ich ewolucji wskutek oddziaływania mass mediów  

w pierwszym okresie po przełomie, a także refleksję na temat współczesnego kanonu 

prozy reporterów oraz jej cyrkulacji między różnymi dyskursami.  

 

2.1. Reportaż wobec przełomu 1989 roku 

 

W początkowej fazie transformacji wydarzeniem o decydującym znaczeniu dla 

piśmiennej odmiany reportażu okazał się upadek monopolu państwa w zakresie kultury 

druku, będący następstwem zniesienia cenzury i reglamentacji papieru174. Proces ten 

przyczynił się do boomu wydawniczego, związanego z żywiołowym rozwojem rynku 

książki i prasy w latach 1989-1992. Co oczywiste, wspomnianemu ożywieniu towarzy-

szyły znaczące przewartościowania oczekiwań czytelniczych oraz przekształcenia spe-

cyfiki i trybu wydawania publikacji – także reportażowych. Należy przy tym zaznaczyć, 

że w pierwszej dekadzie po zmianie ustrojowej reportaże prasowe wyraźnie dominowa-

ły nad książkowymi. Tę dysproporcję pośrednio tłumaczy fakt popularności „Gazety 

                                                           
 172 Zob. M. Pietrzak, Przełom czy ciągłość …, s. 27. 

 173 Zob. M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010, s. 46.  

 174 Czapliński i Śliwiński podkreślają, że tego typu łączenie przemian społeczno-politycznych z lite-

rackimi było negowane przez przeciwników cezury 1989 roku. Tendencję tę kojarzono bowiem z tradycją 

PRL-owską i uznawano za przejaw pozbawiania literatury jej wewnętrznej autonomii. Przyjęcie podobnej 

perspektywy jest jednak konieczne w analizie ruchu wydawniczego, gdyż – jak podkreśla Marek Tobera 

– wydarzenia polityczne od zawsze determinowały rynkową sytuację książek. Zob. P. Czapliński, P. Śli-

wiński, Przełom …, s. 209; M. Tobera, Początki transformacji polskiego rynku książki. Rekonstrukcja 

najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza), „Przegląd Biblioteczny” 2010, z. 3, s. 293. 
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Wyborczej”, której powstanie w maju 1989 roku wywarło niewątpliwy wpływ na ufor-

mowanie się nowej generacji polskich reporterów.  

Pismo Adama Michnika rozpoczęło działalność w okresie wzrostu liczby no-

wych tytułów prasowych, tworzonych na masową skalę po likwidacji koncernu RSW 

„Prasa – Książka – Ruch”. Równolegle z gwałtowną ekspansją ilościową prasy175 rosły 

wskaźniki jej czytelnictwa – w kulminacyjnym pod względem produkcji wydawniczej 

roku 1992 stałą bądź dorywczą lekturę gazet i czasopism zadeklarowało 90% uczestni-

ków badania przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową176. W tym czasie „Wybor-

cza” zajmowała czołową pozycję w rankingu poczytności dzienników ogólnopolskich. 

Z uwagi na antykomunistyczny profil i początkowe powiązania z obozem solidarno-

ściowym, zaistniała w świadomości odbiorców jako „powiew świeżego powietrza po 

mętnym stylu prasy partyjnej”177. Znakiem rozpoznawczym pisma stał się prężny dział 

reportażu, zainicjowany przez Hannę Krall i rozbudowany dzięki redaktorskiej pracy 

innej uznanej reporterki, Małgorzaty Szejnert. Oczywiście, w latach dziewięćdziesią-

tych teksty reportażowe ukazywały się także w innych gazetach i czasopismach, takich 

jak „Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Tygodniowy”, 

„Twój Styl” i „Życie Warszawy”. Po 1989 roku najważniejsi reporterzy z roczników 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (m.in. Irena Morawska, Lidia Ostałowska, Jacek Hu-

go-Bader, Beata Pawlak, Włodzimierz Nowak, Paweł Smoleński, Wojciech Jagielski, 

Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman) nawiązali jednak stałą współpracę właśnie  

z redakcją „Wyborczej”, która w kolejnych latach stymulowała rozwój konwencji re-

portażowej i kontynuuje tę linię programową do dziś. Mimo znaczącej pozycji pisma, 

tendencją dostrzegalną na przełomie XX i XXI wieku stało się stopniowe wygasanie 

koniunktury na reportaż prasowy, uchodzący za formę zbyt obszerną, kosztowną i cza-

sochłonną, by skutecznie konkurować z bieżącymi informacjami lub publicystyką178.  

                                                           
 175 W latach 1988-1991 powstało ponad 1300 pism ogólnokrajowych i lokalnych o różnej częstotliwo-

ści druku. Na temat szczegółowych statystyk – zob. S. Dziki, Zmiany oferty prasowo-wydawniczej (1990-

1991), „Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 3/4, s. 23-24. 

 176 Zob. G. Straus, K. Wolff, Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki w Polsce 1992, Warszawa 

1996, s. 44. 

 177 J. Zmroczek, Ruch wydawniczy …, s. 221. 

 178 Nieprzychylne reportażowi stanowiska wydawców gazet dobitnie wyraziła Małgorzata Wyszyń-

ska, określając ten gatunek jako „niekonieczny” i „arystokratyczny”. Zob. taż, Życie zwielokrotnione, 

„Press” 2005, nr 5, s. 42. O problemach z finansowaniem reportaży prasowych pisze też Beata Szady  

w artykule: Kondycja współczesnego polskiego reportażu, [w:] Dziennikarstwo i media 3. Przemiany 

świata mediów, red. I. Borkowski, K. Stasiuk-Krajewska, Wrocław 2012, s. 75-85.  
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Proces ten uwidocznił się szczególnie w segmencie dzienników, które zaczęły 

systematycznie tracić publiczność, zwłaszcza po 2000 roku. Efektem kryzysu było bądź 

całkowite wycofywanie tekstów reportażowych z głównych grzbietów gazet, bądź ich 

włączanie do bezpłatnych wkładek, tworzonych w celu uatrakcyjnienia wydania ogól-

nego179. Warto nadmienić, że wrastającą rolę dodatków do wysokonakładowej prasy 

eksponowano wielokrotnie w dyskusji wokół cezury 1989 roku. Uczestnicy debaty 

uznali dominację tego medium za istotną przyczynę izolacji periodyków literackich,  

w latach 1996-1998 masowo likwidowanych lub przekształcanych w pisma o mniejszej 

częstotliwości druku180. W opinii Krzysztofa Uniłowskiego, bodaj jedynym znaczącym 

symptomem domniemanego przełomu był schyłek tygodników społeczno-kulturalnych. 

Według badacza, w drugiej połowie dekady ich miejsce zajęły komercyjne wkładki pra-

sowe, kreujące rynkowy popyt na literaturę i absolutyzujące własną normatywność181. 

Tę konstatację można pośrednio odnieść także do ówczesnej sytuacji tekstów reporta-

żowych. O ile w czasach PRL-u ukazywały się one w dużej mierze w prasie o profilu 

ogólnohumanistycznym, po transformacji ustrojowej stały się domeną wysokonakłado-

wych dzienników oraz tygodników opinii. Daleko mniejszą rangę miała twórczość dru-

kowana okazjonalnie na łamach czasopism społeczno-kulturalnych i literackich, m.in. 

„Odry” (np. pojedyncze publikacje Jacka Antczaka), „Kresów” (proza Agaty Tuszyń-

skiej), „Wiadomości Kulturalnych” (teksty Macieja Siembiedy, piszącego także dla 

periodyków z Górnego Śląska i Opolszczyzny), „Tygla Kultury” (członkiem jego re-

dakcji był m.in. Wojciech Górecki) czy „Sycyny” (utwory Ewy Owsiany). Za margi-

nalną należy ponadto uznać współpracę dziennikarzy z gazetami regionalnymi (casus 

Antczaka, publikującego w dolnośląskim dzienniku „Słowo Polskie”) oraz emigracyj-

nymi (casus Tuszyńskiej, której teksty drukowała m.in. paryska „Kultura”). Wreszcie: 

rynkowej próbie nie sprostał wydawany jeszcze w okresie PRL-u przez Polską Agencję 

Interpress (PAI) miesięcznik „Reporter” – zawieszony w 1991 roku. 

W świetle przytoczonych spostrzeżeń generalna diagnoza Uniłowskiego na te-

mat prymatu mediów masowych wydaje się więc adekwatna także w odniesieniu do 

reportaży prasowych z lat dziewięćdziesiątych. W ich przypadku eksponowana przez 

                                                           
 179 Na temat przyczyn spadku czytelnictwa prasy w dekadzie 1992-2002, a także roli bezpłatnych 

dodatków do głównych wydań gazet – zob. G. Straus, K. Wolff, S. Wierny, Książka na początku wieku. 

Społeczny zasięg książki w Polsce w 2002 roku, Warszawa 2004, s. 32-33.     

 180 Zob. np. P. Czapliński, Powrót centrali …, s. 31-33. 

 181 Zob. K. Uniłowski, Chłopcy i dziewczęta …, s. 60-62. 
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badacza strategia tworzenia tematycznych dodatków do gazet okazała się jednak na 

dłuższą metę nieopłacalna z punktu widzenia wydawców182. Wbrew tej tendencji trady-

cję reportażu na szerszą skalę podtrzymuje do dziś „Wyborcza”, choć – jak podkreśla 

Chamera-Nowak – dołączany do pisma cotygodniowy magazyn reporterów „Duży 

Format” w pierwszej dekadzie XXI wieku nie przynosił wymiernych zysków i był wy-

dawany raczej ze względów prestiżowych183. W analizowanym okresie tak pojmowana 

marginalizacja tekstów reportażowych w sektorze prasowym stworzyła konieczność 

wytyczenia nowych linii rozwojowych gatunku. Potrzebę tę wyraził m.in. Ziątek kon-

statując, że „usunięcie reportażu z prasy oznacza przecięcie jego dziennikarskiej pępo-

winy, pozbawienie wymogu aktualności i naoczności przekazu, wymusza na nim znale-

zienie innych racji istnienia”184. Dla prozy reporterów jedną z tak rozumianych alterna-

tyw miał się okazać rynek książki, który w pierwszych kilku latach po przełomie ulegał 

równie dynamicznym przekształceniom, co segment dzienników i czasopism.  

U schyłku XX wieku co prawda wydawano reportaże książkowe, lecz nie był to 

proces wystarczająco ekspansywny, by został odnotowany w ówczesnych badaniach 

czytelnictwa185. Sprawdziły się zatem prognozy Wojciecha Pieleckiego – redaktora na-

czelnego wspomnianego już miesięcznika „Reporter” i działającej przy nim niewielkiej 

agencji wydawniczej – który w 1990 roku skonstatował:  

 

W ostatnich latach nastąpiła ogromna dewaluacja wszelkich autorytetów. […] Nie ma żadnego 

poczucia stabilizacji: upadają tytuły, rozwiązują się zespoły, niepewność jutra stała się zjawi-

skiem realnym. […] W państwowych wydawnictwach nie chcą również pracować z młodym re-

porterem. Wolą wydawać tak zwane hity czytelnicze, które dadzą określony zysk. Na reportera 

                                                           
 182 Na temat przyczyn likwidowania tematycznych dodatków do gazet – zob. U. Podraza, Dodatkowy 

kłopot, „Press” 2005, nr 5, s. 59-61.    

 183 Zob. A. Chamera-Nowak, Reportaż jako produkt …, s. 132. Należy jednak odnotować częściowy 

renesans reportażu prasowego w Polsce, widoczny zwłaszcza po 2010 roku. Jego przejawem jest rozwija-

nie reportażowych działów (np. rubryki „Na własne oczy” w „Polityce”) i reporterskich wkładek (m.in.  

w „Dzienniku Wschodnim” i „Dzienniku Bałtyckim”), a także inicjowanie nowych periodyków (jak 

magazyn „Kontynenty”) i specjalnych edycji pism (w czerwcu 2016 roku ukazało się np. osobne wydanie 

tygodnika „Newsweek” z wyborem najlepszych reportaży).  

 184 Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura, [w:] Nowe dwu-

dziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010, s. 360.  

 185 Zob. np. cykliczne raporty z badań, opracowane przez Grażynę Straus oraz Katarzynę Wolff: Po-

lacy i książki …; Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r., Warszawa 1996; Zainteresowanie 

książką w społeczeństwie polskim w 1996 r., Warszawa 1998; Czytać, nie czytać... Kupować, nie kupo-

wać... Sytuacja książki w społeczeństwie polskim w 1998 r., Warszawa 2000; Sienkiewicz, Mickiewicz, 

Biblia, harlequiny… Społeczny zasięg książki w Polsce w 2000 roku, Warszawa 2002.  
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dziś już nikt nie czeka z otwartymi rękami. Ale sytuacja nie jest tak beznadziejna w gruncie rze-

czy. Bo powstają prywatne spółdzielcze oficyny wydawnicze, które chcą i publikują reportaże186.  

 

Wśród wydawców zainteresowanych reportażem Pielecki wymienił m.in. szczeciński 

„Glob”, Dziennikarską Spółkę Wydawniczą „Omnibus” z Wielkopolski oraz niewielkie 

firmy warszawskie („Alfa”, „Alma – Press”, „Zetpress”). Jego spostrzeżenia okazały się 

trafne, biorąc pod uwagę zasięg podmiotów inwestujących w tym czasie w prozę repor-

tażową. W latach dziewięćdziesiątych książkowe debiuty reporterów, uchodzących obec-

nie za czołowych reprezentantów gatunku, wydawano zwykle w oficynach, których roz-

poznawalność na rynku była znikoma. Dla przykładu: pierwsza edycja książki Wojcie-

cha Jagielskiego Dobre miejsce do umierania (1994) została opublikowana przez po-

mniejsze poznańskie przedsiębiorstwo wydawnicze „Historia i Sztuka”, z kolei wczesne 

reportaże prasowe Mariusza Szczygła, zamieszczone w tomie Niedziela, która zdarzyła 

się w środę (1996), ukazały się nakładem równie mało znanego Wydawnictwa „EM-

KA”. Poza dominującym nurtem należy ponadto umieścić debiutancką opowieść repor-

terską Piotra Lipińskiego Humer i inni („Cinderella Books”; 1997) lub wydaną w Biblio-

tece „Tygla Kultury” książkę Łódź przeżyła katharsis Wojciecha Góreckiego (Fundacja 

„ANIMA”; 1998). Większy oddźwięk czytelniczy zyskiwały publikacje niewielkich ofi-

cyn, lecz autorstwa uznanych reporterów – np. utwory Hanny Krall, obecne w ofercie 

warszawskiej „Alfy” (Trudności ze wstawaniem. Reportaże; Okna. Powieść; 1990) i Wy-

dawnictwa a5 (Dowody na istnienie; 1995; Tam już nie ma żadnej rzeki; 1998). Książko-

wym fenomenem w dziedzinie reportaży była natomiast proza Ryszarda Kapuścińskie-

go, którą w pierwszej dekadzie po transformacji ustrojowej – podobnie jak w okresie 

Polski Ludowej – nadal publikowała zasłużona Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.  

W przeciwieństwie do książek innych reporterów, twórczość autora Cesarza 

osiągała wówczas wysokie wyniki sprzedaży187. Odstawała jednak od wspomnianych 

przez Pieleckiego „hitów wydawniczych”, do których na początku lat dziewięćdziesią-

tych zaliczano utwory z zakresu literatury popularnej: powieści sensacyjno-kryminalne, 

                                                           
 186  W. Pielecki, Zimny wychów, rozm. przepr. M. Jędrzejewski, „Nowe Książki” 1990, nr 6, s. 23. 

 187 Łukasz Gołębiewski – autor lub współautor corocznych badań krajowego rynku książki, przepro-

wadzanych na zlecenie firmy wydawniczej „Biblioteka Analiz” – po raz pierwszy odnotowuje utwory 

Kapuścińskiego (konkretnie: wznowienia Hebanu i zbioru Jeszcze dzień życia) w rankingu bestsellerów 

2000 roku. Rynkowy popyt na prozę „cesarza” reportażu uwidocznił się jednak w pełni dopiero w pierw-

szej dekadzie XXI wieku. Zob. Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2001, Warszawa 2001, s. 45. 

Funkcjonowanie reportażu w sektorze wydawniczo-księgarskim po 1989 roku omawiam w oparciu  

o publikacje Gołębiewskiego (edycje 1998-2015) oraz przywołane już raporty Biblioteki Narodowej. 
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fantastykę, horrory, romanse, a zwłaszcza harlequiny. Prymat publikacji rozrywkowych 

– w okresie PRL-u konsekwentnie rugowanych z oficjalnego obiegu – osiągnął apo-

geum w 1992 roku, równocześnie z omówionym już wzrostem nakładów i czytelnictwa 

prasy. Nastąpiło wówczas „[s]woiste zachłyśnięcie się rynkiem wydawniczym, dopiero 

co uwolnionym od reglamentacji i kontroli cenzury”188. Oprócz odmian prozy komer-

cyjnej, w ciągu kilku pierwszych lat po przełomie intensywnie rozwijały się także dzia-

ły publikacji encyklopedyczno-poradnikowych, dziecięcych i poświęconych historii 

najnowszej. W tak rozbudowanej ofercie reportaże funkcjonowały jako podkategoria 

literatury faktu, obejmującej paraliterackie biografie, autobiografie, wspomnienia i pa-

miętniki. Na początku transformacji dominującą rolę w tej grupie odgrywał wspomnia-

ny przez Klukowskiego i Toberę nurt tzw. „książki chwili”, „reagującej natychmiast na 

tematy i problemy aktualnie omawiane w mediach”189. Wspomnianą tendencję repre-

zentowały dokumentarne publikacje dotyczące znanych postaci życia publicznego, naj-

częściej z aktualnej sceny politycznej. Typowy był ponadto rozliczeniowy charakter 

wielu utworów, podejmujących próbę oceny minionego systemu.  

Wśród „książek chwili” zdarzały się relacje o charakterze reporterskim, do któ-

rych można zaliczyć m.in. Kto kazał strzelać. Grudzień ’70 Barbary Seidler („BGW”; 

1991). Dominowały jednak inne gatunki faktograficzne, a związek omawianej poetyki  

z reportażem zasadzał się częściej na kwestii autorstwa. „Książki chwili” zwykle wy-

chodziły spod pióra dziennikarzy – autorem największego bestselleru z tej kategorii, tj. 

przeprowadzonego z Edwardem Gierkiem wywiadu-rzeki o tytule Przerwana dekada 

(„Fakt”; 1990), był tworzący jeszcze w okresie Polski Ludowej reporter Janusz Rolicki. 

Podobne utwory mają w swym dorobku m.in. wspomniany już Wojciech Pielecki, który 

wraz z Piotrem Gabryelem analizował w tomie Demony „Białego Domu” („Reporter”; 

1990) kulisy działalności KC PZPR, jak również sam Gabryel – współautor wydanych  

z Karolem Jackowskim rozmów z dziećmi prominentów i opozycjonistów pt. Jabłoń  

i jabłko („Story”, „Reporter”; 1990). Warto nadmienić, że w nurcie „książek chwili” 

lokuje się także książkowy debiut jednego z najważniejszych współczesnych reportaży-

stów – Wojciecha Tochmana. Jego reportażowe portrety czołowych polityków doby 

transformacji i innych znanych postaci publicznych (m.in. Włodzimierza Cimoszewi-

cza, Ewy Łętowskiej, Marka Kotańskiego i Andrzeja Szczypiorskiego) zostały umiesz-

                                                           
 188 G. Straus, K. Wolff, S. Wierny, Książka na początku wieku …, s. 16.     

 189 B. Klukowski, M. Tobera, W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książ-

ki (1989-1995), Warszawa 2013, s. 168.  
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czone w opublikowanym w 1991 roku zbiorze Sprawcy, obok analogicznych tekstów  

i wywiadów autorstwa dziennikarzy i publicystów – Grzegorza Górnego i Witolda Pa-

ska. Wydawcą tej pozycji była nieistniejąca już Oficyna Wydawnicza „BGW”, która na 

początku lat dziewięćdziesiątych drukowała w nakładach przekraczających milion eg-

zemplarzy. Specjalizowała się w publikacjach dotyczących wydarzeń z okresu PRL-u 

oraz we wspomnieniowych utworach przedstawicieli ówczesnej sceny politycznej, np. 

Jerzego Urbana i Jacka Kuronia190. Swą rynkową pozycję firma zawdzięczała więc 

przede wszystkim „książkom chwili”, których olbrzymia popularność w omawianym 

okresie zaważyła na całościowym odbiorze literatury faktu. Ten trend wydawniczy, 

angażujący głównie czytelników sporadycznych, okazał się jednak krótkotrwały. Po 

1992 roku zanikło zainteresowanie twórczością komentującą minione i bieżące życie 

publiczne, wskutek czego w ciągu czterech kolejnych lata poczytność prozy niefikcjo-

nalnej spadła blisko dwukrotnie, osiągając najniższy poziom na przełomie wieków191. 

Omówione tendencje w znacznym stopniu zdeterminowały sytuację reportaży, 

które w analizowanym okresie nie funkcjonowały jako w pełni autonomiczny sektor 

publikacji. Niknąc w tle innych gatunków faktograficznych, a zwłaszcza dziennikar-

skich „książek chwili”, uległy eksponowanemu w pracach badawczych wyczerpaniu 

koniunktury wydawniczej192. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpiło jej 

załamanie, m.in. wskutek nadprodukcji wywołanej w okresie książkowego boomu oraz 

związanego z tym obniżenia standardów edytorskich i zaniku popytu na literackie no-

wości. Przejawem zapaści były masowe bankructwa wydawców i hurtowników, male-

jące nakłady, spadek czytelnictwa i zapotrzebowania na nowe tytuły, postępująca funk-

cjonalizacja wyborów lekturowych193, a także panujące powszechnie piractwo. Dla re-

cepcji książek reportażowych istotniejszy okazał się jednak eksponowany przez Cza-

                                                           
 190 Zob. np. Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa, Warszawa 2014, 

s. 261; B. Klukowski, M. Tobera, W tym niezwykłym czasie…, s. 168-170. Oprócz „BGW”, publikacją 

„książek chwili” zajmowały się wówczas także zalegalizowane po upadku komunizmu dawne oficyny dru-

goobiegowe, m.in. „NOWa” i „Rytm”.  

 191 Czytanie literatury faktu w 2000 roku zadeklarowało jedynie 5% respondentów, podczas gdy  

w 1992 roku odsetek ten wyniósł aż 21%. Zob. I. Koryś, O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg 

książki w Polsce w 2010 roku. Bilans dwudziestolecia, Warszawa 2012, s. 159. 

 192 Na temat przyczyn i przebiegu tego procesu – zob. np. M. Tobera, Początki transformacji polskie-

go rynku książki. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część druga), „Przegląd 

Biblioteczny” 2010, z. 4., s. 430-435; B. Klukowski, M. Tobera, W tym niezwykłym czasie …, s. 176-186.  

 193 Miejsce przodujących w 1992 roku „książek chwili” i odmian literatury popularnej zajęła w kolej-

nych latach twórczość czytana lub nabywana głównie ze względów praktycznych. W jej zakres wchodzi-

ły podręczniki szkolne, publikacje encyklopedyczno-poradnikowe oraz specjalistyczne. Zob. G. Straus, 

K. Wolff, Zainteresowanie książką …, s. 78.  



67 

 

plińskiego kryzys antyfikcji, normującej układ literacki w dobie Polski Ludowej. Od-

wrót od tej tendencji – opartej na „obowiązku uczestnictwa literatury w życiu społe-

czeństwa oraz obowiązku liczenia się z prawdą jako zasadniczym układem weryfikują-

cym dzieło i pozwalającym go oceniać”194 – wynikał w dużej mierze z przesytu doku-

mentarnym nurtem „książek chwili” w pierwszych latach III RP. Jak dowodził Czapliń-

ski, afabularność i protokolarność poetyki dokumentu doprowadziła do zmiany nasta-

wienia czytelników, którzy zaczęli utożsamiać antyfikcję z obniżonymi standardami 

literackimi utworów i trywializacją ich treści. Fakt ten, rzecz jasna, nie dotyczy w spo-

sób bezpośredni reportaży książkowych z omawianego okresu. Wspomniana ewolucja 

preferencji lekturowych Polaków pośrednio tłumaczy jednak niewielki zasięg oddzia-

ływania prozy reporterów – w dużej mierze odwołującej się do technik obrazowania 

wspomnianych przez Czaplińskiego – na ówczesnym rynku wydawniczo-księgarskim.   

Mimo że omawiana twórczość w latach dziewięćdziesiątych nie odgrywała zna-

czącej roli z punktu widzenia wydawców, występowała – co już zostało zaznaczone  

– w katalogach pomniejszych, z reguły niszowych firm wydawniczych (wyjątek stano-

wiły utwory Kapuścińskiego i publikacje lokowane w nurcie „książek chwili”). Pierw-

sze symptomy zmiany można dostrzec pod koniec dekady, kiedy to osobny cykl repor-

tażowy zainicjowało jedno z największych krajowych wydawnictw literackich – Pró-

szyński i S-ka. W uruchomionej przez tę oficynę serii „Fakt” ukazały się na przełomie 

wieków m.in. debiutanckie zbiory książkowe Ireny Morawskiej (Było piekło, teraz bę-

dzie niebo; 1999), Jacka Hugo-Badera (W rajskiej dolinie wśród zielska; 2002) i Beaty 

Pawlak (Piekło jest gdzie indziej; 2003). W tym czasie obecność reportażu na polskim 

rynku książki była jednak warunkowana raczej przypadkowymi trendami czytelniczy-

mi. Dobrą tego ilustrację stanowi recepcja pierwszego wydania Modlitwy o deszcz Woj-

ciecha Jagielskiego (W.A.B.; 2002), analizującej kulisy wojny w Afganistanie i rządy 

talibów. Poczytność wspomnianej pozycji można tłumaczyć nie tyle rozpoznawalnością 

autora czy popularnością gatunku, ile wzmożonym po zamachach na World Trade Cen-

ter zapotrzebowaniem na publikacje o terroryzmie i Bliskim Wschodzie195. Ponadto  

w pierwszej postkomunistycznej dekadzie i na samym początku kolejnej nie wykształcił 

się jeszcze wydawca wyspecjalizowany w poetyce reportażowej. Obecnie posiadające 

taki status Wydawnictwo Czarne w omawianym okresie dopiero wypracowywało pozy-

                                                           
 194 P. Czapliński, Ślady przełomu …, s. 31. 

 195 Zob. Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2002, t. 1: Wydawnictwa, Warszawa 2002, s. 54. 
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cję na rynku – w 1999 roku wymieniano je wśród oficyn, które „nie mieszczą się  

w żadnych rankingach, ale mają wspaniałą ofertę”196. Pierwszy bestseller Wydawnictwa 

Czarne Gołębiewski odnotowuje cztery lata później, natomiast samą firmę uwzględnia 

na liście największych wydawców dopiero w zestawieniu za rok 2012197. Także ukie-

runkowanie na prozę reporterów nastąpiło w późniejszym etapie rozwoju oficyny An-

drzeja Stasiuka i Moniki Sznajderman. Choć pojedyncze zbiory reportażowe (np. Po-

chówek dla rezuna Pawła Smoleńskiego; 2001) Czarne publikowało już w początkach 

XXI wieku, prawdziwy rozkwit analizowanego gatunku w ofercie wydawnictwa można  

w przybliżeniu datować na rok 2006. Tomem Izrael już nie frunie Smoleńskiego zain-

augurowano wówczas serię „Reportaż”, która do dziś – mimo uruchamiania analogicz-

nych cykli książkowych przez inne oficyny – pozostaje najbardziej rozpoznawalną ini-

cjatywą wydawniczą w zakresie tytułowej formy gatunkowej.    

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, renesans poetyki reportażowej na pol-

skim rynku książki rozpoczął się w drugiej dekadzie po transformacji ustrojowej. Bez-

pośrednio w czasach przełomu reportaże nie odgrywały bowiem równie znaczącej roli, 

co preferowana przez odbiorców i wydawców proza popularna. Funkcjonowały ponadto 

w obrębie niezwykle pojemnej kategorii literatury faktu, pod względem poczytności 

ustępując innym odmianom literackiego dokumentu. Problematyczną sytuację pisarstwa 

reportażowego w latach dziewięćdziesiątych można – z pewnymi zastrzeżeniami – tłu-

maczyć także zmianą sposobów wartościowania twórczości literackiej. Analiza obecno-

ści reportażu na rynku wydawniczo-księgarskim w okresie Polski Ludowej wykazała, 

że gatunek ten odbierany był wówczas w dużej mierze przez pryzmat wartości utylitar-

nych. U schyłku epoki utożsamiano je głównie z etosem reportera, demaskującego za-

fałszowanie oficjalnego dyskursu. Tymczasem – jak zaznacza Marian Kisiel – po 1989 

roku zanikło „przekonanie (dosyć powszechne jeszcze w latach osiemdziesiątych), iż  

w określonej sytuacji społecznej i politycznej przede wszystkim należy oceniać powsta-

jącą literaturę od strony użyteczności moralnej”198. Prawdopodobne wydaje się więc 

stwierdzenie, że – wraz z wygaśnięciem popytu na po trosze rozliczeniowe, po trosze 

interwencyjne „książki chwili” – przed autorami reportaży zaczęto stawiać nieco bar-

dziej doraźne zadania. Wiązały się one głównie z próbą bieżącego dokumentowania 

                                                           
 196 Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce. Edycja 1999, Warszawa 1999, s. 23. 

 197 Zob. tenże, Rynek książki w Polsce 2004, t. 1: Wydawnictwa, Warszawa 2004, s. 35; Ł. Gołębiew-

ski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2013. Wydawnictwa, Warszawa 2013, s. 252. 

 198 M. Kisiel, Przełom 1980-1989 …, s. 167. 



69 

 

gospodarczego i obyczajowego przeobrażenia Polski, będącego bezpośrednim następ-

stwem zmiany ustrojowej199. Świadectwem tak rozumianej ewolucji są choćby utwory  

z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, zebrane w pierwszej antologii reporterów „Gazety 

Wyborczej” pt. Kraj raj („Rytm”; 1993), bądź też niektóre tomy autorskie – np. wspo-

mniana już książka Niedziela, która zdarzyła się w środę Szczygła.   

Podążając tym tropem, można założyć, że od etycznych powinności twórców 

często istotniejsze okazywały się referencyjne walory oraz aktualność tekstów – cechy 

właściwe prasie i w niej eksponowane. Podobne przypuszczenie – choć niewątpliwie 

generalizujące i pomijające znaczną grupę utworów odległych od tak sprofilowanej te-

matyki200 – pośrednio tłumaczy zauważalną w pierwszej dekadzie „nowej” Polski eks-

pansję prasowej odmiany gatunku. Decydującą rolę odegrało tu jednak uruchomienie 

„Gazety Wyborczej”, na łamach której w latach dziewięćdziesiątych ukazywały się re-

portaże w większości przedrukowywane w późniejszych zbiorach książkowych. Wpływ 

pisma Michnika na recepcję książki reportażowej uwidocznił się szczególnie wyraziście 

wraz z rozpoczęciem działalności wydawniczo-księgarskiej przez koncern Agory. Dru-

gim istotnym dla tego związku zjawiskiem jest fakt, że po 2000 roku „Wyborcza” zna-

lazła się w centrum debaty dotyczącej rosnącej, zwykle demonizowanej, roli mediów 

masowych w społecznym obiegu literatury.   

 

2.2. Reportaż a dyskurs dominujący 

 

W dyskusji wokół cezury 1989 roku kluczowym wątkiem stał się na przełomie 

XX i XXI wieku problem urynkowienia twórczości literackiej. Tę kwestię zwięźle pod-

sumował Marcin Pietrzak konkludując, że wskutek transformacji ustrojowej i zniesienia 

cenzury „[l]iteratura uległa tej samej przemianie co rynek towarów i usług; demokracja 

objęła całą sferę aktywności społecznej”201. Nawiązując do przywołanego na wstępie 

                                                           
 199 Postulat ten nie dotyczył, rzecz jasna, reportaży o tematyce zagranicznej, choć także w ich przy-

padku widoczny był nacisk na aktualność treści. Dobrą tego ilustracją jest twórczość reportażowa Woj-

ciecha Jagielskiego, bazująca na formule korespondencji dziennikarskiej. 

 200 W przypadku reportaży o tematyce krajowej należy tu wymienić choćby prozę Tochmana, w której 

problematyka etyczna – tak w odniesieniu do treści, jak i postawy podmiotu autorskiego – odgrywa rolę 

pierwszorzędną. Nie zmienia to jednak faktu, że wczesne teksty prasowe wspomnianego reportera – czę-

ściowo wydane nakładem Znaku w tomie Schodów się nie pali (2000) – można rozpatrywać nie tylko pod 

kątem egzystencjalnych dylematów bohaterów, ale i przemian życia publicznego po upadku komunizmu. 

Dowodzą tego np. zawarte w przywołanym zbiorze reportaże Outside (dotyczący funkcjonowania sekt 

religijnych) i Czekam pod adresem: Berlin (na temat handlu kobietami z Europy Środkowo-Wschodniej).  

 201 M. Pietrzak, Przełom czy ciągłość …, s. 14.  
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szkicu Sławińskiego, „demokratyzację” życia literackiego po upadku komunizmu bada-

cze określili przewrotnym mianem „powrotu centrali”. Istotę tego zjawiska i jego na-

stępstwa Czapliński ujął następująco: 

 

 Po roku 1989 przeszliśmy w przyspieszonym tempie od rozpadu dawnej jedności narzucanej 

przez państwo […] do umasowionej jedności; od „centrali” sterowanej przez partię i obsadzonej 

przez cenzorów, do unifikacji wymuszonej przez rynek […]. Stąd dawna upaństwowiona jed-

ność, obalona w imię wielości głosów i dążeń, w imię prawa do swobodnej gry społecznych róż-

nic, zamieniona zostaje na naszych oczach na jedność komunikacji masowej202. 

 

Rolę współczesnego „unifikatora” literatury, a ściślej: literatury w obiegu wydawni-

czym, przypisano mediom masowym, które – jak zauważył Uniłowski – nie tylko decy-

dują o komercyjnym powodzeniu książek, ale też uwierzytelniają publikujących w wy-

sokonakładowej prasie krytyków. Zdaniem badacza, wszyscy uczestnicy komunikacji 

literackiej – autorzy i ich wydawcy, recenzenci i dziennikarze, czytelnicy nieprofesjo-

nalni i gremia eksperckie – podlegają obecnie centralizującej sile tzw. dominującego 

dyskursu medialnego203. Pojęcie to – w wielu pracach stosowane wymiennie z poręcz-

nym skrótem DDM – spopularyzowała w 2000 roku Kinga Dunin, publikując artykuł  

o nowej „centrali” sprawnej w „ustalaniu hierarchii, lansowaniu mód i unieważnianiu 

wszystkiego, co się w jej ramach nie mieści”204. Wskutek tak pojmowanej, hegemoni-

stycznej roli mediów literatura została z jednej strony uwikłana w mechanizmy rynko-

we, z drugiej natomiast – cytując ironiczną opinię Nowackiego – przesunięta na „wła-

ściwe (normalne!) pozycje hobbystyczno-specjalistyczne, gdzieś między filatelistykę  

i wędkarstwo spławikowe”205.   

Przywołane spostrzeżenia wydają się istotne także dla współczesnego reportażu, 

choć z uwagi na pograniczny, tj. po części dziennikarski charakter, gatunek ten stanowi 

swego rodzaju niszę w obrębie klasycznie pojętej produkcji literackiej. Powiązanie pro-

                                                           
 202 P. Czapliński, Powrót centrali …, s. 199-200. 

 203 Zob. K. Uniłowski, Chcieliśmy rynku…, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2, s. 264-265. 

 204 K. Dunin, Normalka, [w:] Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierw-

szych, oprac. D. Nowacki, K. Uniłowski, Katowice 2003, s. 95. Przedr. za: „Kurier Czytelniczy. Mega-

ron” 2000, nr 65. Na temat DDM-u – zob. też np. A. Nęcka, Jedynie w aurze glamour? Rynek kontra 

literatura, czyli dwadzieścia lat pod rządami DDM-u, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009,  

t. 1, red. Z. Andres, J. Pasterski, Rzeszów 2010, s. 23-40. 

 205 D. Nowacki, Dwie normalności. O literaturze i życiu literackim lat dziewięćdziesiątych, [w:] Nor-

malność i konflikty. Rozważania o literaturze i życiu literackim w nowych czasach, red. P. Czapliński,  

P. Śliwiński, Poznań 2006, s. 24. 
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zy reporterów z problematyką DDM-u można jednak uznać za zasadne, jako że wśród 

źródeł owego dominującego dyskursu wymieniano wielokrotnie pismo Adama Michni-

ka – do dziś aktywnie promujące książki reportażowe. Uczestnicy toczonej u schyłku 

XX wieku debaty na temat „literatury w uścisku mediów” eksponowali opiniotwórczość 

„Gazety Wyborczej”, często rozstrzygającej o komercyjnym sukcesie pisarza i danego 

dzieła206. Wspomniany proces rozpatrywano m.in. w kontekście obecnej na łamach 

dziennika krytyki literackiej, która zdaniem Macieja Urbanowskiego „rozpięta jest mię-

dzy informacją a afirmacją”207. Publikowane w gazecie Michnika omówienia książek, 

zredagowane w uprzystępnionej i zestandaryzowanej formie, uznano za czynnik kreują-

cy popyt na literaturę. W przypadku czytelniczego odbioru reportaży oddziaływanie 

„Wyborczej” uwidoczniło się jednak przede wszystkim za sprawą zaistnienia jej wy-

dawcy – Agory – w sektorze księgarskim. W 2004 roku koncern ten rozpoczął sprzedaż 

kioskowej kolekcji „Literatura XX wieku”, wydanej we współpracy ze spółką rekla-

mową Mediasat Poland. Na serię złożyły się dzieła dwudziestowiecznej klasyki literac-

kiej, dołączane do głównego grzbietu pisma. Kolekcja odniosła olbrzymi sukces komer-

cyjny i zapoczątkowała nowy trend wydawniczy, który przyczynił się do generalnego 

ożywienia na rynku książki208. W bieżących badaniach czytelnictwa podkreślano po-

nadto wpływ, jaki seria „Wyborczej” wywarła na sprzedaż poszczególnych utworów  

w niej wydanych – w tym reedycji Cesarza Kapuścińskiego209.    

W rankingu publikacji najczęściej wybieranych przez indywidualnych nabyw-

ców w latach 2000-2004 literatura faktu odnotowała blisko dwukrotny wzrost przycho-

dów. Ten stan rzeczy tłumaczono m.in. wzmożonym zainteresowaniem twórczością 

Kapuścińskiego, a konkretnie – jej uwzględnieniem we wspomnianej kolekcji „Literatu-

ra XX wieku”210. Sukces serii przełożył się na popularność innych książek reportera.  

                                                           
 206 Zob. Literatura w uścisku mediów [rozmowa redakcyjna], „Res Publica Nowa” 2000, nr 7, s. 49-60. 

 207 M. Urbanowski, Centrala? Krytyka literacka w „Gazecie”, [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI 

wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007, s. 276. 

Na temat korumpującego wpływu mediów, czyniących „alibi z krytyki literackiej”, pisał też Czapliński. 

Zob. tenże, Powrót centrali …, s. 114. 

 208 Zob. Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2005. Wydawnictwa, Warszawa 2005, s. 21. 

 209 Wspomniana tendencja utrzymała się także kilka lat po uruchomieniu serii. W raporcie z badań 

rynku książki w 2010 roku zaznaczono, że siedem pozycji wydanych w kolekcji „Wyborczej” znalazło 

się w rankingu najchętniej kupowanych publikacji (choć fakt ten niekoniecznie przekładał się na ich rze-

czywistą poczytność). Zdaniem autorek analizy, istotną rolę w decyzjach nabywców odegrał prestiż gaze-

ty. Zob. I. Koryś, O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg książki …, s. 218; 312. 

 210 Zob. G. Straus, K. Wolff, Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. Społeczny zasięg książki w Polsce  

w 2004 roku, Warszawa 2006, s. 102.  
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W 2004 roku Podróże z Herodotem (wydane nakładem krakowskiego Znaku po zakoń-

czeniu współpracy autora z „Czytelnikiem”) trafiły na listy bestsellerów, osiągając 

sprzedaż przekraczającą 100 tys. egzemplarzy211. W roku następnym ta sama pozycja 

zwyciężyła w plebiscycie czytelników, organizowanym w ramach fundowanej przez 

Agorę i „Gazetę Wyborczą” Nagrody Literackiej „Nike”. Marketingowe znaczenie tego 

wyróżnienia i innych pokrewnych mu konkursów bywa określane metaforycznym mia-

nem „koni pociągowych” rynku książki212. Uosabiają one dyktat DDM-u, gdyż prowa-

dzą – co podkreśla kilkakrotnie już cytowany Czapliński – do wyzwalania w odbiorcach 

„specyficznej »biernej aktywności«, polegającej na tym, że uczestnictwo w życiu lite-

rackim ogranicza się do zauważania dzieł nagrodzonych”213. Dostrzegalna zależność 

między otrzymaniem „Nike” a wzrostem rynkowej pozycji laureatów lub nominowa-

nych potwierdza zarazem opiniotwórczą siłę „Wyborczej” i jej wydawcy. W odniesie-

niu do prozy reportażowej dowodzi tego choćby wspomniany popyt na prozę Kapuściń-

skiego po opublikowaniu kioskowej kolekcji dwudziestowiecznej literatury. Inicjatywy 

wydawnicze Agory, stymulowane mechanizmami dominującego dyskursu medialnego, 

można więc uznać za kolejną – obok kryzysu prasowej odmiany gatunku – przyczynę 

renesansu książki reportażowej w połowie pierwszej dekady XXI wieku.    

Przejawem tej koniunktury były nowe reportażowe biblioteczki książkowe, za-

początkowane utworzoną w 2004 roku serią „Terra Incognita” Wydawnictwa W.A.B. 

Ukazały się w niej m.in. najważniejsze utwory Wojciecha Jagielskiego: wznowienia 

Modlitwy o deszcz i tomu Dobre miejsce do umierania oraz premierowe Wieże z kamie-

nia (2004) i Nocni wędrowcy (2009). W przywołanym cyklu wydano także publikacje 

innych znanych reporterów z Polski – w tym: książki Pijani Bogiem (2007) i Oko świa-

ta. Od Konstantynopola do Stambułu (2009) Maxa Cegielskiego – oraz z zagranicy (np. 

twórczość Tiziano Terzaniego czy Åsne Seierstad). W 2006 roku Wydawnictwo Czarne 

uruchomiło wspomnianą już serię „Reportaż”, w której w ciągu dwóch pierwszych lat 

opublikowano nagradzane zbiory: Gottland Mariusza Szczygła (2006) i Obwód głowy 

Włodzimierza Nowaka (2007). W omawianym okresie w prozę reportażową na większą 

skalę zaczęły ponadto inwestować duże, prestiżowe firmy wydawnicze, specjalizujące 

                                                           
 211 W roku 2005 liczba ta wzrosła do 155 tys. Zob. Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce 2006. 

Wydawnictwa, Warszawa 2006, s. 233-234. 

 212 Zob. D. Degen, Nagrody literackie – „konie pociągowe” rynku książki?, „Toruńskie Studia Biblio-

logiczne” 2008, nr 1, s. 57-69.   

 213 P. Czapliński, Powrót centrali …, s. 51. 
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się w literaturze pięknej. Do 2007 roku nakładem krakowskiego Znaku ukazały się trzy 

kolejne utwory Tochmana: Córeńka (2005) i Wściekły pies (2007) oraz reedycja Scho-

dów się nie pali. Ta sama oficyna rozpoczęła promocję reportażowych opowieści Mał-

gorzaty Szejnert, wydając dobrze przyjęty Czarny ogród (2007). Nadal czerpała też 

znaczne zyski ze sprzedaży książek Kapuścińskiego. Z kolei Hanna Krall nawiązała 

współpracę z innym wiodącym wydawcą – „Światem Książki”, który w 2006 roku opu-

blikował nowy tom autorstwa reporterki: Król kier znów na wylocie. Omówioną tu 

zmianę zasięgu i prestiżu wydawnictw, włączających reportaż do swej oferty, można 

uznać za pośrednią przyczynę coraz częstszego uwzględniania reporterów w plebiscy-

tach literackich i branżowych. W 2005 roku regularnie nagradzano Podróże z Herodo-

tem Kapuścińskiego, uhonorowane m.in. Nagrodą „Nowych Książek” i Nagrodą im. 

Dariusza Fikusa. W tym samym czasie wyróżnieni zostali także dziennikarze „Wybor-

czej”: Wojciech Jagielski – laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią-

żek (PTWK) i Stowarzyszenia Księgarzy Polskich – oraz Anna Bikont, której reporter-

ski dziennik My z Jedwabnego, wydany przez Prószyński i S-ka, trafił do zwycięskiego 

grona Najpiękniejszych Książek Roku 2004 w konkursie PTWK. W kolejnych latach 

liczba nagradzanych reporterów systematycznie rosła. Szczególnie warte odnotowania 

są unijne tytuły Europejskiej Książki Roku, przyznane w 2009 roku Mariuszowi Szczy-

głowi za Gottland oraz, dwa lata później, Annie Bikont za My z Jedwabnego. W przy-

padku wyróżnień krajowych należy natomiast wymienić wręczoną w 2010 roku w ra-

mach literackiej Gdyni specjalną „Nagrodę Osobną” dla Małgorzaty Szejnert, docenio-

nej za całokształt dokonań, a zwłaszcza wydaną nakładem Znaku Wyspę klucz (2009).  

Ten pobieżny przegląd ma na celu ukazanie postępującej od XXI wieku ekspan-

sji reportażu w obrębie nowej infrastruktury literackiej, będącej bodaj jedynym niespor-

nym następstwem przełomu 1989 roku. Analiza branżowych raportów z badań polskie-

go rynku książki – kładących nacisk na ogólne tendencje z zakresu czytelnictwa, a za-

tem obiektywnych w stosunku do twórczości reporterów – pozwala wyróżnić dwie za-

sadnicze cezury owej „ekspansywności”. Za pierwszą można uznać wspomniany już 

rok 2004, kiedy to uwidocznił się powolny wzrost zainteresowania poetyką reportażową 

– pośrednio w wyniku wydawniczych przedsięwzięć Agory. Drugim, kluczowym dla 

omawianej tendencji wydarzeniem była śmierć Kapuścińskiego w 2007 roku, która 

przyczyniła się do eskalacji mody na reportaż. Rynkową rangę tego faktu eksponuje 

Gołębiewski w swych analizach sektora wydawniczo-księgarskiego. W edycjach rapor-
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tów z lat 2007-2008 odnotowuje wyraźny wzrost sprzedaży książek reportera, będący 

następstwem „smutnej” – biorąc pod uwagę okoliczności – „erupcji czytelniczego zain-

teresowania” jego twórczością214. Na fali tak umotywowanej koniunktury, w 2008 roku, 

Agora wprowadziła na rynek kolejną dołączaną do „Wyborczej” książkową kolekcję, 

obejmującą dzieła wybrane Kapuścińskiego. Komercyjny sukces serii potwierdza opinię 

Rychlewskiego o znaczeniu rozgłosu medialnego w cyrkulacji współczesnej literatury. 

Wyzyskanie śmierci autora Cesarza w charakterze nośnika promocji badacz uznał za 

zręczny chwyt marketingowy, oddziałujący na żądne sensacji społeczeństwo maso-

we215. Tę samą strategię, odsyłającą ponownie do dyktatu medialnej „glątwy” – jak pi-

sała o DDM-ie Dunin216 – można dostrzec także w późniejszych, zwykle owianych aurą 

skandalu, dyskusjach wokół konkretnych książek reportażowych lub okołoreportażo-

wych. Należy tu wymienić przede wszystkim spór o Kapuściński non-fiction (Świat 

Książki; 2010), czyli stworzoną przez Artura Domosławskiego kontrowersyjną biogra-

fię reportera217. Jej publikacja z jednej strony stanowi oczywistą konsekwencję popytu 

na utwory zmarłego pisarza. Z drugiej natomiast – potwierdza kluczową dla niniejszych 

rozważań tezę, że po 2007 roku reportaż książkowy zaczął w Polsce funkcjonować jako 

trend wydawniczy równorzędny klasycznej prozie fikcjonalnej.    

Z tym założeniem współgrają uwagi autorów raportu na temat polskiego rynku 

książki w 2010 roku, opracowanego na zlecenie „Biblioteki Analiz”. Ich zdaniem litera-

tura reportażowa na dobre „wróciła do łask” wskutek olbrzymiej poczytności biografii 

autorstwa Domosławskiego – niewątpliwie podsyconej skandalem procesowym – a tak-

że sukcesu wspomnianej już kioskowej kolekcji dzieł wybranych Kapuścińskiego, uru-

chomionej po jego śmierci przez Agorę218. W kolejnych edycjach badania określono 

ponadto trzy zasadnicze źródła renesansu twórczości reporterów w sektorze wydawni-

                                                           
 214 Ł. Gołębiewski, K. Frołow, Rynek książki w Polsce 2008. Wydawnictwa, Warszawa 2008, s. 35.  

W przywołanym raporcie zostaje odnotowany fakt, że dzięki wznowieniom utworów zmarłego Kapuściń-

skiego Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” odbudowała swą – dotychczas marginalną – pozycję.  

Z kolei ostatnią książkę reportera, opublikowaną niedługo po jego śmierci przez Wydawnictwo Znak, 

Gołębiewski określa jako najgłośniejsze medialne wydarzenie pierwszej połowy 2007 roku. Zob. tenże, 

Rynek książki w Polsce 2007. Wydawnictwa, Warszawa 2007, s. 264-265.  

 215 Zob. M. Rychlewski, Książka jako towar …, s. 37.  

 216 Zob. K. Dunin, Normalka …, s. 93. 

 217 Na temat istoty sporu i jego medialnych reperkusji – zob. np. P. Zajas, Wokół »Kapuściński non-

fiction«. Próba podsumowania i ewaluacji dyskusji, „Teksty Drugie” 2011, nr 1/2, s. 265-278; G. Woło-

wiec, O Domosławskim i jego krytykach, „Teksty Drugie” 2011, nr 1/2, s. 279-288; B. Nowacka, Z. Zią-

tek, Literatura »non-fiction«. Czytanie Kapuścińskiego po Domosławskim, Katowice 2013. 

 218 Zob. Ł. Gołębiewski, K. Frołow, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2010. Wydawnictwa, War-

szawa 2010, s. 90-91. 
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czo-księgarskim. Oprócz komercyjnych następstw śmierci autora Cesarza, wskazano na 

dwa zdarzenia: ustanowienie w 2010 roku Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za 

Reportaż Literacki oraz o rok wcześniejsze powstanie warszawskiego Instytutu Repor-

tażu, założonego z inicjatywy Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana i Pawła Goź-

lińskiego w celu kształcenia przyszłych reporterów i promowania gatunku219. Przyto-

czone stanowisko wydaje się znaczące dla problemu rynkowo-medialnych uwikłań 

książek reportażowych, ponieważ pozwala jednoznacznie powiązać ich ekspansję z sy-

nergicznym rozrostem infrastruktury towarzyszącej. Przy Instytucie Reportażu funkcjo-

nuje Faktyczny Dom Kultury (tj. sala przeznaczona na organizację spotkań autorskich  

i innych wydarzeń kulturalnych), a także połączona z kawiarnią księgarnia literatury 

faktu „Wrzenie Świata”, swą nazwą odsyłająca do wydanej pod koniec lat osiemdzie-

siątych czterotomowej reedycji dzieł Kapuścińskiego. Ponadto, z wymienionymi pla-

cówkami ściśle współpracuje utworzone w 2014 roku i publikujące prozę non-fiction 

Wydawnictwo Dowody na Istnienie, nazwane tytułem jednego z utworów Hanny Krall. 

W instytucjonalnej ramie reportaży literackich należy umieścić również wspomnianą 

nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego, przyznawaną najlepszym polskim lub tłumaczo-

nym książkom reporterskim. O jej rosnącym prestiżu decyduje m.in. marketingowe 

wsparcie ze strony „Wyborczej”, będącej współorganizatorem konkursu i konsekwent-

nie promującej nominowane utwory na łamach „Dużego Formatu”. Misję propagowania 

reportażu realizuje ponadto Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego „Herodot”, która 

dofinansowuje publikacje młodych dziennikarzy dzięki specjalnemu programowi sty-

pendialnemu. Wymienione inicjatywy i instytucje – powstałe po 2009 roku w niewiel-

kim odstępie czasowym i odpowiednio nagłaśniane w mediach (w tym: społecznościo-

wych) – kumulują więc działalność wydawniczo-księgarską z funkcją animowania kul-

tury w zakresie literatury faktu.    

Dokonane omówienie nie wyczerpuje wszystkich argumentów, przemawiają-

cych za tezą o renesansie polskiego reportażu książkowego w drugiej dekadzie XXI 

wieku. Tendencję tę można rozpatrywać także w oparciu o kryteria ilościowe, związane 

z widocznym wówczas wzrostem produkcji w omawianym sektorze wydawniczym. Po 

2010 roku Wydawnictwo Czarne wyraźnie zintensyfikowało publikację książek w swej 

reportażowej serii, a na rynku zaistniały kolejne cykle o analogicznym profilu tema-

tycznym. Twórczość reporterów regularnie wydaje Agora w „Bibliotece Gazety Wy-

                                                           
 219 Zob. Ł. Gołębiewski, P. Waszczyk, Rynek książki w Polsce 2012. Wydawnictwa, Warszawa 2012, s. 124. 
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borczej”, obejmującej zarówno utwory polskie (m.in. opublikowane w 2015 roku zbio-

ry: 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej, All inclusive. Raj, w którym seks 

jest bogiem Mirosława Wlekłego czy Batory. Gwiazdy, skandale i miłość na transatlan-

tyku Bożeny Aksamit), jak i tłumaczone (np. twórczość rosyjskiego dziennikarza Wale-

rija Paniuszkina). We wrześniu 2013 roku w obrębie wspomnianej biblioteczki powstała 

osobna podseria „Reporterzy Dużego Formatu”, zainaugurowana książką Ojciec Tade-

usz Rydzyk. Imperator Piotra Głuchowskiego i Jacka Hołuba. Rok później Wydawnic-

two Dowody na Istnienie uruchomiło „Serię Reporterską”, w której premierowo ukazał 

się tom Cudowna Piotra Nesterowicza. Oprócz tej oficyny, publikowaniem książek re-

portażowych zajmują się także inni niezależni wydawcy, promujący z założenia nieko-

mercyjną literaturę. Dla przykładu: działająca od 2011 roku „Wielka Litera” posiada  

w katalogu dwa reportażowe cykle („Reportaże” i „Strefa Reportażu”), na które złożyły 

się m.in. utwory dziennikarzy zawodowo związanych z „Polityką”: wspomnianego już 

Domosławskiego (np. Śmierć w Amazonii; 2013) i Marcina Kołodziejczyka (B. Opo-

wieści z planety prowincja; 2013). Ponadto, reportaże nadal oferowane są przez znaczą-

ce wydawnictwa literackie, takie jak Znak (obecny wydawca m.in. Wojciecha Jagiel-

skiego i Małgorzaty Szejnert), Świat Książki (nakładem którego ukazały się utwory np. 

Hanny Krall i Justyny Kopińskiej), Grupa Wydawnicza Foksal (w skład której wchodzi 

Wydawnictwo W.A.B., kontynuujące reportażową serię „Terra Incognita”) czy MUZA 

(inwestujące głównie w prozę podróżniczą mniej znanych autorów).   

Znaczącym kontekstem dla tego niepełnego – co należy zaznaczyć – przeglądu 

są statystyki dotyczące dalszego wzrostu czytelnictwa literatury faktu. W latach 2006-

2008 odsetek respondentów deklarujących jej lekturę oscylował w granicach 10-11%220  

i systematycznie rósł, osiągając 20% w roku 2012221. Analizowany sektor wydawniczy 

cieszył się wówczas zainteresowaniem porównywalnym do poczytności „książek chwi-

li” z początków transformacji. Przytoczone wyniki oczywiście nie sposób uznać za  

w pełni reprezentatywne dla recepcji reportaży książkowych, z uwagi na gatunkową  

i formalną pojemność prozy niefikcjonalnej. Z tym zastrzeżeniem współgrają wnioski 

płynące z badań Biblioteki Narodowej, w których jako najchętniej czytane w omawia-

                                                           
 220 Zob. G. Straus, K. Wolff, S. Wierny, Czytanie, kupowanie, surfowanie. Społeczny zasięg książki  

w Polsce w 2006 roku, Warszawa 2008, s. 33; I. Koryś, K. Wolff, Wybieram książkę. Społeczny zasięg 

książki w Polsce w 2008 roku, Warszawa 2010, s. 44. 

 221 Zob. O. Dawidowicz-Chymkowska, D. Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmi-

sja kultury pisma, Warszawa 2015, s. 185. 
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nym okresie typy publikacji non-fiction wskazano głównie biografie i autobiografie 

znanych postaci życia publicznego. Odzwierciedlony w danych statystycznych popyt 

można jednak powiązać z popularnością poetyki reportażowej z dwóch względów. Po 

pierwsze, w obrębie wyróżnionych podkategorii literatury faktu, tj. książek historycz-

nych, religijnych i geograficzno-podróżniczych, wskazano utwory reporterów – m.in. 

Kapuścińskiego, Wańkowicza, Fiedlera, Hugo-Badera i Szczygła. Co więcej, w przy-

padku ostatniej z wymienionych trzech odmian gatunkowych podkreślono wyraźną pre-

ferencję dla lektury reportaży222. Po drugie natomiast, omawiane tu rezultaty badań 

prowadzą do przypuszczenia, że renesans książki reporterskiej można tłumaczyć także 

powrotem rynkowej koniunktury na antyfikcję, której koniec wieścił onegdaj Czapliń-

ski. Temu zjawisku poświęcono debatę z udziałem literaturoznawców, krytyków i pisa-

rzy, zorganizowaną w 2012 roku na łamach miesięcznika „Znak”. W dyskusji o ponow-

nej karierze autentyku znaczące są zwłaszcza uwagi Justyny Czechowskiej, która po-

czytność reportażu w Polsce uzasadniła pozytywną recepcją dzieł Kapuścińskiego za 

granicą. Jak bowiem stwierdziła: „[…] w Polsce najbardziej lubimy czytać to, co już się 

sprawdziło na Zachodzie. Niestety, również naszych polskich autorów”223.    

Na podstawie przeprowadzonych analiz można wyróżnić dwa główne powody 

popularyzacji reportaży książkowych we współczesnej Polsce. Pierwszy z nich dotyczy 

przeobrażeń krajowego rynku wydawniczego w następstwie dominacji mediów maso-

wych, których dyskurs określił zasady publikacji, dystrybucji i odbioru literatury. W tej 

grupie zjawisk należy umieścić działalność Agory i „Gazety Wyborczej”, a także incy-

dentalne wydarzenia medialne pokroju śmierci Kapuścińskiego, wyzyskane w charakte-

                                                           
 222 Pośród najchętniej czytanych typów książek geograficzno-podróżniczych w 2010 roku reportaże 

uzyskały 70% wskazań. Zob. I. Koryś, O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg książki w Polsce 

w 2010 roku …, s. 291. 

 223 Debata „Znaku”: Raport o stanie świata przedstawionego, „Znak” 2012, nr 7/8, s. 27. Podobną 

opinię formułuje Beata Nowacka, według której „[d]opiero echa dochodzące z Zachodu sprawiły, że 

wysoka  literacka ranga książek reporterskich Kapuścińskiego uzyskała ostateczne potwierdzenie w Pol-

sce”. Zob. taż, Ryszard Kapuściński. Mit, który pracuje, [w:] Literatura polska w świecie, t. 1: Zagadnie-

nia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice 2006, s. 195. We wstępie pracy zasygnalizowano już, że 

kwestia zagranicznej recepcji analizowanej twórczości przekracza ramy problemowe niniejszych rozwa-

żań. W kontekście wzrostu popularności polskich reportaży książkowych warte odnotowania są jednak 

ich coraz liczniejsze przekłady i wydane za granicą antologie: szwedzka w opracowaniu Macieja Zarem-

by (Ouvertyr till livet; 2003), francuskojęzyczna pod redakcją Margot Carlier (La vie est un reportage. 

Anthologie du reportage littéraire polonais; 2005), niemiecka autorstwa Martina Pollacka (Von Minsk 

nach Manhattan. Polnische Reportagen; 2006) oraz hiszpańskojęzyczna w wyborze Tomasza Pindela (El 

árbol detrás de la ventana. Panorama del reportaje literario polaco; 2015). Ponadto, w 2014 roku nakła-

dem słowackiego wydawnictwa Premedia ukazało się tłumaczenie antologii 20 lat nowej Polski w repor-

tażach według Mariusza Szczygła (20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła). 
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rze marketingowego chwytu. Modę na książki reporterów podsycał eksponowany przez 

Uniłowskiego w kontekście przełomu 1989 roku „malowniczy anturaż życia literackie-

go”224, obejmujący szereg instytucji, konkursów, festiwali i innych inicjatyw kultural-

nych, sprzyjających promocji formuły non-fiction225. Te czynniki składają się na drugą 

przyczynę poczytności reportaży książkowych, tj. ich jeszcze ściślejsze – niż to miało 

miejsce w okresie Polski Ludowej – powiązanie ze sferą piśmiennictwa artystycznego. 

Wspomniany proces był w dużej mierze konsekwencją wycofywania tekstów reporta-

żowych z prasy, której kryzys na początku XXI wieku niejako zmusił reporterów do 

poszukiwań alternatywnych źródeł publikacji. Znaczącą rolę odegrał tu także odnowio-

ny popyt na antyfikcję, wskutek czego utwory z pogranicza literatury pięknej – w tym: 

zmierzające coraz wyraźniej w jej kierunku książki reporterskie – utrwaliły się w ofer-

cie wydawców. Oba wyróżnione punkty odniesień – medialny i literacki – wpłynęły nie 

tylko na umocnienie rynkowej pozycji polskich reportaży książkowych, ale też widocz-

ne przewartościowania ich kanonu.    

 

2.3. Reportaż między kanonem a rankingiem 

 

Problem kanoniczności jest istotny dla ukazania przemian książek reportażo-

wych po transformacji ustrojowej w Polsce, ponieważ odsyła do kwestii często podej-

mowanej w dyskusji o cezurę 1989 roku. Rozważaną wówczas przemianę historyczną 

uznano za potencjalne źródło rewizji narodowego kanonu literatury, który – jak dowo-

dził Jarzębski – „miałby się z jednej strony odchudzić, z drugiej – wzbogacić”226. Kie-

runki refleksji poświęconej temu zagadnieniu można pogrupować w odrębne wątki pro-

blemowe, znajdujące zastosowanie także w analizie przekształceń tradycji reportażu. Po 

pierwsze, w odniesieniu do trendów zaistniałych po upadku komunizmu badacze odrzu-

cili koncepcję kanonu jako zbioru arcydzieł, czyli utworów rozpoznawanych jako rze-

mieślniczo najdoskonalsze, a zatem najpełniej przystających do horyzontu oczekiwań 

publiczności227. Eksponując brak autentycznie nowatorskich dokonań pisarskich po 

                                                           
 224 K. Uniłowski, Chłopcy i dziewczęta …, s. 61. 

 225 Oprócz uprzednio omówionych inicjatyw, do infrastruktury reportażu literackiego należy zaliczyć 

także coraz liczniejsze tematyczne imprezy kulturalne, m.in.: festiwal „Warszawa bez fikcji” z 2010 roku 

oraz pokrewne wydarzenia, zorganizowane sześć lat później w Krakowie (Festiwal „Non-fiction”) i Lu-

blinie (majowy Festiwal Reportażu i czerwcowy Festiwal Podróży i Reportażu „Kontynenty”).  

 226 J. Jarzębski, Apetyt na przemianę …, s. 7. 

 227 Zob. R. Handke, Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, [w:] 

Problemy odbioru i odbiorcy. Studia, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 93-104. 
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rzekomej „zmianie warty”, Czapliński i Śliwiński stwierdzili: „Aktualne warunki, tak 

sprzyjające przełomowi w literaturze, wydają się […] korzystne dla książek, nieko-

niecznie natomiast korzystne dla dzieł”228. Podobnym opiniom towarzyszyły uwagi  

o zachowawczości młodych twórców, których pozornie antykanoniczna postawa zda-

niem Magdaleny Lachman w istocie wpisywała się w „ukształtowane już sposoby obra-

zowania i uprawiania działalności literackiej”229. Postulat rezygnacji z poszukiwań ar-

cydzieł nie zaznaczył się równie silnie w przypadku reportaży. Wynikało to z na ogół 

pozytywnej recepcji dorobku młodego pokolenia polskich reporterów, których warsztat 

stał się przedmiotem licznych analiz badawczych230. Decydujące znaczenie miała tu 

jednak wyraźna tendencja do kanonizowania prozy Kapuścińskiego – zaspokajającego 

właściwe literackim syntezom „zapotrzebowanie na wielką indywidualność i autory-

tet”231, a przez to włączanego w poczet reportażowych klasyków.   

Autor Podróży z Herodotem figuruje na liście reporterów uwzględnionych  

w znaczącej – z uwagi na wartościujący tytuł – antologii Mistrzowie reportażu w opra-

cowaniu Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego232. Antologista zebrał w tomie dorobek 

najwybitniejszych dwudziestowiecznych reprezentantów gatunku, ze wspomnianym już 

Kapuścińskim, a także Kąkolewskim i Krall na czele. Tak rozumiane usytuowanie re-

portażowych utworów w polu oddziaływań tradycji jest widoczne również w Antologii 

reportażu polskiego w opracowaniu szkolnym233, eksponującej dydaktyczne walory ty-

tułowej formy gatunkowej dzięki ćwiczeniom warsztatowym oraz licznym wskazów-

kom interpretacyjnym. Publikacja ta wydaje się istotna także w kontekście kanonotwór-

czych prób usystematyzowania reportażu po 1989 roku, gdyż – cytując Janusza Sławiń-

skiego – „[n]auczanie szkolne jest bez wątpienia podstawowym mechanizmem stabili-

                                                           
 228 P. Czapliński, P. Śliwiński, Przełom …, s. 230. 

 229 M. Lachman, Apetyt na popularność, czyli m(ł)oda polska literatura, [w:] Polska literatura naj-

nowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek,  Łódź 2008, s. 46. 

 230 Zob. np. M. Piechota, Techniki narracyjne we współczesnym polskim reportażu literackim, [w:] 

Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Warszawa 

2011, s. 97-107; P. Urbaniak, Literackość w twórczości współczesnych polskich reportażystów, [w:] Mi-

strzowie literatury czy dziennikarstwa? …, s. 129-138.  

 231 M. Łukaszuk-Piekara, Ciągła rewizja kanonu zaprasza, [w:] Literatura  polska 1990-2000 …, s. 31. 

 232 Zob. Mistrzowie reportażu. Antologia tekstów, wstęp i oprac. K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 

2001. Podjęty w niniejszym podrozdziale wątek reportażowych antologii omawiam w oparciu o zmienio-

ne fragmenty referatu: Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie 

polskiego reportażu – rekonesans, wygłoszonego podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Antolo-

gia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku” (Katowice, 18-19.11.2015).  

 233 Zob. Antologia reportażu polskiego w opracowaniu szkolnym, wyb., wstęp, objaśn. i oprac. dydak-

tyczne K. Heska-Kwaśniewicz, B. Zeler, Katowice 1998.  
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zującym kanon tradycji literackiej obsługujący daną publiczność (i przez nią obsługi-

wany)”234. Oprócz przywołanych antologii, potrzebę powrotu do korzeni omawianej 

poetyki – widoczną zwłaszcza po 2007 roku, tj. w okresie wzmożonego zainteresowania 

książką reporterską – ilustrują reedycje utworów najsłynniejszych dwudziestowiecz-

nych reporterów. Wspomnianą tendencję można odnieść do pojedynczych publikacji 

lub okazjonalnych kolekcji, obecnych w ofercie wybranych wydawców. Dobrym tego 

przykładem jest wybór najważniejszych książek Wańkowicza – obejmujący m.in. Bitwę 

o Monte Cassino, Sztafetę i amerykański tryptyk W ślady Kolumba – opublikowany  

w latach 2009-2012 przez Prószyński i S-ka. Z drugiej strony, należy odnotować trend 

polegający na inicjowaniu odrębnych cykli wydawniczych poświęconych reportażowej 

klasyce. Misję wznawiania zapomnianych i wybitnych reportaży podjęło Wydawnictwo 

Dowody na Istnienie, uruchamiając serię „Faktyczny Dom Kultury”. Wśród książek 

polskich autorów ukazały się w niej m.in. Na wschód od Arbatu Krall (2014), Co się 

komu śni i inne historie Mularczyka (2015) oraz Zaraza Ambroziewicza (2016). Zbli-

żony charakter ma seria „Reporterzy Dużego Formatu – Klasyka”, uruchomiona w 2014 

roku w ramach wspomnianej już biblioteczki Agory. Kolekcja ta obejmuje głównie 

utwory światowych reprezentantów literatury faktu, w tym tak znaczące pozycje, jak 

Wszyscy ludzie prezydenta Carla Bernsteina i Boba Woodwarda (2014) i Jarmark sen-

sacji Egona Erwina Kischa (2014). Do analizowanych cykli można pośrednio zaliczyć 

także obecną w ofercie Zysk i S-ka serię „Podróże Retro”, w której wydano np. mię-

dzywojenne książki Ossendowskiego.      

Dwuznaczny w kontekście wymienionych inicjatyw wydawniczych jest nato-

miast status dzieł Kapuścińskiego, zawartych w kioskowych kolekcjach Agory. Jeśli 

także tym seriom przypisać kanonotwórcze aspiracje, należy przyjąć, że mamy tu do 

czynienia raczej z kanonem urynkowionym, który w opinii Jarzębskiego przeistoczył 

się z „gmachu kultury” w towar przystający do gustów masowej publiczności235. Przy-

wołana uwaga odsyła do kolejnego istotnego problemu, poruszanego przez badaczy 

przełomu 1989 roku. Wspomniana kwestia dotyczyła zmiany podmiotu odpowiedzial-

nego za ustalanie pisarskich hierarchii, a w konsekwencji: także i współtworzenie lite-

                                                           
 234 J. Sławiński, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, „Teksty” 1981, nr 3, s. 33.  

 235 Zob. J. Jarzębski, Metamorfozy kanonu, „Znak” 1994, nr 7, s. 12-17. Z koncepcją Jarzębskiego 

współgrają rozpoznania Piotra Kowalskiego na temat ponowoczesnej erozji kanonu kulturowego. Jego 

miejsce miałyby zająć wytwory współczesnej popkultury – powszechnie znane, a zatem będące podstawą 

autodefinicji wszystkich uczestników społecznej komunikacji. Zob. tenże, Popkultura i humaniści. Daleki 

od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004, s. 69-100. 
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rackiej tradycji. Podczas gdy w czasach PRL-u o kształcie tak pojmowanego kanonu 

decydowały rygory cenzury, skutkujące palimpsestową, pełną przemilczeń konstrukcją 

utworów236, w wolnorynkowej scenerii funkcję tę przejęły środki masowego przekazu  

i pozostający pod ich wpływem czytelnik niewyspecjalizowany. W efekcie kanonicz-

ność tekstów jest obecnie często utożsamiana z obecnością w głównym nurcie literatu-

ry, ten z kolei – z „wydaniem książki w dużym wydawnictwie i z omówieniem w me-

diach wysokonakładowych”237. W kontekście prozy reportażowej przejawem „kanono-

twórczej” aktywizacji odbiorców pod wpływem dyskursu medialnego są publikowane 

w latach 1998-2001 antologie prasowych reportaży miesiąca, będące pokłosiem cy-

klicznego konkursu „Gazety Wyborczej”238. Idea rocznego plebiscytu wyniknęła z po-

trzeby opracowania nowej strategii rynkowej, stymulującej sprzedaż tytułowego gatun-

ku w sektorze wydawniczym239. Od czynników merkantylnych istotniejszy wydaje się 

jednak pragmatyczny aspekt serii, w której wyboru tekstów – w tym zwycięskiego re-

portażu roku – dokonywali każdorazowo czytelnicy „Wyborczej” i jej dodatków. Fakt 

ten odsyła do typowej dla nowych mediów reguły interaktywności, w istocie konstytu-

owanej przez mechanizmy DDM-u. Współgra zarazem z diagnozą Jerzego Święcha, 

który uznał współczesny kanon za „bezsilny wobec użytkowników”240.  

Wydane przy współudziale „Gazety Wyborczej” konkursowe antologie reporta-

ży ewokują kolejne istotne zagadnienie, będące przedmiotem badawczych polemik po 

1989 roku. Kwestię tę poruszył m.in. Arkadiusz Bagłajewski, wpisując pismo Michnika 

w poczet mediów podejmujących „zabiegi kanonizacyjno-rankingowe”241. W ich efek-

cie miejsce tradycyjnie pojmowanego kanonu literatury zajmuje ranking bestsellerów, 

promowany przez opiniotwórczą prasę i ustalany głosami anonimowych nabywców.  

                                                           
 236 Zob. V. Wejs-Milewska, Literatura jako fakt społeczny. Próba porównania dawnego i nowego 

dwudziestolecia, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989-2009) …, s. 23. 

 237 B. Darska, Reklamować czy polecać? O towarze jakim jest literatura, [w:] Dwadzieścia lat litera-

tury polskiej 1989-2009, t. 1, cz. 2: Życie literackie po roku 1989, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, Kato-

wice 2011, s. 16.  

 238 Zob. To nie mój pies, ale moje łóżko. Reportaże roku 1997, oprac. B. Dudko, J. Koźbiel, Warszawa 

1998; Anna z gabinetu bajek. Reportaże roku, red. B. Dudko, K. Weber, Warszawa 1999; Nietykalni. 

Reportaże roku 1999, red. B. Dudko, Warszawa 2000; Zły dotyk. Reportaże roku 2000, red. B. Dudko, 

Warszawa 2001. Warto dodać, że książki te ukazały się nakładem dużych oficyn literackich. Antologię 

zwycięskich reportaży 1998 roku opublikował PiW, natomiast pozostałe wydano we wspomnianej już 

serii „Fakt” wydawnictwa Prószyński i S-ka.  

 239 Zob. A. Chamera-Nowak, Reportaż jako produkt …, s. 128. 

 240 J. Święch, Burze wokół kanonu/kanonów, [w:] Kanon i obrzeża, red. I. Iwasiów, T. Czerska, Kra-

ków 2005, s. 21. 

 241 A. Bagłajewski, Od „zaniku centrali” do „centrali”, [w:] Kanon i obrzeża …, s. 118. 
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Z uwagi na niezwykle szybki okres dezaktualizacji, brak wsparcia w autorytetach oraz 

porządek oparty ściśle na ilości wskazań, listy rankingowe tworzą „hierarchie pozorne, 

albowiem zwykle nie wiadomo, co było powodem popularności jakiegoś produktu”242. 

Rankingowość – stanowiąca istotne źródło danych w podjętej tu refleksji – z metodolo-

gicznego punktu widzenia niewątpliwie nie sprawdza się zatem w roli miernika długo-

falowych preferencji czytelniczych, a tym bardziej empirycznej, indywidualnej recepcji 

dzieł243. Mimo tych ograniczeń, pozwala jednak w przekrojowy sposób śledzić zmienne 

tendencje na rynku wydawniczym i – w konsekwencji – określać komercyjną rangę 

konkretnych typów publikacji w jego poszczególnych obiegach244. Z kolei postrzeganie 

rankingów jako substytutów kanonu, kreowanych za sprawą wysokonakładowych me-

diów, jest kolejnym przejawem symbolicznej władzy DDM-u. Jego wpływ uwidacznia 

się nie tylko w przywołanych książkowych zestawieniach reportaży roku, będących  

w istocie czysto komercyjnym wyborem dokonanym przez konsumentów „Wyborczej”. 

Oddziaływanie pisma Michnika można dostrzec także w innych antologiach tekstów 

współczesnego pokolenia polskich reporterów. Należy przy tym zaznaczyć, że rozpa-

trywanie kanoniczności na przykładzie książek antologijnych jest zabiegiem celowym. 

Normatywizm decyzji o uznaniu poszczególnych utworów za reportażowe, a zarazem 

reprezentatywne z punktu widzenia antologisty, siłą rzeczy stanowi bowiem próbę 

stworzenia pewnego kanonu – nawet przy uwzględnieniu tezy, że pojęcie to uległo 

unieważnieniu lub multiplikacji w ostatniej dekadzie XX wieku245.    

Wybory polskich reportaży z okresu Polski Ludowej popularyzowały dorobek 

reportażystów, których zazwyczaj nie kojarzono z konkretną organizacją medialną.  

W antologiach co prawda zaznaczano ich redakcyjne powiązania, jednak często prezen-

                                                           
 242 G. Straus, K. Wolff, Polacy i książki …, s. 134. 

 243 Uwzględnienie rankingów sprzedaży w niniejszej analizie nie pretenduje do uchwycenia empi-

rycznego odbioru reportaży książkowych. Ma na celu jedynie ustalenie prawdopodobnych czynników 

stymulujących wydawanie prozy reportażowej i wpływających na wybory lekturowe jej czytelników. 

 244 Propozycję wykorzystania list bestsellerów w badaniach recepcji wysunął m.in. Rychlewski. Jego 

projekt zakłada zestawienie najchętniej nabywanych książek z ich analizą tekstologiczną oraz z wypo-

wiedziami kształtującymi prerecepcję (np. recenzjami lub opisami handlowymi). Zob. tenże, Książka jako 

towar …, s. 83-84. Zbliżoną koncepcję w odniesieniu do literatury faktu sformułował Paweł Zajas, które-

go zdaniem „[b]adając teksty niefikcjonalne, należy […] wyjść nie od sposobu ich pisania, lecz od ich 

dystrybucji, reklamy i czytelniczego odbioru”. W ujęciu Zajasa przedmiotem badania należy więc uczy-

nić wypowiedzi okołoliterackie, które pozwalają odczytać intencje autorskie (np. wywiady lub strony 

internetowe pisarzy) oraz czytelnicze (tworzące prasowy dyskurs krytyczny). Zob. tenże, Jak świat praw-

dziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, s. 27.   

 245 Na temat zniesienia kanonicznych modeli literackich po 1989 roku – zob. np. A. Bagłajewski, Od 

„zaniku centrali” …, s. 98-100; M. Kisiel, Przełom 1980-1989 …, s. 166-167. 
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towano w pierwszej kolejności jako autorów książek reporterskich. Bibliografie tego 

typu zbiorów zwykle nie uwzględniały prasowych pierwodruków tekstów, lecz odsyłały 

bezpośrednio do ich edycji książkowych. Tak pojmowana strategia uwidacznia się np. 

w opracowanym przez Krystynę Goldbergową antologijnym tomie Losy nie wymyślone 

(„Iskry”; 1980)246. Eksponowanie książek reporterów jest szczególnie zauważalne także 

w biogramach umieszczonych w antologii Nasza kamienica pod redakcją Andrzeja Wa-

silewskiego („Iskry”; 1972), z kolei w tomie Sprawa i po sprawie w wyborze Andrzeja 

Błachowskiego (KAW; 1979) źródła publikacji danego utworu nie zaznacza się wcale.  

W świetle przytoczonych spostrzeżeń książkowe kolekcje reportaży wydane po 1989 

roku wypada podsumować tytułem innego zbioru antologijnego, zredagowanego przez 

Goldbergową: Tu zaszła zmiana247. Znaczna część wspomnianych wydawnictw zwar-

tych opatrzona jest bowiem wyraźną sygnaturą „Gazety Wyborczej”248, która po raz 

kolejny zyskuje rangę medialnej „centrali”, w tym wypadku współtworzącej kanon ga-

tunku. Interesująca w kontekście omawianych antologii wydaje się także próba zobra-

zowania polskiego środowiska reporterskiego przez pryzmat syndromu generacji, połą-

czonej instytucjonalno-zawodową więzią z pismem Michnika249. Za tym skądinąd ryzy-

kownym założeniem przemawia fakt, że obecnie większość autorów książek reportażo-

wych – także tych wydawanych poza koncernem Agory – publikuje w „Wyborczej”, 

bądź na podstawie stałego zatrudnienia, bądź dorywczej współpracy. Bliższe i dalsze 

kontakty z analizowaną gazetą można ponadto przypisać promującym twórczość repor-

terów ośrodkom wydawniczo-kulturalnym, które w ostatnich latach umocniły rynkową 

pozycję (Wydawnictwo Czarne) lub dopiero ją zdobywają (Instytut Reportażu i stowa-

rzyszone z nim placówki).  

                                                           
 246 Odwrotny mechanizm – tj. korzystanie z prasowych wersji tekstów – można natomiast zauważyć  

w niektórych antologiach reportaży międzywojennych, np. w zbiorze 7599 dni Drugiej Rzeczypospolitej 

pod redakcją Ewy Sabelanki i Kazimierza Koźniewskiego („Iskry”; 1983). Ta prawidłowość wydaje się 

jednak dość oczywista, zważywszy że w okresie dwudziestolecia rozwój poetyki reportażowej oraz – co 

zostało zaznaczone w pierwszym rozdziale – książek reporterskich był ściśle związany z prasą. 

 247 Zob. Tu zaszła zmiana, wyb. K. Goldbergowa, Warszawa 1975.    

 248 Oprócz wspomnianej już antologii Kraj raj oraz konkursowego cyklu reportaży roku, należy tu 

wymienić m.in. zbiór Cała Polska trzaska. Reportaże Gazety Wyborczej 2001-2004 pod redakcją Bożeny 

Dudko (Prószyński i S-ka; 2005), a także kolekcję Made in Poland. Antologia reporterów Dużego For-

matu (Agora; 2013) w opracowaniu Włodzimierza Nowaka i Mariusza Burcharta.  

 249 Ku przyjęciu tej perspektywy skłania m.in. sugestia Szydłowskiej, by znaczący przyrost reporta-

żowych antologii po 1990 roku potraktować nie tylko jako miernik dobrej kondycji gatunku, ale też do-

wód zaistnienia nowego pokolenia twórców i konkretnych instytucji wspierających reportaż. Zob. taż, 

Polski reportaż XXI w. wobec tradycji gatunku i wyzwań komunikacyjnych współczesności, [w:] Prasa  

w dobie nowych mediów, red. R. Rozbicka, A. Staniszewski, Olsztyn 2014, s. 242. 
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Z dokonanych ustaleń wyłania się zatem propozycja kanonu „instytucjonalne-

go”, obejmującego reportaże prasowe i książkowe, wyodrębniane z uwagi na powiąza-

nia z opiniotwórczą organizacją medialną. Tej dość radykalnej i upraszczającej wizji 

można przeciwstawić alternatywną, „uśrednioną” koncepcję kanonu, którego zawartość 

kształtowałyby z jednej strony kryteria rynkowej rozpoznawalności, z drugiej natomiast 

– warsztatowe walory utworów. Takie ujęcie wydaje się bardziej adekwatne, gdyż 

uwzględnia komercyjny aspekt książek reportażowych, a zarazem nie pomija ich warto-

ści literackiej. Odgrywa ona istotną rolę, biorąc pod uwagę opinię Ziątka, że „reportaż 

jest dziś traktowany jako literatura – zarówno przez tych, którzy go piszą, jak i przez 

tych, którzy go czytają”250. Tę konstatację badacz uzasadnia następująco:  

 

[…] mimo iż najwybitniejsi reportażyści zawsze […] aspirowali do „literackości”, to raczej nie 

mieli złudzeń, że świat literatury uważa ich za „swoich”. […] Dzisiejsi twórcy reportażu, śred-

niego obecnie i najmłodszego pokolenia, po raz pierwszy do owej mitycznej „literackości” nie 

muszą aspirować, mają poczucie naturalnej przynależności do niej. W ich świadomości reportaż 

całkowicie wyemancypował się już z dziennikarstwa, przeszedł na stronę literatury i […] jest już 

raczej w opozycji do gatunków gazetowych251.  

 

Cytowana uwaga trafnie oddaje status współczesnych książek reportażowych, uwzględ-

nianych w konkursach literackich na równi z beletrystyką. Bodaj najwyrazistszym prze-

jawem tego zrównania jest uhonorowanie w 2015 roku białoruskiej reporterki, Swietła-

ny Aleksijewicz, nagrodą Nobla w dziedzinie literatury – niezależnie od domniemanego 

upolitycznienia decyzji Komitetu Noblowskiego. Przywołane wyróżnienie stanowi 

przykład podwójnego kanonizowania – tak autorki, zaliczonej do grona twórców wybit-

nych, jak i praktykowanego przez nią gatunku, oficjalnie włączonego do światowego 

kręgu literackich arcydzieł. Równocześnie, otrzymanie Nobla wiąże się z rozgłosem 

medialnym, który zazwyczaj skutkuje przynajmniej częściowym skomercjalizowaniem 

nagrodzonej twórczości. Środowiskowy prestiż tego typu wyróżnień oraz towarzyszące 

im zainteresowanie mediów należy więc uznać za połączenie typowe dla wspomnianej 

już wizji kanonu „uśrednionego”, tj. obejmującego utwory współobecne w obiegu eli-

tarnym i popularnym. Koncepcja ta stanowi oczywistą aluzję do poruszanego po 1989 

roku przez badaczy młodej prozy polskiej problemu tzw. „literatury środka”, czyli dys-

                                                           
 250 Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia …, s. 358. 

 251 Tamże, s. 358-359. 
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kursu, który – zdaniem Nowackiego – „umożliwia płynne, bezkolizyjne przejście mię-

dzy sferą medialną a niemedialną”252. Reportaż – jako gatunek zarazem doceniany przez 

znawców, zauważany przez czytelników i komercyjnie eksploatowany przez wydaw-

ców – wydaje się spełniać powyższe kryteria. 

Na przeciwległym biegunie obu wyróżnionych projektów kanonu – w równym 

stopniu uwikłanych w medialno-rynkowe zależności – lokuje się jego wersja „autor-

ska”. Może przyjmować postać „niszową”, tj. obejmującą utwory spoza głównego obie-

gu, wybrane w oparciu o jednostkowo pojmowane kryterium „arcydzielności”. Podobną 

postawę zdają się prezentować redaktorzy Wydawnictwa Dowody na Istnienie, którzy 

we własnej opinii tworzą prywatny kanon non-fiction, publikując to, co sami uznają za 

dobrą literaturę253. Indywidualizacja decyzji kanonotwórczych uwidacznia się zwłasz-

cza w uruchomionej przez tę oficynę „Serii Stehlík”. Składa się na nią autorski wybór 

literatury czeskiej, dokonany przez współwłaściciela wydawnictwa – Mariusza Szczy-

gła. Jest on postacią znaczącą dla omawianej tu koncepcji kanonu, z uwagi na swe 

książki antologijne. Opublikowaną w 2010 roku antologię 20 lat nowej Polski w repor-

tażach według Mariusza Szczygła reklamował jako „osobi s t y [podkr. moje – K. F.] 

wybór reportaży o tym, gdzie zaczęła się i dokąd doszła nowa Polska”254. Tę drogę wy-

znaczają teksty na temat blasków i cieni gospodarki wolnorynkowej, przejawów we-

sternizacji polskiej kultury oraz zjawisk w socjalistycznej rzeczywistości tabuizowa-

nych lub nieznanych. W omawianym zbiorze równie istotną – a w kontekście kanonu 

jako reprezentacji indywidualnych preferencji czytelniczych: kluczową – rolę odgrywa-

ją jednak poboczne komentarze redaktora, pełne odniesień do powiązanych z poszcze-

gólnymi utworami materiałów dziennikarskich. Obecność Szczygła-antologisty w prze-

strzeni wewnątrztekstowej zaznacza się jeszcze wyraźniej w monumentalnej, liczącej 

łącznie trzy tomy antologii 100/XX (Czarne; 2014-2015). W selekcji dwudziestowiecz-

nego dorobku w zakresie polskiego reportażu uczestniczyły dziennikarki i reporterki: 

                                                           
 252 D. Nowacki, Spełnienia wyższego rzędu. O spotkaniu literatury z medialnością i pragnieniach 

pisarzy, [w:] tegoż, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001-2010), Katowice 2011,  

s. 128.  

 253 W taki sposób redaktor naczelna wydawnictwa, Julianna Jonek, tłumaczy ideę wydawania reporta-

ży nieznanych, zapomnianych lub trudno dostępnych. Zob. taż, Dowody na Istnienie: Reportaż jest jak 

obsesja, praca non stop, bez oddechu, bez wytchnienia [wywiad] [online], rozm. przepr. K. Stańczyk, 

http://wokolfaktu.pl/julianna-jonek-dowody-na-istnienie-reportaz-jest-jak-obsesja-praca-non-stop-bez-

oddechu-bez-wytchnienia-wywiad/ [dostęp: 23.03.2017]. 

 254 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, pomysł, układ i koment. M. Szczy-

gieł, Wołowiec 2010, s. 21. 
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Hanna Krall, Elżbieta Sawicka i Małgorzata Szejnert, a także medioznawca i literaturo-

znawca Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Decydującą instancją podawczą publikacji jest 

jednak Szczygieł, który poprzedził każdy z zamieszczonych w niej reportaży osobnym, 

po części felietonowym wstępem. W tym sensie – jak dowodzi Leszek Bugajski – przy 

okazji pracy nad antologią reporter „napisał swoją autorską książkę umieszczoną we-

wnątrz tej potężnej księgi”255.  

Z uwagi na widoczną komercjalizację i dostosowanie do trendów rynkowych, 

przywołana trylogia antologijna Szczygła stanowi zdecydowanie bardziej „medialną”  

– niż wspomniane inicjatywy Wydawnictwa Dowody na Istnienie – odmianę prywat-

nych kanonów reportażu książkowego. Wydaniu antologii towarzyszyła bowiem akcja 

promocyjna, której sukces wynikał w dużej mierze z aktywizacji użytkowników me-

diów społecznościowych, a po części także z oddziaływania wyrazistego wizerunku 

publicznego antologisty. Wyróżnioną w toku analizy kategorię kanonu „osobistego” na 

dłuższą metę kształtują więc mechanizmy zbliżone do dwóch pozostałych typów – „in-

stytucjonalnego” i „uśrednionego”. Na zakończenie warto dodać, że precedensową kon-

strukcję formalną, jaką do współczesnej konwencji omawianego gatunku wniosła anto-

logia Szczygła, Szydłowska uznała za jedną z głównych inspiracji reportażowego eks-

perymentu w XXI wieku256. Wśród innych przejawów eksperymentalizmu wymieniła 

adaptację formuły multimedialnej, skłaniającą do rewizji dotychczasowego pojmowania 

pograniczności reportażu. To zagadnienie pozwala wyróżnić kolejny aspekt transforma-

cji współczesnej książki reporterskiej. Wynika on nie tyle z oddziaływania dominujące-

go dyskursu mediów masowych, mającego wpływ na przekształcenia kanonu gatunku, 

ile z powstania nowych środków przekazu prozy reporterów, a w konsekwencji: jej ulo-

kowania na pograniczu różnych dyskursów.  

 

2.4. Reportaż na pograniczu dyskursów 

  

Zdaniem Maryli Hopfinger, przeobrażenie ustrojowe kraju umożliwiło ekspansję 

audiowizualnych form komunikowania społecznego nie tylko w sektorze medialnym, 

ale i na gruncie literatury. Przejawem tego zjawiska było powstanie alternatywnych 

wobec słowa drukowanego technik jej rozpowszechniania, które – w ujęciu badaczki  

                                                           
 255 L. Bugajski, Pomnik reportażu polskiego ze Szczygłem w środku, „Twórczość” 2014, nr 7, s. 98. 

 256 Zob. J. Szydłowska, Polski reportaż XXI w. …., s. 239-240. 
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– przyjęły postać dźwiękową lub elektroniczną257. Wspomniany proces można rozpa-

trywać w dwojaki sposób: jako emisję treści literackich w obręb ie  mediów audiowi-

zualnych i cyfrowych, bądź też z a  poś rednic twem  nowych, fizycznych nośników 

danych. Pierwszą tendencję reprezentuje np. omówiony przez Hopfinger nurt literatury 

audialnej, związany z adaptacją gatunków piśmienniczych – w tym: reportażu – do po-

staci słuchowisk radiowych258. W tej kategorii lokuje się również ogłoszony na począt-

ku XXI wieku program „liternetu”, tj. publikowania, dystrybucji, archiwizacji i czytel-

nictwa „literatury w sieci”259. Odrębną kwestią jest natomiast doskonalenie metod 

utrwalania utworów literackich w oparciu o nośniki analogowe i cyfrowe. Kluczową 

rolę odegrało w tym wypadku upowszechnienie audiobooków i e-booków, a w szer-

szym planie – osadzenie produkcji księgarskiej w polu oddziaływań nowych mediów. 

Ich dynamiczną ekspansję wkrótce powiązano z apokaliptyczną wizją końca „galaktyki 

Gutenberga”, spopularyzowaną za sprawą prac McLuhana o wyparciu „opresyjnej” kul-

tury druku wskutek implozji techniki elektrycznej260. Symptomatyczna okazała się jed-

nak deklarowana przez większość badaczy niewiara w ostateczny kres istnienia książki 

tradycyjnej, która – w opinii Umberto Eco – mimo rewolucji technologicznej nadal sta-

nowi „niezbędny instrument rozwoju ludzkiego i kulturalnego”261.   

Co oczywiste, reportaż – rozpatrywany jako wypowiedź pierwotnie „papierowa” 

– podlega omówionym wpływom digitalizacji i zwrotu audiowizualnego na równi  

z innymi sektorami rynku wydawniczo-księgarskiego. Obok odmiany radiowej i telewi-

zyjnej intensywnie rozwija się internetowy wariant gatunku, obejmujący teksty bądź 

bezpośrednio inkorporowane w przestrzeń cyfrową, bądź też wchodzące w złożone re-

lacje z dyskursem sieciowym. Owocują one hybrydycznymi formami pokroju blogów 

                                                           
 257 Zob. M. Hopfinger, Literatura i media …, s. 28-35. 

 258 Zob. tamże, s. 147-153. 

 259 Zob. P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 5-21. 

 260 Zob. np. M. McLuhan, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, tłum. E. Różalska, J. M. 

Stokłosa, Poznań 2001. Znaczące dla omawianego zagadnienia są zwłaszcza zamieszczone w tym zbiorze 

szkice: Galaktyka Gutenberga oraz Zrozumieć media. Treść drugiego w wymienionych tekstów w więk-

szości powielono w poszerzonej edycji monograficznej, uprzednio cytowanej w rozważaniach wstępnych.  

 261 U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, tłum. A. Szymanowski, [w:] Nowe 

media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 544. 

Problem marginalizacji książki drukowanej w dobie nowych mediów doczekał się bogatej literatury 

przedmiotu, której omówienie przekracza ramy niniejszej analizy. Dla podjętych rozważań szczególnie 

inspirujące okazały się cytowane uwagi Eco, a także następujące prace: Z. Dobrowolski, Nagi tekst  

– książka przyszłości?, „Nowe Książki” 2001, nr 8, s. 80-81; M. Góralska, Książki, nowe media …;  

M. Skibińska, Od Gutenberga do Tanatosa. Sposoby funkcjonowania tematu „śmierci” książki w kultu-

rze, „Roczniki Biblioteczne” 2012, R. 56, s. 3-28. 
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reportażowych262, a także reportaży multimedialnych i bazujących na schemacie opo-

wieści transmedialnej263. Standardem jest ponadto publikowanie twórczości reporter-

skiej w postaci audiobooków i e-booków lub też ich mutacji, powstających w odpowie-

dzi na zmienne trendy rynkowe. Można do nich zaliczyć np. minibooki, czyli książki 

elektroniczne skondensowane pod względem objętości, a więc realizujące typowy dla 

nowych mediów postulat szybkiego i funkcjonalnego dostępu do informacji. Wymie-

nione nowości technologiczne konsekwentnie promuje m.in. Agora, będąca właścicie-

lem jednej z największych w kraju księgarni internetowych Publio.pl. W 2007 roku 

koncern ten wprowadził na rynek kolekcję audiobooków „Mistrzowie słowa”, obejmu-

jącą czytane przez znanych aktorów adaptacje utworów literackich. Zdaniem Hopfinger, 

wspomniana seria przełamała „niszowy charakter audialnej działalności wydawni-

czej”264, co znalazło odzwierciedlenie także na gruncie prozy reportażowej. W 2008 

roku we wspomnianej już kioskowej kolekcji dzieł Kapuścińskiego zawarto cztery tomy 

audiobooków. Znalazły się wśród nich dźwiękowe, ilustrowane dołączonym materiałem 

fotograficznym wersje Cesarza, Wojny futbolowej, Szachinszacha i Imperium, w autor-

skich interpretacjach Zbigniewa Zapasiewicza, Krystyny Czubówny, Jerzego Radziwi-

łowicza i Jerzego Zelnika. Z kolei w 2013 roku Agora uruchomiła pionierską na pol-

skim rynku serię „MiniBooki Gazety Wyborczej”, złożoną m.in. z elektronicznych edy-

cji pojedynczych reportaży Jacka Hugo-Badera, Witolda Szabłowskiego, Włodzimierza 

Nowaka i Lidii Ostałowskiej. Warto dodać, że w omawiany format inwestują także inne 

oficyny wydawnicze265. W postaci dziesięciu minibooków dostępne są chociażby dwa 

pierwsze tomy reportażowej antologii 100/XX Szczygła, które w wydanej przez Czarne 

wersji książkowej liczą łącznie niemal dwa tysiące stron. Widoczny na tym przykładzie 

proces fragmentacji książki tradycyjnej zdaje się świadczyć o projektowanym przez  

e-wydawców modelu lektury „zoptymalizowanej”, tj. uwzględniającej potrzebę specy-

ficznie pojętej ergonomii czytania. Wiązałaby się ona ze skróceniem czasu przewidzia-

nego na percepcję tekstu, która w przypadku czytelnictwa ekranowego jest podwójnie 

forsująca dla wzroku. Biorąc pod uwagę monumentalne gabaryty antologijnej trylogii 

                                                           
 262 Zob. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie …, s. 82-84. 

 263 Wymienione tendencje szczegółowo omawiam w dalszych rozdziałach dysertacji.  

 264 M. Hopfinger, Literatura i media …, s. 155.  

 265 Eksponowanie inwestycji Agory wynika z zasadniczego dla podjętej analizy założenia, że rynkowa 

ekspansja tego koncernu odegrała istotną rolę w popularyzacji reportaży książkowych w Polsce po 1989 

roku. Co oczywiste, podobne inicjatywy podejmują także inni polscy wydawcy. Należy tu wymienić np. 

Grupę Wydawniczą Znak, do której należy Woblink – popularna platforma z e‑bookami i czytnikami.  
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Szczygła, nie bez znaczenia byłaby tu także chęć ominięcia niedogodności warunkowa-

nych fizyczną materią książki.  

Należy jednak zaznaczyć, że somatyczny aspekt nośników papierowych i zwią-

zana z tym intymizacja lektury to argumenty często podnoszone przez badaczy, manife-

stujących wiarę w przetrwanie kultury druku266. Tego typu stanowiska znajdują od-

zwierciedlenie w empirycznych badaniach recepcji elektronicznych technik przekazu. 

Według raportów Biblioteki Narodowej, na przełomie wieków z internetu korzystano 

głównie w celu zakupu  książek, a systematyczny wzrost jego znaczenia jako medium 

odbio ru  e-publikacji nie spowodował wyparcia tradycyjnych praktyk lekturowych267. 

Także użytkowanie audiobooków i e-booków uchodzi za metodę alternatywną wobec 

druku. W analizach polskiego rynku wydawniczego z ostatniej dekady podkreślany jest 

zwłaszcza fakt, że „po nowe technologie sięgają osoby dobrze osadzone w kulturze 

książki papierowej”268, tzn. statystycznie częściej będące regularnymi czytelnikami 

dłuższych tekstów drukowanych. Do tej sfery komunikatów należy zaliczyć także re-

portaże, które – jako wypowiedzi przynależne genologii dziennikarskiej, ewoluującej 

równolegle z przeobrażeniami mediów masowych – są szczególnie podatne na techno-

logiczne modyfikacje, potencjalnie zagrażające piśmiennej tradycji gatunku. Powiąza-

nie przywołanych rezultatów badań z sytuacją książek reportażowych wydaje się więc 

zabiegiem wskazanym. Pozwala bowiem założyć, że – mimo rozwoju elektronicznych 

środków przekazu – twórczość reporterów zachowa przynajmniej częściową autonomię 

i stałe grono odbiorców. Równocześnie z przeprowadzonej analizy wyłania się kolejne 

pole odniesień, determinujących kondycję książkowej odmiany reportażu po 1989 roku. 

W obrębie symbolizowanych metaforą DDM-u mediów masowych, tworzących domi-

nujący paradygmat komunikacji, omawianą poetykę kształtuje także węziej pojmowany 

dyskurs internetowy. Określa on nie tylko kierunek transformacji gatunków tradycyj-

nych, ale i ramy ich cyrkulacji w oparciu o nowe techniki dystrybucji.    

Przestrzeń sieciowa nie jest oczywiście jedynym tak rozumianym czynnikiem 

sprawczym. Równie istotną rolę odgrywa obecnie fakt uwikłania produkcji wydawni-

czej – a wraz z nią: książek reportażowych – w mechanizmy popkultury. Ten typ dys-

                                                           
 266 Zob. M. Skibińska, Od Gutenberga do Tanatosa …, s. 4-5. 

 267 Wynika to m.in. z pragmatycznego nastawienia internautów, którzy częściej poszukują w sieci 

bieżących wiadomości i informacji, a w ich czytelniczych wyborach książki funkcjonalne wyraźnie prze-

ważają nad literackimi. Zob. G. Straus, K. Wolff, Czytanie, kupowanie, surfowanie …, s. 147; 159. 

 268 O. Dawidowicz-Chymkowska, D. Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku …, s. 114. 
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kursu rewiduje dotychczasowy sposób definiowania społecznej roli autorów, czego wy-

razistym przejawem wydaje się zjawisko medialnego „celebryctwa”. Jego istotę Magda-

lena Lachman tłumaczy wzmożoną ekspozycją wizerunku twórców w obiegu komer-

cyjnym, będącą wyrazem akceptacji reguł narzucanych przez kulturę masową: 

 

[…] pisarz staje się dzisiaj kimś w rodzaju celebrity. Innymi słowy, aktualnie istnieje zapotrze-

bowanie na publiczne upowszechnianie jego konterfektów, a on sam, niczym gwiazda popkultu-

ry, chcąc sprawować choćby względną kontrolę nad swoim image’em, musi wykazywać się zna-

jomością zasad artystycznego marketingu, do którego przykazań należy dziś pokazywanie się na 

szerszym forum, niekoniecznie tylko w związku z wykonywanym zawodem269. 

 

W odniesieniu do literatury reportażowej tak pojmowana kategoria „celebryctwa” na-

suwa skojarzenie z sylwetkami Wojciecha Cejrowskiego, Beaty Pawlikowskiej lub 

Martyny Wojciechowskiej, których wypada określić mianem nie tyle reporterów, ile 

„osobowości medialnych” o aspiracjach reporterskich. Ich proza bywa lokowana w nur-

cie reportaży podróżniczych, uchodzących po 1989 roku – podobnie jak w okresie Pol-

ski Ludowej – za bodaj najpopularniejszą odmianę omawianego gatunku. Tego typu 

utwory wyróżniane są w cieszących się coraz większym prestiżem konkursach o Na-

grodę Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera oraz o Nagrodę im. Beaty Pawlak. 

Równocześnie – o czym była już mowa – książki autorstwa reporterów stanowią domi-

nujący rodzaj publikacji podróżniczo-geograficznych i figurują w katalogach większo-

ści krajowych oficyn literackich. Niekiedy ukazują się w tematycznych biblioteczkach 

poświęconych podróżom, np. w reaktywowanym z czasów PRL-u i przejętym przez 

Zysk i S-ka kultowym cyklu „Naokoło Świata”270. Od schyłku pierwszej dekady XXI 

wieku reportażową serię „Bieguny” prowadzi ponadto specjalizująca się w przewodni-

kach i atlasach turystycznych oficyna Carta Blanca, którą po dokonanej w 2013 roku 

fuzji przekształcono w Dom Wydawniczy PWN. W tym cyklu książkowym wydano 

m.in. dobrze przyjęty – o czym świadczą także wyniki sprzedaży – zbiór reportaży Lalki 

w ogniu. Opowieści z Indii Pauliny Wilk (2011).  

                                                           
 269 M. Lachman, Pociąg do literatury, [w:] „Czarne” oraz „Lampa i Iskra Boża”. Literatura na rynku 

idei, red. D. Kalinowski, Słupsk 2010, s. 17. 

 270 Będące inicjatorem tej serii Wydawnictwo „Iskry” po 1989 roku straciło rangę centralnego promo-

tora prozy polskich reporterów. Z kolei Zysk i S-ka posiada w ofercie – oprócz „Naokoło Świata” oraz 

wspomnianego już cyklu „Podróże Retro” – także trzecią biblioteczkę podróżniczą o nazwie „Człowiek 

Poznaje Świat”.   
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Od blisko dwóch dekad rangę bestsellerów w kategorii literatury faktu o tematy-

ce podróżniczej regularnie uzyskują jednak przede wszystkim utwory wspomnianych na 

wstępie „osobowości medialnych”271. Ich poczytność można tłumaczyć wspomnianą 

koniunkturą na reportaże podróżnicze, których popularność po 2000 roku bywa łączona 

z przemianami świadomości i oczekiwań konsumentów w „epoce znacznej łatwości 

podróżowania”272. Niewątpliwie istotną rolę odgrywa tu także wpływowy mecenat in-

stytucjonalny. Twórczość Beaty Pawlikowskiej, Martyny Wojciechowskiej czy Piotra 

Kraśki publikuje G+J Polska – wydawca ilustrowanego miesięcznika National Geogra-

phic, wchodzący w skład międzynarodowego koncernu medialnego Burda International. 

W zakresie produkcji księgarskiej firma ta specjalizuje się w publikacjach typowo ko-

mercyjnych, o czym świadczy m.in. wyodrębniona w jej katalogu kategoria „Książki 

celebrytów”. Z tak rozumianym profilem wydawniczym współgra fizyczna obudowa  

i literacka konstrukcja analizowanych utworów podróżniczych, które za sprawą bogatej 

szaty graficznej oraz awanturniczej fabuły273 miejscami balansują na granicy popularnej 

prozy przygodowej oraz wydawnictw albumowo-przewodnikowych. Jeśli więc uznać 

książki Pawlikowskiej i Cejrowskiego za reportaże, byłyby to reportaże wyraźnie oparte 

na rozrywkowym schemacie lektury lekkiej i przystępnej w odbiorze. W tym sensie 

stanowią one kolejną współczesną hybrydę gatunku, w której przekształceniu ulega 

przede wszystkim tradycyjny status podmiotu mówiącego. Jak zauważa Szydłowska:  

 

Modyfikuje się funkcja podróżniczego sprawozdawcy, który tłumaczy, ale nie ma monopolu na 

wiedzę, bywa autoironiczny, często prowokuje (Wojciech Cejrowski, Beata Pawlikowska). Eks-

trawagancka (nietuzinkowa) osobowość reportera ma być gwarantem atrakcyjnej lektury274. 

                                                           
 271 W badaniu Biblioteki Narodowej z 2012 roku na czele rankingu najpoczytniejszych reprezentan-

tów podróżniczej literatury faktu uplasował się Cejrowski, wyprzedzając m.in. Szczygła i Hugo-Badera. 

Z wcześniejszych raportów Gołębiewskiego wynika z kolei, że utwory autora Rio Anaconda niekiedy 

osiągały sprzedaż znacznie przekraczającą 200 tys. egzemplarzy. Zob. O. Dawidowicz-Chymkowska,  

D. Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku …, s. 187; Ł. Gołębiewski, K. Frołow, P. Wasz-

czyk, Rynek książki w Polsce 2009. Wydawnictwa, Warszawa 2009, s. 34.  

 272 I. Koryś, O. Dawidowicz-Chymkowska, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku …, s. 291. 

Autorki przywołanego raportu sugerują, że osoby regularnie odbywające podróże mają większą potrzebę 

skonfrontowania własnych przeżyć z cudzymi, m.in. poprzez lekturę książek podróżniczych.  

 273 Analogiczne chwyty fabularne, polegające na dynamizacji akcji za sprawą wątków przygodowych, 

uwidoczniły się już w beletryzowanej prozie reporterów międzywojennych. Można je ponadto dostrzec  

w książkach współczesnych autorów – np. Kapuścińskiego lub Hugo-Badera – jednoznacznie utożsamia-

nych z reportażem. Wskazane przykłady pozwalają zatem stwierdzić, że analizowany gatunek lokuje się 

na pograniczu różnych dyskursów, w tym wypadku: literackich.   

 274 J. Szydłowska, Polski reportaż XXI w. …, s. 251-252. 
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O popularności tak pojmowanych książek reportażowych decyduje więc określona kre-

acja autora-bohatera, a w większości przypadków – również jego pozatekstowy wizeru-

nek publiczny, kształtowany za pomocą celowych technik autopromocyjnych275. Współ-

tworzą one wspomniane zjawisko reporterskiego „celebryctwa”, szczególnie widoczne 

w przypadku dziennikarzy umiejętnie łączących działalność pisarską z regularną obec-

nością w mediach audiowizualnych276.  

Charakterystyczne dla tego związku jest współistnienie książkowych, telewizyj-

nych bądź radiowych publikacji, możliwych do skorelowania dzięki wyrazistej rynko-

wej sygnaturze autora. Jako przykłady tak rozumianych hybryd należy wymienić po-

dróżnicze relacje Podróżnik WC (1997) oraz WC na końcu Orinoko (1998) Cejrowskie-

go, opublikowane w prywatnym wydawnictwie pisarza oraz zatytułowane w oparciu  

o wyraźną aluzję do jego programu „WC Kwadrans” w TVP 1. W podobny sposób 

seria przygodowych opowieści Pawlikowskiej, zapoczątkowana niezwykle popularną 

książką Blondynka w dżungli („Twój Styl”; 2001), znalazła odzwierciedlenie w tytułach 

nadawanej na antenie Radia ZET audycji „Świat według Blond ynk i ”, a także 

uwzględnionego w ramówce TVP 2 podróżniczego quizu „Zagadkowa b lond ynka” 

[podkr. moje – K. F.]. Skrót „WC” i motyw blondynki funkcjonują tu na zasadach 

transmedialnej marki autorskiej, tj. kreowanej w celu podtrzymania więzi z odbiorcą 

wirtualnej tożsamości, dzięki której „autor staje się medium własnego dzieła”277. Odręb-

ną, choć niewątpliwie powiązaną kwestią, jest natomiast problem książkowych publika-

cji powstałych na licencji konkretnych produkcji telewizyjnych. Taki charakter mają np. 

niektóre reporterskie książki Martyny Wojciechowskiej, będące zaadaptowaną wersją 

emitowanego przez stację TVN programu podróżniczego „Kobieta na krańcu świata”. 

Obok przywołanego dorobku Cejrowskiego i Pawlikowskiej, tego typu utwory stanowią 

jaskrawy przykład komercyjnego wyzyskania medialnej rozpoznawalności twórców na 

potrzeby różnych sektorów dystrybucji. Równocześnie ilustrują proces lokowania tra-

dycyjnej twórczości piśmienniczej na pograniczu wielu dyskursów audiowizualnych. 

                                                           
 275 Autopromocja odgrywa kluczową rolę zwłaszcza w twórczości Cejrowskiego. Na ten temat – zob.  

B. Królikowska, D. Rott, Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrow-

skiego, Sosnowiec 2010. 

 276 W analizie problemu medialnej autopromocji reporterów rezygnuję z wartościujących, zwykle 

pejoratywnych konotacji przypisywanych zjawisku „celebryctwa”. Pojęcie to stosuję w znaczeniu neu-

tralnym, jako szczególnie adekwatną reprezentację powiązań współczesnego reportażu z dyskursem me-

diów masowych i popkulturą.   

 277 D. Antonik, Autor jako marka, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s. 65. Istotę zjawiska transmedialności 

szczegółowo omawiam w dalszej części pracy.  
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Tendencję tę można powiązać z eksponowaną przez Lachman charakterystyczną cechą 

polskiego życia literackiego po 1989 roku, będącą pośrednim następstwem marginaliza-

cji słowa pisanego wskutek dominacji mediów elektronicznych. Badaczka dowodzi, że 

wspomniany proces skutkuje manifestowaną przez pisarzy potrzebą zacierania granic 

między poszczególnymi dziedzinami sztuki: 

 

Charakterystyczne, iż twórczość literacka powstaje obecnie z silną świadomością istnienia całej 

gamy zabiegów, które mają jej ułatwiać kontakt i pomagać porozumieć się z innymi obszarami 

aktywności artystycznej. Pisarze często preferują pozaksiążkowe formy utrwalenia i prezentacji 

swoich utworów albo wkalkulowują w nie możliwość niekonwencjonalnej formy dystrybucji 

[…] czy tworzą je tak, by było łatwo je zamienić na komiks bądź film, nadać im oprawę pla-

styczną, zrealizować ich wersję sceniczną lub wykonać do nich podkład muzyczny278. 

 

Poruszona w przywołanej wypowiedzi kwestia transpozycji dzieł literackich na rozmai-

te odmiany sztuki audiowizualnej znajduje odzwierciedlenie także w przypadku współ-

czesnego reportażu książkowego. Po 1989 roku zauważalny jest bowiem systematyczny 

wzrost liczby adaptacji scenicznych, filmowych, telewizyjnych czy multimedialnych, 

powstałych na kanwie książek reportażowych279.  

Za bodaj najbardziej tradycyjny wariant tego procesu można uznać spektakle te-

atralne, będące zaadaptowaną wersją konkretnych reportaży280. Tak rozumiane formy 

obrazowania, niezwykle częste w przypadku literatury fikcjonalnej, nie tworzą prece-

densu także w odniesieniu do prozy reporterów. W ramach egzemplifikacji wystarczy 

wymienić sceniczne adaptacje twórczości Kapuścińskiego – przede wszystkim Cesarza, 

który jeszcze w okresie PRL-u doczekał się licznych inscenizacji krajowych i zagra-

nicznych (w tym: przedstawienia w prestiżowym londyńskim The Royal Court Thea-

tre281). Tendencją dostrzegalną zwłaszcza w drugiej dekadzie XXI wieku jest natomiast 

                                                           
 278 M. Lachman, Apetyt na popularność …, s. 41-42. 

 279 Strategie adaptowania konkretnych reportaży do formatu audiowizualnego – z uwzględnieniem 

semantycznych i formalnych modyfikacji tekstów oryginalnych – są zagadnieniem rozległym, a zatem 

wymagającym odrębnej analizy. W celu ukazania ogólnych tendencji rozwojowych książki reportażowej, 

ograniczam się więc jedynie do wypunktowania niektórych istniejących adaptacji, będących kolejnym 

przejawem cyrkulacji prozy reporterów między rożnymi dziedzinami sztuki.   

 280 Adresy stron internetowych z afiszami wymienionych w podrozdziale spektakli oraz inicjatyw 

teatralnych zostały umieszczone w netografii dołączonej do bibliografii końcowej.    

 281 Na temat kulis powstania londyńskiej adaptacji teatralnej Cesarza oraz jej znaczenia dla zagra-

nicznej recepcji twórczości Kapuścińskiego – zob. B. Nowacka, „Ree-shard Kah-poosh-chin-skee”. Ka-

puściński po angielsku, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 3, s. 53-56. 
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wystawianie przez regionalne ośrodki teatralne reportaży silnie osadzonych w lokalnym 

kolorycie bądź podejmujących tematykę istotną dla historii danego regionu. Taką inicja-

tywę podjął w 2016 roku białostocki Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, włą-

czając do repertuaru spektakle na podstawie wydanego przez Czarne zbioru Białystok. 

Biała siła, czarna pamięć Marcina Kąckiego (w reżyserii Piotra Ratajczaka) oraz 

wspomnianego już tomu Cudowna Piotra Nesterowicza (w reżyserii Zuzanny Bojdy). 

Analogiczny mechanizm ilustrują ponadto sceniczne adaptacje reportażu Włodzimierza 

Nowaka pt. Obwód głowy, wystawionego w 2014 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu 

przez Zbigniewa Brzozę, jak również książki Czarny ogród Małgorzaty Szejnert, opisu-

jącej dzieje osiedli robotniczych w katowickich dzielnicach Giszowiec i Nikiszowiec. 

Inscenizacja na motywach tej opowieści, którą wyreżyserował Jacek Głomb, miała swą 

premierę w kwietniu 2015 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego  

w Katowicach. Rok wcześniej ta sama placówka zapoczątkowała serię niedzielnych 

spotkań pod hasłem „W samo południe”, w czasie których aktorzy odczytywali na głos 

fragmenty wybranych publikacji reportażowych lub okołoreportażowych. W ten sposób 

dokonano interpretacji m.in. biograficznego tomu Marlene Angeliki Kuźniak (Czarne; 

2009), książki Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian Ziemowita 

Szczerka (Korporacja Ha!art; 2013), antologii dokumentarnych tekstów Pierony. Górny 

Śląsk po polsku i niemiecku w opracowaniu Dariusza Kortki i Lidii Ostałowskiej (Ago-

ra; 2014), a także czeskich reportaży Mariusza Szczygła.  

Autor Gottlandu jest postacią szczególnie znaczącą w kontekście omawianej 

problematyki. Jako współwłaściciel Instytutu Reportażu, aktywnie pośredniczy w orga-

nizowanych przez ten ośrodek interdyskursywnych wydarzeniach kulturalnych. Ich wy-

razistą ilustrację stanowi np. cykl eksperymentalnych spektakli na motywach tekstów 

reportażowych, zainicjowany w 2015 roku we współpracy z zespołem Teatru Improwi-

zowanego Klancyk. W ramach akcji „Klancyk gra non-fiction” odbyły się inscenizacje 

inspirowane m.in. twórczością Szczygła, książką Angole Ewy Winnickiej (Czarne; 

2014) oraz publikacjami Filipa Springera i Mirosława Wlekłego. Utwory Szczygła stały 

się przedmiotem wielu innych adaptacji. Można wśród nich wyróżnić tradycyjne inter-

pretacje sceniczne, powstałe nie tylko w Polsce – jak wystawiony w 2012 roku przez 

warszawski Teatr Studio spektakl Zrób sobie raj w reżyserii Kasi Adamik i Olgi Chaj-

das – ale też za granicą – np. w Narodowym Teatrze Morawsko-Śląskim z Ostrawy,  

w którym Jan Mikulášek wyreżyserował przedstawienie na motywach Gottlandu. 
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Książka ta – niewątpliwie kluczowa w dorobku reportera – doczekała się ponadto ekra-

nizacji w języku czeskim. W 2014 roku studenci praskiej szkoły filmowej FAMU stwo-

rzyli pełnometrażowy film dokumentalny Gottland, a także serial o tym samym tytule, 

złożony z sześciu krótkich nowel282. Dwudziestopięciominutowe epizody – nawiązujące 

do zawartych w zbiorze Szczygła reportaży: Ani kroku bez Baty, Tylko kobieta, Kocha-

neczek, Łowca tragedii, Dowód miłości oraz Film się musi kręcić – należy uznać za 

zdecydowanie swobodną adaptację edycji książkowej, miejscami daleką od oryginału. 

Omówione realizacje wydają się jednak niezwykle istotne dla ukazania współczesnego 

statusu książki reportażowej, która w powszechnym odczuciu uchodzi nie tylko za pro-

dukt medialny i wydawniczy, ale też – w znacznie szerszym ujęciu – za tekst kultury 

szczególnie podatny na autorskie interpretacje.  

Specyficznym przykładem tak rozumianej modyfikacji oryginalnej wersji utwo-

ru jest polsko-hiszpański film animowany Another day of life, którego premierę zapla-

nowano na rok 2017. Przywołana koprodukcja stanowi adaptację książki Jeszcze dzień 

życia Kapuścińskiego, po raz pierwszy opublikowanej w 1976 roku nakładem „Czytel-

nika” i relacjonującej przeżycia autora z wojny domowej w Angoli. Mamy tu do czy-

nienia nie tyle z prostą transpozycją tekstu w sferę audiowizualną, ile rozbiciem zaadap-

towanej w ten sposób narracji na dwie płaszczyzny: rysunkową animację w stylu ko-

miksowym oraz zdjęcia dokumentalne z udziałem świadków zdarzeń opisanych w re-

portażu. Jak tłumaczy reżyser filmu – Raúl de la Fuente – o eksperymentalnym wymia-

rze całego projektu decyduje niwelacja bariery dzielącej obie te warstwy:  

 

 Mamy więc h y b r y d ę  [podkr. moje – K. F.].  

 Animacja […] pozwoli nam pokazać na ekranie akcję, czyli to, co przeżył Kapuściński  

w Angoli. Odtwarza jego spojrzenie, świat wewnętrzny, ale też sceny napięcia, przygodę. Po-

zwala poznać jego lęki, wejść do środka głowy. 

 Dokument uzupełnia ją natomiast o osobiste, często wstrząsające, wyznania ludzi z krwi  

i kości, którzy byli tam razem z nim. Chcemy, żeby granica między dokumentem a animacją jak 

najbardziej się zatarła. Nie ma gwałtownych przeskoków między tymi dwoma gatunkami, one 

się raczej płynnie przenikają283.   

 

                                                           
 282 Zob. http://gottland.pl/ [dostęp: 23.03.2017].  

 283 R. de la Fuente, Nikt tego wcześniej nie zrobił, rozm. przepr. A. Lipczak, „Kontynenty” 2016, nr 1, 

s. 123. Zob. też oficjalną stronę internetową filmu: http://anotherdayoflifefilm.com/ [dostęp: 23.03.2017]. 
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Przywołane przez hiszpańskiego reżysera pojęcie „hybrydy” McLuhan zdefiniował jako 

wzajemne skrzyżowanie się mediów, będące „momentem prawdy i odkrycia, z którego 

rodzi się nowa forma”284. W przypadku animowanej adaptacji książki Kapuścińskiego 

tak pojmowany akt integracji odmiennych środków przekazu zachodzi w obrębie poje-

dynczego komunikatu audiowizualnego. Zbliżona „polimedialność” – choć nie zawsze 

tożsama z formalną hybrydyzacją przekazu – coraz częściej znajduje jednak odzwier-

ciedlenie także w twórczości piśmiennej. Tendencją szczególnie nasiloną w polskiej 

literaturze po 1989 roku jest inkorporowanie do tekstów schematów narracyjnych  

i kompozycyjnych właściwych innym dziedzinom sztuki285. Analogiczny zabieg stosują 

od dawna reportażyści, co pozwala wyróżnić kolejną strategię lokowania ich twórczości 

na pograniczu zróżnicowanych dyskursów artystycznych. W tym wypadku nacisk zo-

staje położony nie tyle na otoczenie medialne, w jakim funkcjonuje wypowiedź reporta-

żowa, oraz nośnik, za pomocą którego została utrwalona, ile na jej wewnętrzne przeob-

rażenie w wyniku scalenia odrębnych technik obrazowania.   

W warstwie tekstualnej efekt interdyskursywności mogą wywołać celowe zabie-

gi stylizacyjne, służące skomponowaniu reportażu na wzór tekstualnej paraleli konkret-

nego zjawiska audialnego lub wizualnego286. Tego typu eksperymenty stosuje m.in. 

Hugo-Bader, który w opublikowanej przez Wydawnictwo Czarne Białej gorączce 

umieścił tekst stylizowany na utwór muzyczny. W reportażu Symfonia kurewska c-moll 

opisał przebieg i następstwa katastrofy górniczej w ukraińskim Doniecku, do jakiej do-

szło w 2007 roku po wybuchu gazu w tamtejszej kopalni im. Aleksandra Zasiadki. 

Chronologię faktów odtworzył w oparciu o schemat dzieła symfonicznego, tytułując 

poszczególne segmenty narracji fachowymi określeniami natężenia dźwięku:  

 

UWERTURA 

Con dolore [„z bólem” – przyp. K. F.] 

Maria Tochno l a me n t u j e  [podkr. moje – K. F.].  

                                                           
 284 M. McLuhan, Zrozumieć media, [w:] Wybór tekstów …, s. 258. Na temat literackiego wymiaru 

tego pojęcia – zob. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław 2000.  

 285 Tę kwestię wyczerpująco omawia Lachman w szkicu: Jak (nie) być pisarzem. Proza polska po 

1989 roku w konfrontacji z kulturą audiowizualną i medialną, [w:] Polska proza i poezja po 1989 roku 

wobec tradycji, red. A. Główczewski, M. Wróblewski, Toruń 2007, s. 11-27. 

 286 Modyfikuję w tym miejscu koncepcję Hopfinger, która na określenie przekazów niemieszczących 

się w sztuce słowa, lecz relatywnie porównywalnych z wypowiedzią literacką, stworzyła termin audiowi-

zualnych paraleli literatury. Zob. taż, Literatura i media …, s. 189-193. Oprócz odwrócenia tego mecha-

nizmu, przypisuję mu charakter świadomej stylizacji.      
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 – Ja męża szukałam między dziesiątkami trupów, a wszystkie w takim strasznym stanie,  

w takim wyglądzie, a jednak go rozpoznałam, chociaż był nie do rozpoznania. Boże mój!287 

 

Furioso [„gwałtownie, dziko” – przyp. K. F.] 

 […] Byli sto metrów za ich plecami, kiedy r u n ę ł a  n a  n i c h  f a l a  u d e r z e n i o wa  wybuchu.  

 – Widać, jak nadlatuje? – pytam Witię.  

 – Widziałem. Ale niczego nie zdążysz zrobić. Nawet się położyć, albo choćby odwrócić. S i -

ł a  n i e wi a r y g o d n a  [podkr. moje – K. F.]288. 

 

Dzięki tak pomyślanej dominancie kompozycyjnej autor ustanowił swoistą „linię melo-

dyczną” opowieści, a emocje bohaterów i dramatyzm problematyki odtworzył, odwołu-

jąc się do zmysłu słuchu czytelnika. Z kolei wrażenia wzrokowe u odbiorców wywołał 

Szczygieł, portretując w zawartym w Gottlandzie reportażu Łowca tragedii sylwetkę 

czeskiego pisarza – Eduarda Kirchbergera. Jego okaleczoną wskutek traumatycznych 

przeżyć wojennych i komunistycznego terroru osobowość reporter porównał do styli-

styki kubistów, bazującej na geometrycznej deformacji przestrzeni i nieoczekiwanych 

zmianach perspektyw. Malarską estetykę zrekonstruował za pomocą antytetycznie ze-

stawionych akapitów, demaskujących irracjonalne zachowania tytułowego „łowcy”289.  

Należy zaznaczyć, że ukazane na tych przykładach audiowizualne stylizacje po-

jawiają się równie często w reportażach publikowanych w prasie, co w postaci książ-

kowej. Nie są więc reprezentatywne jedynie dla książek reportażowych, rozumianych 

jako autonomiczna – nawet gdy przybiera postać zbioru tekstów – całość literacka. 

Rozpatrywanie interdyskursywności tak rozumianej publikacji wymaga podejścia holi-

stycznego, obejmującego nie tyle wybrane aspekty stylistyczno-kompozycyjne, ile 

wszystkie poziomy organizacji utworu. Kryteria te zdaje się spełniać polifoniczna po-

wieść reportażowa, czyli eksperymentalna forma gatunkowa zapoczątkowana jeszcze  

w czasach Polski Ludowej290, a rozwinięta w działającym przy Uniwersytecie War-

                                                           
 287 J. Hugo-Bader, Biała gorączka, Wołowiec 2009, s. 213.  

 288 Tamże, s. 223. 

 289 Zob. M. Szczygieł, Łowca tragedii, [w:] tegoż, Gottland, Wołowiec 2010, s. 171-193. W dysertacji 

korzystam z drugiego wydania książki, a dalsze cytaty z niej zaczerpnięte oznaczam skrótem „G”. 

 290 Prekursorską dla metody polifonicznej książkę Kto tu wpuścił dziennikarzy Miller opublikował  

w 1985 roku nakładem podziemnej oficyny NOWa. Po zmianie ustrojowej w Laboratorium Reportażu 

stworzono z kolei m.in. następujące publikacje: Sekta. Made in Poland (Prószyński i S-ka; 2007), Góra 

Góry czyli ekonomia zbawienia (Fronda; 2007), Uczta grudniowa 1840 r. czyli dwóch na słońcach swych 

przeciwnych Bogów (Studio Marka Łebkowskiego; 2007) oraz Europa według Auschwitz. Litzmannstadt 

Ghetto (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau; 2009). Warto dodać, że na kanwie niektórych z wy-

mienionych utworów powstały adaptacje teatralne, telewizyjne i radiowe.  
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szawskim Laboratorium Reportażu. Pomysłodawca konwencji, Marek Miller, definiuje 

ją jako wielowymiarową narrację, która „w sposób polifoniczny, a więc wielogłosowy 

[…], opowiada o wydarzeniach i faktach, które rzeczywiście miały miejsce i które mają 

znaczenie dla jakiejś społeczności”291. Dochodzi do tego w wyniku sylwicznego monta-

żu cytatów, czerpanych z rozmaitych źródeł: dokumentów archiwalnych, relacji naocz-

nych świadków zdarzeń, listów, wycinków z gazet, stenogramów, fragmentów wspo-

mnień itp. Ich scalenie w panoramiczny obraz rzeczywistości, ujętej z wielu punktów 

widzenia, jest możliwe dzięki synkretycznemu zestawieniu technik retorycznych powie-

ści, reportażu, tzw. historii mówionej (oral history), sztuki dramatycznej i filmu.  

Oprócz wyróżnionych cech, istotnym wyznacznikiem metody stosowanej w La-

boratorium Reportażu jest kolektywna praca nad tekstem. W zbieraniu i montowaniu 

materiału uczestniczą bowiem członkowie powołanego na tę okazję zespołu, nadzoro-

wani przez głównego kierownika projektu. Widoczna w polifonicznej powieści reporta-

żowej figura zbiorowego autora pośrednio odsyła do znaczącego dla przemian współ-

czesnej literatury zjawiska kooperacji artystycznych między pisarzami a przedstawicie-

lami innych profesji. Lachman podkreśla, że w następstwie tej współpracy często po-

wstaje „nowa jakość estetyczna albo też wytwór przynależny docelowo do przestrzeni 

literackiej, a w każdym razie możliwy do usytuowania w niej bez większych oporów, 

wzbogacony jednak o elementy nietypowe dla obrazowania sztuki słowa”292. W przy-

padku reportażu rangę tak pojmowanej hybrydy zyskuje np. książka Eli, Eli Tochmana, 

której integralną częścią są zdjęcia Grzegorza Wełnickiego. Nazwisko fotografa figuru-

je na okładce, wskutek czego w świadomości potencjalnych czytelników występuje on 

w roli współautora opowieści. Potwierdzeniem tego założenia wydaje się narracyjne 

ukształtowanie przywołanego tomu, w którym warstwa tekstualna krzyżuje się z foto-

graficzną w obrębie tekstu głównego293, bazującego na ekfrastycznych opisach zdjęć 

sąsiadujących z rozdziałami:    

 

Powód zdjęcia: blizna na ciele dziecka. Chłopiec jest mały, lecz silny. Nagi. Stoi pewnie na wzo-

rzystym linoleum. Patrzy samotnie, bez lęku. Gdyby blizny nie było, nie byłoby powodu, by to 

zdjęcie robić. Oko fotografa prześlizgnęłoby się po tym dziecku bez żadnej uwagi. Ale jest bli-

                                                           
 291 M. Miller, Polifoniczna powieść reportażowa, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2, s. 88.  

 292 M. Lachman, Apetyt na popularność …, s. 29. 

 293 Szerzej na temat fotograficznego aspektu książki – zob. np. M. Boczkowska, Spojrzenie reportera 

a spojrzenie fotografa. O tomie »Eli, Eli« Wojciecha Tochmana i Grzegorza Wełnickiego, „Rocznik Pra-

soznawczy” 2014, R. 8, s. 111-120. 
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zna. Niech się na coś przyda. Choćby jako pretekst do opowieści o krzywdzie dzieci slumsów. 

Użyjmy brązowego zdjęcia z Onyxu, użyjmy tego malca i rozwińmy temat294.  

 

Utożsamianie fotografii z przedmiotem opisu bądź samym aktem narracji nie jest – tak-

że w przypadku reportażu – zabiegiem nowatorskim. Strategię tę stosował choćby Ka-

puściński, który w Szachinszachu („Czytelnik”; 1982) stworzył „fotograficzną” kronikę 

rewolucji w Iranie z 1979 roku. O pogranicznym charakterze Eli, Eli decyduje w więk-

szym stopniu fizyczna materia książki, nasuwająca skojarzenie z publikacją albumową 

– m.in. za sprawą powiększonego formatu strony, jej typograficznego ukształtowania, 

wysokiej jakości powlekanego papieru i obszernej ilustracji zdjęciowej. „Wizualny” 

pod względem treści i formy zbiór Tochmana można więc uznać za kolejny – obok po-

lifonicznej powieści reportażowej – projekt książkowy, opracowany z myślą o transpo-

zycji na inny język artystyczny. Tak rozumiane ulokowanie na pograniczu dyskursów 

sprawia, że oba przykłady współgrają z postulowaną przez Ziątka „wersją reportażu 

pisanego, która potrafi w pełni przystosować się do nowej sytuacji medialnej”295.  

 

*** 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji książek reportażowych po prze-

łomie można wyróżnić kilka charakterystycznych kierunków adaptacji wspomnianej 

przez Ziątka. Po pierwsze, cezura 1989 roku wyznacza moment uwikłania reportażu  

w mechanizmy wolnego rynku, stymulowanego imperatywem maksymalizacji zysku  

i poddanego dominującemu dyskursowi mediów masowych. Proces ten określił nowe 

warunki funkcjonowania prozy reporterów w sektorze wydawniczo-księgarskim, de-

terminując jej profil tematyczny i gatunkowy, społeczną funkcję oraz kryteria odbioru. 

Wymienione czynniki stały się w znacznym stopniu zależne od bieżących trendów czy-

telniczych – jak nurt „książek chwili” z początku lat dziewięćdziesiątych lub formuła 

opowieści podróżniczych po roku 2000 – a także od incydentalnych epizodów medial-

nych, kreujących popyt na określone utwory. Wyrazistym przykładem tej tendencji jest 

nagłośniona w mediach i wyzyskana przez wydawców śmierć Ryszarda Kapuścińskiego 

oraz późniejszy skandal po ukazaniu się biografii zmarłego reportera.   

                                                           
 294 W. Tochman, Eli, Eli, fot. G. Wełnicki, Wołowiec 2013, s. 41. 

 295 Z. Ziątek, Reportaż jako literatura …, s. 441. 
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Z tak pojmowanym „umedialnieniem” poetyki reportażu łączy się drugi aspekt 

jej przystosowania do realiów wolnorynkowych. Skutecznej adaptacji na rynku książki 

sprzyja obecnie mecenat instytucjonalny i rozbudowa literackiej infrastruktury, służąca 

promocji danego typu publikacji. W przypadku ściśle powiązanych z sektorem prasy 

reportaży książkowych spełnienie wyróżnionych kryteriów stało się możliwe – przy-

najmniej na początkowym etapie – dzięki powstaniu „Gazety Wyborczej” i rynkowej 

ekspansji Agory. Za sprawą wydawniczo-kulturalnych przedsięwzięć – m.in. zapocząt-

kowania mody na kioskowe kolekcje książek i ustanowienia opiniotwórczej nagrody 

„Nike” – koncern ten odegrał istotną rolę w przeobrażeniach życia literackiego w Polsce 

po 1989 roku. Przyczynił się także do wypromowania nowego pokolenia polskich re-

porterów, współtworząc współczesny – niekiedy graniczący z rankingiem i korelujący  

z preferencjami masowego czytelnika – kanon gatunku. W XXI wieku jego zawartość 

kształtują jednak w coraz większym stopniu inne, bardziej niszowe podmioty – jak Wy-

dawnictwo Czarne, Instytut Reportażu i Laboratorium Reportażu. Ich inicjatywy sprzy-

jają atmosferze literackiego eksperymentu i przekraczania tradycyjnych ram konwencji, 

co – paradoksalnie – zwiększa rynkową konkurencyjność prozy reportażowej w stopniu 

porównywalnym do przywołanych już mechanizmów komercjalizacji.  

Wspomniana prawidłowość pośrednio wynika z powszechnego po 1989 roku 

zjawiska integracji sztuk. Jej konsekwencją, a zarazem trzecią z wyróżnionych na wstę-

pie metod przystosowawczych, jest dostrzegalny w sposobie konstruowania utworów 

odwrót od dyskursu dominującego w stronę wielości dyskursów równorzędnych. Wiąże 

się on zarówno z powstaniem nowych środków przekazu oraz ich hybrydyzacją, jak  

i systematycznym wzrostem audiowizualnych adaptacji współczesnych książek reporta-

żowych. Ich coraz częstsze lokowanie w przestrzeni popkultury sprawia, że niezwykle 

trafne wydają się spostrzeżenia Wojciecha Józefa Burszty: 

 

Bytujemy w kulturze symultaniczności, k o n we r g e n c j i  [podkr. moje – K. F.] i intertekstual-

ności, której konsekwencji jeszcze nie znamy. Wiadomo jednak na pewno, iż byłaby ona nie-

możliwa do pomyślenia bez praktyki czytania. Świat ma bowiem naturę narracyjną – zarówno 

ten zapisany w książkach, jak i ten, który objawia się w postaci wszechwładnej audiowizualności 

nowych mediów. Dlatego zadrukowane stronice pozostają ważnymi przedmiotami popkultury, 

mimo iż praktyki czytania wydają się obecnie tak mało funkcjonalne i powolne296.  

                                                           
 296 W. J. Burszta, Książka i czytanie w popkulturowym reżimie symultaniczności, [w:] Gadżety popkul-

tury. Społeczne życie przedmiotów, red. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 2007, s. 136-137. 
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Zacytowana wypowiedź potwierdza nadal znaczącą – mimo zwrotu audiowizualnego  

– pozycję drukowanej książki jako tekstu kultury. Przywołuje ponadto zasadniczą, bo 

warunkującą wszystkie uprzednio omówione tendencje, przestrzeń adaptacji tego no-

śnika do standardów obowiązujących w dobie rewolucji cyfrowej. Procesem, który po 

1989 roku w największym stopniu determinuje kształt publikacji książkowych – a re-

portażu szczególnie – jest związane z upowszechnieniem nowych mediów zjawisko 

konwergencji. Jako kategoria obecna w niemal wszystkich sferach współczesnego życia 

publicznego i naukowego, niewątpliwie wymaga pogłębionej refleksji.    
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ROZDZIAŁ 3: 

Reportaż książkowy w dobie konwergencji – strategie adaptacji 
 

 

 

 

Od drugiej połowy XX wieku system mediów masowych ewoluuje za sprawą 

upowszechnienia elektronicznych technologii przekazu. U progu nowego tysiąclecia ich 

ekspansja wywołała, omówiony przez Rogera Fidlera, efekt „mediamorfozy”, czyli 

gruntownej transformacji praktyk komunikacyjnych współczesności297. Manuel Castells 

utożsamił ten proces z przejściem od „ery Gutenberga” – wyraźne rozgraniczającej pi-

śmienne, oralne i audiowizualne formy porozumiewania międzyludzkiego – do ery cy-

frowej, łączącej rozmaite środki komunikacji w globalną, interaktywną sieć298. Co 

oczywiste, wspomniana rekonfiguracja znacząco zmodyfikowała dotychczasową hierar-

chię przekaźników. Jak bowiem zaznacza Maciej Maryl, wymusiła na starych mediach 

adaptację do zmienionych realiów nadawania i odbioru przekazów, a konkretnie – stwo-

rzyła konieczność odnalezienia „niszy i pewnego niezbywalnego zasobu funkcji”299 

przez tradycyjne nośniki wyrazu.  

Reportaż książkowy jest jednym z wielu drukowanych wytworów kultury ma-

sowej, podlegających tak rozumianym przekształceniom. W celu pogłębienia uprzednio 

dokonanej charakterystyki jego pozycji na polskim rynku książki po 1989 roku zasadne 

wydaje się więc uznanie mediamorfozy za drugi – obok transformacji ustrojowej – nad-

rzędny czynnik sprawczy przeobrażeń. Obranie takiej perspektywy oglądu wymaga 

odniesienia do pojęcia konwergencji mediów, tj. ich wzajemnej zbieżności i integracji, 

skutkującej hybrydyzacją procesów komunikowania. Przewodnia dla niniejszej części 

rozważań analiza technologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych następstw 

tego zjawiska zostanie podporządkowana próbie doprecyzowania istoty przemian naj-

nowszej prozy reportażowej w Polsce. Realizacji przyjętych zamierzeń posłuży wyod-

                                                           
 297 Zob. R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding new media, Thousand Oaks 1997. 

 298 Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci, tłum. M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, 

Warszawa 2007, s. 336.  

 299 M. Maryl, Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcje przekazów literackich, „Pa-

miętnik Literacki” 2010, z. 2, s. 164. 
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rębnienie trzech głównych strategii adaptacyjnych, umożliwiających przystosowanie 

współczesnych książek reportażowych do standardów ery konwergencji.    

 

3.1. Reportaż w kulturze konwergencji 

 

Pojęcie konwergencji, wywodzące się z łacińskiego terminu convergere (‘zbie-

rać się’), funkcjonuje w przestrzeni rozmaitych dyscyplin badawczych – zostało zaadap-

towane na gruncie nauk ścisłych i przyrodniczych, a także humanistycznych i społecz-

nych300. W wymienionych dziedzinach stosowane jest każdorazowo, choć w odmien-

nych kontekstach, na oznaczenie procesu wzajemnego zbliżania się wcześniej niepo-

wiązanych elementów bądź zjawisk. Do problematyki współczesnego reportażu można 

odnieść przede wszystkim medioznawcze definicje konwergencji, którą określa się jako 

„[w]ielowymiarowe zjawisko przemiany mediów, prowadzącej w efekcie do ich upo-

dobnienia i integracji”301. Wczesne koncepcje tego mechanizmu kształtowały się od 

drugiej połowy XX wieku302. Przedmiotem systematycznych badań procesy konwer-

gencyjne stały się jednak dopiero u progu nowego tysiąclecia, w związku z ekspansją 

technik cyfrowych i upowszechnieniem internetu. Złożoność zjawisk łączonych z kon-

wergencją można ująć w aspekcie „zewnętrznym” – tj. zachodzącym na poziomie infra-

struktury i kultury medialnej – oraz „wewnętrznym”, odnoszącym się do zawartości 

przekazów krążących w mediosferze. Reportaż – jako gatunek literacko-dziennikarski 

funkcjonujący w środowisku mediów masowych – ewoluuje za sprawą obu wymienio-

nych płaszczyzn. W celu uchwycenia jego przeobrażeń należy więc uwzględnić wszyst-

kie wymiary wspomnianego procesu.  

 W ujęciu „zewnętrznym” zwykle wyodrębnia się trzy wymiary konwergencji: 

technologiczny, ekonomiczny i społeczno-kulturowy. Pierwszy wariant polega na two-

rzeniu multifunkcjonalnych urządzeń integrujących zróżnicowane modalności komuni-

                                                           
 300 Na temat zróżnicowanych ujęć definicyjnych konwergencji, funkcjonujących m.in. w biologii, 

meteorologii, geologii, matematyce, socjologii, politologii i nauce o zarządzaniu – zob. K. Kopecka-

Piech, Koncepcje konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3, s. 11-12. 

 301 Taż, Leksykon konwergencji mediów, Kraków 2015, s. 18. 

 302 Fagerjord i Storsul datują wczesne koncepcje konwergencji mediów na lata siedemdziesiąte  

i osiemdziesiąte XX wieku. Wśród prekursorów badań nad tym zjawiskiem wymieniani są Nicholas Ne-

groponte oraz Ithiel de Sola Pool, który jako pierwszy posłużył się pojęciem „konwergencji trybów” 

(convergence of modes) na oznaczenie zacierania granic między fizycznymi środkami przekazu. Zob.  

A. Fagerjord, T. Storsul, Questioning convergence …, s. 23; I. de Sola Pool, Technologies of freedom, 

Cambridge 1983, s. 23.          
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kacyjne, a także na łączeniu wielu platform medialnych303 w jednolitą infrastrukturę 

sieciową oraz na „ujednolicaniu metod dostępu do sieci, procesów, usług i aplikacji”304. 

Istotę drugiego typu konwergencji stanowi wzajemne przenikanie się rynku mediów, 

telekomunikacji, technologii informacyjnych i rozrywki, przybierające postać regula-

cyjną bądź korporacyjną. W tym wypadku jej mechanizm wynika najczęściej ze zbież-

ności interesów przedsiębiorstw funkcjonujących w odmiennych sektorach rynkowych, 

czego efektem jest koncentracja kapitału poprzez fuzje, wymianę zawartości, wspólne 

działania promocyjne lub krzyżowanie struktur właścicielsko-organizacyjnych. Ostatni 

z wyróżnionych wariantów konwergencji uwidacznia się w diametralnej zmianie sposo-

bów uczestnictwa we współczesnej kulturze medialnej, która nabiera charakteru hybry-

dycznego. Cechuje ją bowiem stopniowe zacieranie granic dzielących sferę cyberprze-

strzeni i realności, aktywnego i pasywnego użytkowania środków masowego przekazu, 

amatorstwa i profesjonalizmu, produkcji i konsumpcji. Tak pojmowaną technologiczną, 

ekonomiczną i społeczno-kulturową odsłonę procesów konwergencji można więc utoż-

samić kolejno z trzema zjawiskami, które Henry Jenkins określił jako „przepływ treści 

pomiędzy różnymi platformami medialnymi, współpracę różnych przemysłów medial-

nych oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów”305.   

Przytoczone tendencje znacząco zmodyfikowały sposób funkcjonowania trady-

cyjnych utworów piśmiennych, w tym: reportaży pierwotnie publikowanych w prasie  

i w formie zwartej. W związku z dynamiczną multiplikacją kanałów dystrybucji, kon-

wergencji uległy w pierwszej kolejności metody rozpowszechniania tekstów reportażo-

wych. Ich wersjom drukowanym odpowiadają obecnie kompatybilne wydania elektro-

niczne w postaci e-booków, audiobooków lub – w odniesieniu do prasowej odmiany 

gatunku – gazet udostępnianych w internecie i aplikacjach mobilnych. Mechanizm ten 

można zilustrować, przywołując ponownie casus Agory. Wydawca „Gazety Wybor-

czej” aktywnie uczestniczy w omówionej przez Rychlewskiego „wirtualizacji” rynku 

wydawniczo-księgarskiego306, czyli czerpie zyski zarówno ze stacjonarnej, jak i wysył-

                                                           
 303 Mianem platformy medialnej Kopecka-Piech określa „[m]aterialno-symboliczny obiekt i przestrzeń, 

umożliwiające tworzenie i użytkowanie zawartości medialnej”. Taż, Leksykon konwergencji …, s. 42. 

 304 K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji …, s. 16. 

 305 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz,  

M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 9. 

 306 Zob. M. Rychlewski, Książka jako towar …, s. 57. Łączenie stacjonarnej i wirtualnej dystrybucji 

książek badacz uznaje za praktykę powszechnie stosowaną zarówno przez wielkie sieci księgarni, jak  

i pomniejsze placówki księgarskie. 
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kowej oraz internetowej sprzedaży książek. Statystyczny konsument – w tym wypadku: 

potencjalny czytelnik i nabywca reportaży – zyskuje w ten sposób równoczesny dostęp 

do kilku różnych, konwergujących ze sobą formatów medialnych. Należy wśród nich 

wymienić drukowane publikacje rozprowadzane drogą tradycyjną lub za pośrednic-

twem e-księgarni www.kulturalnysklep.pl, której właścicielem jest Agora. Ofertę tę 

uzupełniają edycje elektroniczne dostępne na wspomnianym już portalu Publio.pl, czyli 

należącej do koncernu platformie z e-bookami, audiobookami i e-prasą. Analogiczny 

proces zachodzi w przypadku prasowych tytułów wchodzących w skład analizowanej 

grupy medialnej. Papierowej wersji „Wyborczej” i jej tematycznych dodatków towarzy-

szą z jednej strony teksty umieszczane na stronie Wyborcza.pl oraz w powiązanych 

serwisach internetowych, z drugiej natomiast – wydania instalowane w postaci aplikacji 

mobilnych na przenośnych urządzeniach. W kontekście twórczości reportażowej przy-

kładem tej tendencji rynkowej jest ucyfrowienie reporterskiego magazynu „Duży For-

mat”, który od 2015 roku można pobrać w wersji przeznaczonej na telefony komórkowe 

z systemami iOS i Android. Pod względem czysto technologicznym, tj. na poziomie 

infrastruktury medialnej, obecność reportażu w kulturze konwergencji wiąże się zatem 

ze zjawiskiem „dywergencji platform dostarczających skonwergowane treści”307.  

Agora aktywnie uczestniczy nie tylko w procesie wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie urządzeń i usług308, ale i w postępującej od 1989 roku konsolida-

cji polskiego rynku mediów masowych. Wspomniany koncern funkcjonuje w segmen-

cie prasy codziennej i czasopism, posiada wydawnictwo książkowe i agencję reklamy 

zewnętrznej, rozwija ofertę kilkudziesięciu serwisów internetowych, jest właścicielem 

ogólnopolskiej sieci kin i szeregu rozgłośni radiowych, inwestuje też w sektor telewi-

zyjny i dystrybucję filmów. Spółkę tę można więc uznać za wzorcowy przykład przed-

siębiorstwa medialnego, które „łączy w sobie działalność programową i produkcyjną 

zorientowaną na różne platformy dystrybucji”309, a zatem realizuje wizję konwergencji 

w ujęciu ekonomicznym. Co oczywiste, wielobranżowy profil Agory nie jest w pełni 

reprezentatywny dla konwergencyjnych uwikłań reportażu. Gatunek ten – rozpatrywany 

jako komercyjny produkt wydawniczy – stanowi bowiem pozycję marginalną z punktu 

                                                           
 307 K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji …, s. 16. 

 308 Analizując przemiany poetyki reportażowej po 1989 roku, nie sposób pominąć pionierskiej roli 

Agory w popularyzacji reportaży multimedialnych, udostępnianych na interaktywnych platformach inter-

netowych „Gazety Wyborczej”. Kwestię tę omawiam szerzej w czwartym rozdziale dysertacji.   

 309 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, s. 35. 
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widzenia globalnych interesów firmy. Mechanizm rynkowej zbieżności można jednak 

dostrzec w przywołanych we wcześniejszej części rozważań inicjatywach warszawskie-

go Instytutu Reportażu – funkcjonującego na zdecydowanie mniejszą skalę niż Agora, 

lecz ściśle ukierunkowanego na popularyzację literatury faktu. Organizacyjnym trzo-

nem tego podmiotu o statusie fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa, realizo-

wana równolegle na kilku powiązanych płaszczyznach. Pierwszą – edukacyjną – stano-

wi Polska Szkoła Reportażu, tj. roczny kurs warsztatu reporterskiego, prowadzony pod 

kierunkiem aktywnych zawodowo dziennikarzy i redaktorów. Instytut funkcjonuje tak-

że w branży wydawniczej (za sprawą Wydawnictwa Dowody na Istnienie), dystrybu-

cyjnej (dzięki stacjonarnej księgarni Wrzenie Świata i wysyłkowej platformie Wrze-

nie.pl) oraz promocyjno-eventowej (związanej z impresariatem autorów uruchomionym 

przy Faktycznym Domu Kultury). Podejmuje ponadto akcje społeczne w porozumieniu 

z podmiotami zewnętrznymi, np. lokalnymi mediami i organizacjami pozarządowymi. 

Typowy dla konwergencji rynkowej efekt synergii, czyli wzajemnego wzmocnienia 

przedsiębiorstw poprzez m.in. wspólne działania marketingowe i wymianę zawarto-

ści310, uwidacznia się w ścisłej współpracy Instytutu z centralnymi ośrodkami upo-

wszechniającymi prozę reportażową. Spotkania autorskie i inne wydarzenia odbywające 

się w Faktycznym Domu Kultury zwykle współorganizowane są przez wiodących kra-

jowych wydawców literatury faktu, a teksty studentów Polskiej Szkoły Reportażu czę-

sto ukazują się na łamach „Dużego Formatu”311. Warto też zaznaczyć, że współtwórcą  

i członkiem zarządu Instytutu jest Paweł Goźliński – redaktor naczelny wydawnictwa 

książkowego Agory oraz tworzonego przez zespół „Gazety Wyborczej” kwartalnika 

„Książki. Magazyn do czytania”. Wymienione czynniki tworzą sieć wzajemnych relacji 

instytucjonalnych, skoncentrowanych wokół promocji i dystrybucji twórczości non-

fiction w Polsce. Instytut Reportażu można więc uznać za placówkę dostosowaną do 

standardów konwergencyjnych, tj. hybrydyczną pod względem profilu działalności  

i synergiczną pod względem strategii rynkowej.  

                                                           
 310 Zob. K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 64-65. 

 311 Zob. m.in. następujące teksty: N. Kaptur, Jak sterylizacja, to tylko w czwartek, „DF” 01.10.2015, 

nr 39, s. 14-15; J. Pelczar, Uwaga! Fala Obcych, „DF” 01.10.2015, nr 39, s. 22-23; B. Gardocki, Reszty 

nie trzeba, „DF” 08.10.2015, nr 40, s. 14-15; B. Józefiak, Zajmij sobie mieszkanie, „DF” 19.05.2016, nr 

20, s. 20-21; J. Szyndler, Porozmawiaj ze Szwedem, „DF” 09.06.2016, nr 23, s. 22; J. Gierak-Onoszko, 

Ubezwłasnowolnione, „DF” 21.07.2016, nr 29, s. 14-16; P. Pełka, Dyplom z poprawy życia, „DF” 

11.08.2016, nr 32, s. 18-19.  
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Oprócz tak pojmowanych mechanizmów organizacyjno-ekonomicznych, miarą 

konkurencyjności we współczesnej mediosferze staje się w coraz większym stopniu 

aktywna eksploracja cyberprzestrzeni. Wspomniana tendencja uwidacznia się nie tylko 

na poziomie instytucjonalnym, ale i w odniesieniu do pojedynczych użytkowników, 

których tożsamość ulega przekształceniom wskutek przenikania się dwóch zasadni-

czych typów uczestnictwa w mediach: „nadawania, czyli produkcji zawartości medial-

nej oraz odbioru, czyli jej konsumpcji”312. Konwergencję obu tych sfer Jenkins utożsa-

mia ze zmianą kulturową, zachodzącą „w umysłach pojedynczych konsumentów i po-

przez ich społeczne interakcje z innymi konsumentami”313. Tak rozumianej aktywizacji 

odbiorców sprzyja powstanie „otwartej kultury dziennikarskiej”, którą Karol Jakubo-

wicz przeciwstawia informacyjnemu i monitorującemu modelowi mediów tradycyjnych 

oraz wiąże ze sferą komunikacji internetowej314. Unifikujący wpływ internetu można 

uznać za jedno z głównych źródeł konwergencji w wymiarze społeczno-kulturowym. 

Nie tylko modyfikuje ona dotychczasowy profil dziennikarstwa profesjonalnego, ale  

i wpływa na postępujące „usieciowienie” relacji międzyludzkich. Analizowanym prze-

mianom towarzyszy bowiem proces mediatyzacji rzeczywistości, czyli kształtowania 

przez interaktywne media nowego środowiska symbolicznego, które Castells określa 

mianem „kultury rzeczywistej wirtualności”, a Tomasz Goban-Klas – „rzeczywistej 

medialności”315. Jak zauważa pierwszy z przywołanych badaczy: 

 

 Tym, co charakteryzuje nowy system komunikacji oparty na zdigitalizowanej, usieciowionej 

integracji wielu sposobów komunikacji, jest inkluzywność i wszechstronność wszystkich ekspre-

sji kulturowych. Ze względu na jego istnienie, wszystkie rodzaje przekazów w nowym typie spo-

łeczeństwa funkcjonują w trybie binarnym: obecność/nieobecność w multimedialnym systemie 

komunikacyjnym. Tylko obecność w tym zintegrowanym systemie umożliwia komunikowalność  

i uspołecznienie przekazu316. 

 

W odniesieniu do współczesnej twórczości reportażowej omówione zjawiska 

społeczno-kulturowe uwidaczniają się m.in. za sprawą spopularyzowanej w polskim 

                                                           
 312 K. Kopecka-Piech, Nowe media z perspektywy konwergencji. Wzajemne determinacje struktury, 

treści i typów uczestnictwa, [w:] Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejew-

ski, Lublin 2010, s. 26. 

 313 H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 9. 

 314 Zob. K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów …, s. 208-209.  

 315 Zob. M. Castells, Społeczeństwo sieci …, s. 377-380; T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów …, s. 44-45. 

 316 M. Castells, Społeczeństwo sieci …, s. 379. 
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środowisku reporterskim praktyki aktywnego uczestnictwa w internetowych mediach 

społecznościowych. Trend ten dotyczy w równym stopniu samych reporterów, którzy 

coraz częściej korzystają z sieciowych kanałów komunikacyjnych, jak i placówek wy-

dawniczo-kulturalnych z reportażem powiązanych. W przypadku autorów obecność  

w internecie zwykle skutkuje hybrydyzacją zawodowej tożsamości, polegającą na przy-

najmniej częściowym zatarciu granicy między wizerunkiem prywatnym i oficjalnym317. 

Rzecz jasna, skala tego zjawiska różnicuje się zależnie od medium przekazu i specyfiki 

zamieszczanych treści. Publicystyczne lub reporterskie blogi uruchamiane w obrębie 

systemu mediów, tj. na internetowych stronach konkretnych organizacji medialnych, 

reprezentują niewątpliwie mniej spersonalizowany wizerunek twórców niż konta w po-

pularnych serwisach społecznościowych. Prawidłowości tej dowodzi np. prowadzona 

do 2014 roku na platformie blogowej „Tygodnika Powszechnego” witryna krakowskie-

go reportera Michała Olszewskiego, której tematyka co prawda wynikała z prywatnych 

proekologicznych zapatrywań autora, lecz mieściła się w ramach zaangażowanej publi-

cystyki społecznej318. W odmienny sposób, choć równie powszechnie, funkcjonują  

w internecie instytucje związane z reportażem – przede wszystkim prasowi i literaccy 

wydawcy tego gatunku. Jako przykład może posłużyć reporterski magazyn „Duży For-

mat”, który oprócz oficjalnej witryny na stronie Wyborcza.pl posiada fanpage na porta-

lu Facebook, profil na fotograficznej platformie Instagram oraz osobną playlistę na ka-

nale „Gazety Wyborczej” w serwisie You Tube319. Aktywne korzystanie z tego typu 

komunikatorów zapewnia nadawcom stałą łączność z konsumentami, współtworząc 

typową dla ery konwergencji strategię promocji przy użyciu różnych środków przekazu. 

Współgra ona ze schematem tzw. dziennikarstwa konwergencyjnego, czyli dostarczają-

cego wiadomości w więcej niż jednym formacie medialnym, w odpowiedzi na fragmen-

tację współczesnych widowni i konsolidację właścicieli mediów320.   

                                                           
 317 Świadczy o tym rosnąca liczba profili zakładanych przez reporterów i dziennikarzy na portalu 

Facebook, który nie tylko pełni funkcję narzędzia służącego komunikacji z odbiorcami, lecz także umoż-

liwia rozbudowę prywatnej sieci społecznościowej autorów. Konta w tym serwisie założyli czołowi re-

prezentanci średniego i młodego pokolenia polskiego reportażu, m.in. Magdalena Grzebałkowska, Marcin 

Kącki, Justyna Kopińska, Piotr Lipiński, Włodzimierz Nowak, Lidia Ostałowska, Filip Springer, Kata-

rzyna Surmiak-Domańska, Witold Szabłowski, Wojciech Tochman, Agata Tuszyńska i in. 

 318 Zob. http://michalolszewski.blog.tygodnikpowszechny.pl/ [dostęp: 25.03.2017].  

 319 Zob. http://wyborcza.pl/duzyformat/0,0.html; https://pl-pl.facebook.com/TygodnikDuzyFormat/; 

http://www.pictaram.com/user/duzyformat/2897199851; https://www.youtube.com/playlist?list=PLUn4n

7h0C3j0WsNy4IpsZQa4SeEy169M0 [dostęp: 25.03.2017].  

 320 Zob. J. Kolodzy, Convergence journalism. Writing and reporting across the news media, Lanham 

2006, s. 21.  
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Wymienione zjawiska skłaniają do poszerzenia technologicznej, ekonomicznej  

i społeczno-kulturowej perspektywy oglądu o kwestie związane z przekształceniami 

wewnętrznej budowy i sposobów użytkowania materiałów obecnych w mediosferze. 

Procesom tym odpowiada pojęcie konwergencji zawartości, która – według Katarzyny 

Kopeckiej-Piech – w odniesieniu do pojedynczych komunikatów „polega na zbieżności 

formy lub treści przekazów medialnych”321. Funkcjonalną odsłonę tak rozumianego 

mechanizmu badaczka definiuje jako „[w]zajemne dostosowywanie się starych i no-

wych mediów”322, przebiegające dwutorowo. Z jednej strony, konieczność uwzględnie-

nia dotychczasowych nawyków komunikacyjnych odbiorców skutkuje zjawiskiem 

konwergencji mimikrycznej, oznaczającej „upodabnianie się przekazu multimedialnego 

do wzorców percepcji przekazu obowiązujących wśród publiczności tradycyjnej”323. 

Równolegle zachodzi jednak proces odwrotny, polegający na dopasowywaniu wcze-

śniejszych środków wyrazu do „formatu sieci i warunków emisji przez hipertekst”324. 

Stosowany na określenie tej tendencji termin konwergencji mimetycznej dotyczy więc 

sposobu, w jaki „[t]radycyjne media przejmują i adap tu j ą  [podkr. moje – K. F.] okre-

ślone struktury nowych mediów”325. Kluczowe dla wspomnianych przemian mechani-

zmy adaptacyjne często utożsamia się z kategorią remediacji, którą pod koniec XX wie-

ku spopularyzowali amerykańscy medioznawcy Jay David Bolter i Richard Grusin. 

Mianem remediowania określi oni proces reformowania i ulepszania starych mediów 

przez media nowe, zachodzący głównie wskutek importowania tradycyjnych form ko-

munikacji w przestrzeń cyfrową326.     

Przywołane w tej części wywodu przejawy obecności reportażu w kulturze 

konwergencji w większości realizowały właśnie tak pojmowany wariant remediacji, tj. 

dotyczyły przekształceń wynikających z transponowania piśmiennej twórczości reporte-

rów w sferę dyskursu internetowego. W dotychczasowej analizie świadomie nie rozgra-

niczano prasowej i książkowej odmiany gatunku, jako że oba te typy reprezentują dzie-

dzinę druku, a zatem w środowisku sieciowym ewoluują w podobny sposób. W celu 

                                                           
 321 K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji …, s. 21. 

 322 Taż, Leksykon konwergencji …, s. 36. 

 323 I. S. Fiut, M. Matuzik, Hipertekst, konwergencja i interaktywność. Refleksja filozoficzno-

metodologiczna nad skutkami konwergencji mediów tradycyjnych do sieci i »vice versa«, [w:] Środki 

masowego komunikowania a społeczeństwo, red. M. Gierula, Katowice 2006, s. 86. 

 324 Tamże. 

 325 M. Drożdż, Konwergencja mediów …, s. 87. 

 326 Zob. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding new media, Cambridge 2000, s. 59. 
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uchwycenia przemian współczesnych książek reportażowych konieczne jest jednak za-

wężenie rozważań do procesów konwergencyjnych, które zachodzą bezpośrednio  

w sektorze wydawnictw zwartych lub mają widoczny wpływ na jego kształt. W kontek-

ście tego problemu kluczową rolę odgrywać będzie wspomniane pojęcie konwergencji 

funkcjonalnej, oznaczającej wzajemną relację oraz komplementarność starych i nowych 

mediów. Nacisk zostanie położony na sposób, w jaki cyfryzacja zmodyfikowała trady-

cyjne utwory prozatorskie, w tym wypadku: wydawane po 1989 roku reportaże książ-

kowe. Na potrzeby analizy zostanie przyjęta wspomniana we wstępie definicja adaptacji 

jako procesu przystosowywania twórczości reporterów do estetycznych i rynkowych 

standardów doby konwergencji. W kręgu omawianych zagadnień znajdą się przede 

wszystkim nowe sposoby promocji i dystrybucji książek reportażowych, a także przeob-

rażenia tożsamości ich twórców, krytyków i czytelników. Tak rozumiane technologicz-

ne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe strategie adaptacyjne zostaną scharakteryzowa-

ne w oparciu o trzy znaczące dla ery cyfrowej kategorie problemowe: komercjalizację, 

interaktywność i upodmiotowienie.        

 

3.2. W realiach rynku – strategie komercjalizacji 

 

Według Rychlewskiego, o komercyjnym sukcesie danej książki decyduje jej 

równoczesne zaistnienie w dwóch pasmach obiegu wydawniczego: paśmie przenosze-

nia – obejmującym działania produkcyjno-dystrybucyjne i reklamowe – oraz paśmie 

estetycznym, tworzonym przez społecznie i historycznie determinowany „system ocze-

kiwań masowego odbiorcy”327. Obie te sfery stymulowane są za pomocą różnorodnych 

narzędzi marketingowych, służących przekształceniu utworu książkowego w przedmiot 

obrotu handlowego. Tak rozumianą komercjalizację umożliwia m.in. reagowanie na 

okresowe trendy rynkowe, często będące efektem konkretnych wydarzeń medialnych. 

Dobrym tego przykładem są omówione już konsekwencje śmierci Kapuścińskiego, któ-

re przełożyły się na dostrzegalny wzrost zysków wydawców jego książek. W związku  

z ponowoczesnym utowarowieniem historii328, podobny wymiar komercyjny zyskują 

także wydane po 1989 roku antologie reportaży o minionych epokach lub przeszłości 

poszczególnych miast i regionów Polski. Do tego typu utworów można zaliczyć np. 

współgrający z modą na PRL zbiór Mulat w pegeerze pod redakcją Krzysztofa Tomasi-

                                                           
 327 M. Rychlewski, Książka jako towar …, s. 39.  

 328 Na temat tego zjawiska – zob. tamże, s. 133.  
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ka (Wydawnictwo Krytyki Politycznej; 2011) oraz antologijny dyptyk Z archiwum Sz. 

w opracowaniu Piotra Szylińskiego (Rebis; 2005; 2008), ujawniający kulisy sensacyj-

nych wydarzeń z dwudziestowiecznych dziejów Szczecina. Typową metodą komercja-

lizacji jest ponadto odwołanie do wspomnianego pasma estetycznego poprzez sterowa-

nie procesem prerecepcji, czyli rozbudzanie w czytelnikach określonych oczekiwań 

wobec książki jeszcze przed podjęciem lektury. Temu zamierzeniu służy wzmiankowa-

ny przez Rychlewskiego zabieg „interpretacji manipulatywnej”329, polegający na umie-

jętnym redagowaniu opisów handlowych oraz świadomym doborze ilustracji i not 

okładkowych. W kontekście reportaży za przykład tak pojmowanej „instrumentalizacji 

formuł promocyjnych”330, a konkretnie przyświecającej im intencji „wygenerowania 

kontrowersji i atmosfery łamania tabu”331, może posłużyć materialna obudowa zbioru 

Polak sprzeda zmysły Konrada Oprzędka. Na przedniej okładce tomu, opublikowanego 

nakładem Wydawnictwa Dowody na Istnienie, umieszczono zdjęcie nagiego mężczy-

zny. Na tylnej natomiast, obok entuzjastycznej rekomendacji Mariusza Szczygła, zna-

lazł się fragment tytułowego, najbardziej kontrowersyjnego tekstu, opisującego interne-

towy handel używaną bielizną: 

 

Od dwóch lat jej intymny zapach roznosi się po Polsce. Za pośrednictwem poczty i paczkoma-

tów dociera do wielkich aglomeracji, małych miasteczek i wsi.  

 Wieczorami, gdy światła w sypialni rodziców gasną, Justyna loguje się na wirtualnym targu. 

Prowadzi tam kramik z używanymi majtkami. Ogłasza: 

„Idealne dla fanów kobiecego zapaszku! Do wyboru, do koloru: szafirowe, beżowe, amaran-

towe. Tylko czterdzieści złotych za sztukę!”. […] 

 Podrażnione zmysły doprowadzają klientów do szaleństwa332.  

 

Przytoczone przykłady można uznać za przejaw standardowych praktyk marke-

tingowych, rozpowszechnionych wśród wydawców i dystrybutorów książek. Aby po-

wiązać tego typu metody promocji z problemem funkcjonowania reportaży książko-

wych w erze cyfrowej, konieczne jest jednak zawężenie analizy do strategii komercjali-

                                                           
 329 Zob. tamże, s. 105-110. 

 330 Tym terminem Wojciech Rusinek określa powszechny we współczesnym obiegu medialnym zwy-

czaj reklamowania książek za pomocą utartych „pi-arowych” klisz. Zob. tenże, Gra w zaangażowanie.  

O strategii medialnej i krytycznej Korporacji Ha!art, „FA-art” 2006, nr 3, s. 82. 

 331 B. Darska, Reklamować czy polecać? …, s. 21. Zabieg ten stanowi jedną z głównych strategii reda-

gowania notek okładkowych (tzw. blurbów), których typologię autorka prezentuje w cytowanym szkicu. 

 332 K. Oprzędek, Polak sprzeda zmysły, Warszawa 2016, s. 21-22. 
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zacji o wyraźnie konwergencyjnym podłożu. W celu uszczegółowienia uprzednio scha-

rakteryzowanych wymiarów konwergencji mediów, należy wyróżnić technologiczny, 

ekonomiczny i społeczno-kulturowy aspekt tak pojmowanego urynkowienia. W obrębie 

pierwszej płaszczyzny elementarnym zabiegiem jest kilkakrotnie już wspomniana rów-

noczesna sprzedaż drukowanych i elektronicznych edycji utworów reportażowych:  

e-booków, minibooków lub audiobooków. Na znaczeniu zyskuje także komercyjne wy-

korzystanie zjawiska intermedialności. Mianem „intermediów” Dick Higgins określił  

w latach sześćdziesiątych XX wieku dzieła z pogranicza odrębnych dziedzin sztuki, np. 

malarstwa, teatru, literatury i happeningu333. Współcześnie termin ten funkcjonuje  

z jednej strony na oznaczenie procesu multiplikowania przekazu poprzez jego udostęp-

nianie w różnych postaciach medialnych (tj. w formie filmu, książki, gry komputerowej, 

komiksu), z drugiej natomiast – jako ogół intertekstualnych relacji między mediami334. 

Z założenia intermedialny charakter mają więc teatralne, filmowe i komiksowe adapta-

cje prozy reportażowej, wymienione w rozważaniach o sytuacji reportaży książkowych 

po przełomie 1989 roku. Z klasyczną definicją Higginsa współgrają zwłaszcza ekspe-

rymentalne spektakle powstałe na kanwie konkretnych utworów, a także organizowane 

przez reporterów wydarzenia sceniczne, będące alternatywą dla standardowych spotkań 

autorskich. W ten sposób w ostatnich latach promuje swą twórczość Mariusz Szczygieł, 

który książkę Projekt: prawda (Dowody na Istnienie; 2016) – niebędącą reportażem, 

lecz urastającą do rangi reporterskiego przedsięwzięcia – odczytywał w czasie improwi-

zowanych koncertów muzycznych, m.in. w warszawskim Teatrze Syrena.   

Wyróżnione intermedialne inicjatywy wydają się prawdopodobnym kierunkiem 

ewolucji tradycyjnych metod promocji, coraz częściej ukierunkowanych na interaktyw-

ność i multiplikację przeżyć odbiorczych. Bliższa technologicznej odsłonie intermedial-

ności, związanej bezpośrednio z mechanizmem konwergencji, jest jednak formuła opo-

wiadania transmedialnego. Według Kopeckiej-Piech, polega ono na „rozbiciu narracji 

na wiele różnych elementów, które odpowiadają zróżnicowanym nośnikom, tworzącym 

komplementarną całość”335. Powstały w efekcie intertekst komercyjny, czyli sieć para-

                                                           
 333 Zob. D. Higgins, Intermedia, tłum. M. i T. Zielińscy, [w:] tegoż, Intermedia i inne eseje, wyb.  

i oprac. P. Rypson, Warszawa 1985, s. 11-26. 

 334 Zob. np. A. Mochocka, Między interaktywnością a intermedialnością. Książka jako przestrzeń gry, 

„Homo Ludens” 2009, nr 1, s. 159-160; K. Nikunen, The intermedial practises of fandom, „Nordi-

com Review” 2007, nr 2, s. 113. 

 335 K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 40. 
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tekstualnych rozszerzeń danego produktu medialnego336, składa się z treści rozmiesz-

czonych w poprzek odrębnych platform dystrybucji i powiązanych ze sobą tak, by 

umożliwić progres narracyjny. Kompleksową realizację tego schematu stanowi doku-

mentalny projekt „Miasto Archipelag” Filipa Springera, poświęcony stolicom zlikwi-

dowanych polskich województw. Podróż ich szlakiem reporter dokumentował na bieżą-

co za pomocą internetowych komunikatorów i oficjalnej strony połączonej z blogiem337. 

Tekstom autora towarzyszyły treści zamieszczane w uruchomionym specjalnie na tę 

okazję sieciowym magazynie społecznościowym, a także materiały rozpowszechniane 

w mediach należących do partnerów i sponsorów przedsięwzięcia. Relację z przebiegu 

wyprawy Springera uzupełniły dwie pozycje książkowe: reportaż opublikowany we 

wrześniu 2016 roku nakładem krakowskiego Wydawnictwa Karakter oraz wydany nie-

długo później ilustrowany przewodnik po miastach tytułowego „Archipelagu”338. Tak 

pojmowanej transmedialnej narracji, skupionej wokół centralnej książki reportażowej, 

można przypisać czysto komercyjne motywacje. Wynikają one z założenia, że aby po-

znać wszystkie, stale poszerzane wątki opowieści, potencjalny czytelnik powinien regu-

larnie korzystać z kilku różnych platform przekazu. Göran Bolin podkreśla, że koniecz-

ność ta wyzwala w odbiorcach poczucie lojalności wobec marki, a zatem umożliwia 

producentom trwałe pozyskanie konsumentów generujących zysk. W analogiczny spo-

sób badacz tłumaczy widoczną w ostatnich latach tendencję do kreowania komunikatów 

coraz bardziej wyszukanych pod względem konstrukcji. Złożona zawartość końcowego 

produktu stymuluje bowiem konsumpcję w dwojakim sensie – zarówno w odniesieniu 

do recepcji tekstu, jak i użytkowania jego poszczególnych nośników339. Przytoczone 

spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że mechanizm transmedialności podlega kontroli 

ze strony nadawców medialnych, którzy dążą do rozwijania potencjału wszelkich do-

stępnych kanałów dystrybucji.   

Budowa transmedialnych relacji między przekazami często realizowana jest po-

przez współdziałanie z partnerami zewnętrznymi, mające na celu odniesienie obopól-

nych korzyści rynkowych. Tego typu działania, zasygnalizowane na przykładzie Insty-

tutu Reportażu, można utożsamić z drugą naczelną strategią komercjalizacji twórczości 

                                                           
 336 Zob. tamże, s. 34-35. 

 337 Zob. http://miastoarchipelag.pl/blog/o-projekcie/ [dostęp: 25.03.2017].   

 338 Projekt Springera oraz inne przykłady polskich reportaży książkowych o podłożu transmedialnym 

omawiam szczegółowo w kolejnym rozdziale rozprawy.   

 339 Zob. G. Bolin, Media technologies, transmedia storytelling and commodification, [w:] Ambivalen-

ce towards convergence …, s. 246-247.   
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reporterów. Mieści się ona w ekonomicznym wariancie konwergencji, ponieważ kładzie 

nacisk na zbieżność interesów łączącą podmioty zaangażowane w proces cyrkulacji 

książek reportażowych. Tak rozumiana synergia odpowiada pojęciu konwergencji tak-

tycznej, której istotę stanowi „[w]spółpraca między organizacjami medialnymi niewy-

magająca wspólnej struktury właścicielskiej, a opierająca się na partnerstwie w tworze-

niu zawartości, dystrybucji i promocji”340. Wzorcowym tego przykładem wydają się 

metody eksponowania reportaży książkowych na łamach dołączanego do „Wyborczej” 

reporterskiego magazynu „Duży Format”341. Analiza jego zawartości pozwala stwier-

dzić, że integralną częścią linii programowej redakcji jest popularyzacja współczesnej 

literatury faktu. Dowodzą tego w pierwszej kolejności mikrorecenzje Marka Radziwona 

z cyklu „Polecamy reportaże w książkach”, będącego autorskim zestawieniem najcie-

kawszych premierowych publikacji non-fiction. W rubryce tej regularnie recenzowane 

są m.in. pozycje Wydawnictwa Czarne, W.A.B., Agory, Wydawnictwa Dowody na Ist-

nienie, Świata Książki, Znaku i Wielkiej Litery, a zatem oficyn zróżnicowanych pod 

względem zasięgu, lecz w równym stopniu inwestujących w prozę reportażową. O tym, 

że jej promocja na łamach „Dużego Formatu” przebiega we współpracy z wiodącymi 

wydawcami reportaży, świadczą jednak nie tyle wspomniane recenzje, ile nawiązania 

do utworów niefikcjonalnych występujące w obrębie dłuższych tekstów.  

Prawidłowość ta uwidacznia się przede wszystkim w wywiadach z reporterami, 

z reguły przeprowadzanych z okazji premier książkowych. Taki charakter można przy-

pisać zamieszczonym w magazynie rozmowom, które dotyczyły m.in. książek: Usypać 

góry. Historie z Polesia Małgorzaty Szejnert (Znak; 2015), Wykluczeni Artura Domo-

sławskiego (Wielka Litera; 2016), Hen. Na północy Norwegii Ilony Wiśniewskiej 

(Czarne; 2016) i Cyrankiewicz. Wieczny premier Piotra Lipińskiego (Czarne; 2016)342. 

                                                           
 340 K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 59. 

 341 Przejawy obecności reportaży książkowych w „Dużym Formacie” zostały określone na podstawie 

analizy jakościowej jego wydań z okresu: styczeń 2015 – wrzesień 2016. Badaniu przyświecał cel ustale-

nia widocznych oznak współpracy między redaktorami pisma a innymi mediami Agory i wszelkimi insty-

tucjami promującymi książki reporterskie. Wybór „Dużego Formatu” motywowany był środowiskowym 

prestiżem tego magazynu, w którym publikują czołowi polscy reporterzy średniego i młodego pokolenia. 

Oczywiście, omawiane strategie komercjalizacji można jednak zaobserwować także w innych pismach 

zamieszczających reportaże, np. w podróżniczym kwartalniku „Kontynenty”. 

 342 Zob. M. Szejnert, Pejzaż jak wymyty stół, rozm. przepr. L. Ostałowska, „DF” 05.03.2015, nr 9,  

s. 22-25; A. Domosławski, Barbarzyńcy są już w mieście, rozm. przepr. M. Kicińska, „DF” 17.03.2016, 

nr 11, s. 9; I. Wiśniewska, Jeszcze dalej niż północ, rozm. przepr. K. Błachnio, „DF” 02.06.2016, nr 22,  

s. 18-19; P. Lipiński, Trzy miliony Cyrankiewiczów, rozm. przepr. G. Szymanik, „DF” 29.09.2016, nr 39, 

s. 20-21.   
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Tego typu wywiady zwykle opatrywane są pomniejszonym zdjęciem okładkowym da-

nej publikacji oraz jej opisem bibliograficznym. Analogiczna sygnalizacja często poja-

wia się także w drukowanych przedpremierowo fragmentach książkowych edycji repor-

taży. Między styczniem 2015 roku a wrześniem roku 2016 w „Dużym Formacie” ozna-

czono w ten sposób np. wyimki zbiorów: W rodzinie ojca mego Marcina Wójcika 

(Czarne; 2015), Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopińskiej (Świat 

Książki; 2015), Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość Katarzyny Surmiak-Domańskiej 

(Czarne; 2015) oraz Szkielet białego słonia Izy Klementowskiej (Czarne; 2016)343. Za-

powiedzi książek niekiedy sąsiadują z tekstami, które nie pochodzą z anonsowanych 

publikacji, lecz wiążą się z nimi z uwagi na pokrewieństwo tematyczne lub osobę auto-

ra. Zabieg ten zastosowano np. w niektórych artykułach Justyny Kopińskiej z przełomu 

lutego i marca 2016 roku, przy których umieszczano odsyłacze do jej aktualnie promo-

wanego zbioru reportaży Polska odwraca oczy (Świat Książki; 2016)344.  

Omówione strategie reklamowania nowości książkowych można uznać za prze-

jaw obopólnie korzystnej współpracy między redakcją „Dużego Formatu” i jego partne-

rami wydawniczymi. Eksponując ofertę innych oficyn literackich, kierownictwo maga-

zynu równocześnie promuje bowiem członków własnego zespołu redakcyjnego.  

W większości wywodzą się oni z kręgu „Gazety Wyborczej”, lecz znaczna ich część 

albo nie publikuje w wydawnictwie należącym do koncernu Agory, albo współpracuje 

równolegle z różnymi wydawcami. Wyrazistym tego przykładem jest casus wspomnia-

nej już Kopińskiej – stałej reporterki „Dużego Formatu”, której teksty prasowe z lat 

2011-2015 przedrukował w dwóch zbiorach Świat Książki. Reportaże innych uznanych 

współpracowników magazynu – np. Jacka Hugo-Badera, Lidii Ostałowskiej czy Kata-

rzyny Surmiak-Domańskiej – najliczniej publikuje jednak przede wszystkim Wydaw-

nictwo Czarne. Nie budzi więc zdziwienia znacząca reprezentacja jego oferty książko-

wej w analizowanych wydaniach „Dużego Formatu”. Warto przy tym nadmienić, że 

widocznym przykładem synergii w zakresie promocji literatury faktu są koedycje Wy-

dawnictwa Czarne z Wydawnictwem Agora. W ten sposób opublikowano np. dokumen-

                                                           
 343 Zob. następujące teksty: M. Wójcik, Przebudzenie, „DF” 12.03.2015, nr 10, s. 12-13; J. Kopińska, 

Grzech śmiertelny, „DF” 09.04.2015, nr 14, s. 8-10; K. Surmiak-Domańska, Bóg powiedział: nie ma 

mnie, „DF” 16.07.2015, nr 28, s. 20-22; taż, Pocztówka ze śmiercią, „DF” 03.09.2015, nr 35, s. 20-22;  

I. Klementowska, Biały stoi przed czarnym i płacze, „DF” 28.04.2016, nr 17, s. 22-23. 

 344 Zob. J. Kopińska, Boks to nie jest napieprzanie się po głowie, „DF” 18.02.2016, nr 7, s. 6-8; taż, 

Dyrektor więzienia, który chciał być więźniem, „DF” 31.03.2016, nr 13, s. 4-6.  
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tarną książkę Skucha Hugo-Badera (2016) oraz drugie, poszerzone wydanie Londyńczy-

ków Ewy Winnickiej (2012).     

Dostrzegalne w reporterskim dodatku „Wyborczej” przejawy organizacyjnego 

partnerstwa i wymiany zawartości bazują na typowym dla konwergencji taktycznej me-

chanizmie promocji krzyżowej, oznaczającej wzajemne reklamowanie produktów przez 

współpracujące organizacje medialne345. Termin ten odnosi się zwłaszcza do działań 

promocyjnych, które prowadzone są w poprzek kilku różnych mediów należących do 

jednego właściciela. Za przykład tak rozumianej komercjalizacji można uznać druko-

wane w „Dużym Formacie” reklamy książek Wydawnictwa Agora346. Wyraźnie prze-

ważają one nad anonsami innych wydawców, zarówno pod względem częstotliwości 

publikowania, jak i objętości. Materiały te ukazują się w niemal każdym numerze pi-

sma, często w formacie odpowiadającym wielkości całej strony. Efekt promocji krzy-

żowej potęgują zawarte w tego typu reklamach odsyłacze do uprzednio wspomnianych 

internetowych marek Agory: wysyłkowej księgarni www.kulturalnysklep.pl oraz plat-

formy Publio.pl. Nawiązania do obu tych portali występują także na okładkach i we-

wnętrznych stronach reklamowanych książek. Co znamienne, w „Dużym Formacie” 

eksponowane są zwłaszcza tytuły wydane w „Bibliotece Gazety Wyborczej”347, wśród 

których dominują reportaże lub utwory okołoreportażowe. Podobnie jak w przypadku 

oferty książkowej innych wydawnictw, również wzmianki o publikacjach Agory poja-

wiają się w obrębie zamieszczanych w magazynie recenzji, przedruków lub wywiadów 

z reporterami. Tego typu adnotacje można dostrzec np. w niektórych tekstach nawiązu-

jących do wydanych w 2015 roku reporterskich zbiorów: Diabeł i tabliczka czekolady 

Pawła Piotra Reszki oraz 1945. Wojna i pokój Magdaleny Grzebałkowskiej348. Warto 

zaznaczyć, że drugą z przywołanych książek omawiano w „Dużym Formacie” jeszcze 

                                                           
 345 Na temat promocji krzyżowej – zob. np. J. Hardy, Cross-media promotion, New York 2010. 

 346 Przejawem promocji krzyżowej niezwiązanej z sektorem książki są natomiast publikowane w „Du-

żym Formacie” reklamy innych prasowych dodatków Agory, a także umieszczane przy niektórych tek-

stach odsyłacze do mediów społecznościowych lub internetowego portalu „Gazety Wyborczej”. 

 347 Według Wandy Matwiejczuk właśnie utworom z tej serii wydawniczej poświęcane są najczęściej 

reklamy książek, będące stałym elementem przestrzeni informacyjnej „Gazety Wyborczej” i jej tema-

tycznych wkładek. Zob. taż, Informacja o książce na łamach „Gazety Wyborczej” zamieszczana w wyda-

niu podstawowym i wybranych dodatkach w 2007 roku, [w:] Przestrzeń informacyjna …, s. 483-484. 

 348 Zob. P. P. Reszka, Nie otwierajcie! Idzie zły!, „DF” 26.03.2015, nr 12, s. 22-23; tenże, Wisielce, 

„DF” 30.07.2015, nr 30, s. 16-18; M. Grzebałkowska, Gdzieś ty mnie, kochany, przywiózł?, „DF” 

12.03.2015, nr 10, s. 14-16; taż, Nagrywajcie swoje babcie, póki czas!, rozm. przepr. L. Ostałowska, 

„DF” 23.04.2015, nr 16, s. 24-25. 
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prawie półtora roku po premierze, w związku z uhonorowaniem autorki Nagrodą Nike 

Czytelników349.    

Eksponowanie sylwetek laureatów konkursów, połączone z prezentacją nomi-

nowanych i nagrodzonych utworów książkowych, należy do stałych praktyk przyjętych 

przez redakcję omawianego magazynu. Także w tym zwyczaju często uwidacznia się 

mechanizm promocji krzyżowej, o czym świadczą zwłaszcza materiały poświęcone 

Nagrodzie im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. „Duży Format” jest 

jednym z patronów medialnych wspomnianego plebiscytu, a redakcja „Gazety Wybor-

czej” – jego współorganizatorem. W okresie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu, 

między marcem a majem każdego roku, na łamach analizowanego dodatku prasowego 

ukazują się zatem rozmaite teksty promocyjne – przede wszystkim wywiady z jurora-

mi350 i nominowanymi reporterami351. Równocześnie wydawca magazynu konsekwent-

nie odsyła czytelników do innych mediów Agory, np. zamieszczając informacje o pro-

wadzonej na portalu Wyborcza.pl transmisji z ogłoszenia werdyktu jury. Za pośrednic-

twem drukowanych w „Dużym Formacie” ogłoszeń redakcja zachęca ponadto odbior-

ców do nadsyłania własnych nominacji książkowych, a po ujawnieniu oficjalnej listy 

finalistów – do udziału w czytelniczym plebiscycie na laureata publiczności. Tak rozu-

miane metody promowania konkursu im. Kapuścińskiego należy więc uznać nie tylko 

za przejaw instytucjonalnej synergii między organizatorami Nagrody a zespołem redak-

cyjnym pisma, lecz także za dowód odgórnie stymulowanej i stale rosnącej aktywizacji 

czytelników. Ich włączanie w proces generowania treści współtworzy kolejną – obok 

transmedialności i rynkowej współpracy nadawców – strategię komercjalizacji reporta-

ży książkowych. Mieści się ona w społeczno-kulturowym wymiarze konwergencji, jako 

                                                           
 349 Zob. M. Grzebałkowska, Jak naprawdę zginął Komeda, rozm. przepr. K. Brejwo, „DF” 06.10.2016, 

nr 40, s. 9.  

 350 Zob. np. O. Stanisławska, Szukaliśmy siły roboczej, a przyjechali ludzie, rozm. przepr. K. Surmiak- 

-Domańska, „DF” 12.03.2015, nr 10, s. 18-19; M. Zaremba Bielawski, Proszę nie trącać mnie łokciem  

w bok, rozm. przepr. A. Szyłło, „DF” 10.03.2016, nr 10, s. 22. 

 351 Zob. następujące wywiady z 2015 roku: D. Varella, Brazylijski szybkowar, rozm. przepr. A. Szyłło, 

„DF” 09.04.2015, nr 14, s. 22; M. Olszewski, Polska daleko od szosy, rozm. przepr. R. Kozik, „DF” 

16.04.2015, nr 15, s. 22; I. Michalewicz, Uparta, rozm. przepr. B. Aksamit, „DF” 23.04.2015, nr 16,  

s. 17; S. Aleksijewicz, Płaczę coraz częściej, rozm. przepr. E. Wołkanowska-Kołodziej, „DF” 30.04.2015, 

nr 17, s. 11; G. Rosenberg, Droga do ojca, „DF” 07.05.2015, nr 18, s. 17. W 2016 roku finalistów kon-

kursu prezentowano w rubryce „Kwestionariusz reportera”. Zob. M. Książek, Bogatki na mnie krzyczą, 

„DF” 14.04.2016, nr 15, s. 11; P. P. Reszka, Żeby tekstem nie skrzywdzić, „DF” 21.04.2016, nr 16,  

s. 7; K. Domagalska, O jedną matkę więcej, „DF” 28.04.2016, nr 17, s. 17; M. Potocki, Z. Parafianowicz, 

Kompatybilni, „DF” 05.05.2016, nr 18, s. 22; J. Nordberg, Jestem nieskończenie cierpliwa, „DF” 19.05.2016, 

nr 20, s. 14. 
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że skutkuje przeobrażeniem tożsamości i środowiska funkcjonowania współczesnych 

użytkowników mediów.  

Publiczność środków masowego przekazu zmienia się w dużej mierze pod 

wpływem nowej orientacji biznesowej, którą Jenkins określa mianem „ekonomii afek-

tywnej” i tłumaczy  w następujący sposób:  

 

Zgodnie z logiką ekonomii afektywnej, idealny konsument jest aktywny, zaangażowany emo-

cjonalnie i działa w społecznej sieci. Oglądanie reklamy lub konsumowanie produktów już nie 

wystarcza; firma zaprasza publiczność do włączenia się we wspólnotę marki352. 

 

Traktowanie odbiorców jako równoczesnych współtwórców treści stanowi istotę spopu-

laryzowanej przez Alvina Tofflera koncepcji prosumpcji, czyli zacierania konwencjo-

nalnych granic między kategorią producentów i konsumentów353. Piotr Siuda przypisuje 

prosumpcyjny charakter firmom działającym w przemyśle kulturowym, dążącym do 

zwiększenia własnej transparentności poprzez oddanie kontroli nad tekstem w ręce 

klientów354. Tak pojmowaną kulturę uczestnictwa propagują przedsiębiorstwa, które 

Mark Deuze określa jako „otwarte”, tj. odznaczające się wysokim stopniem angażowa-

nia publiczności w proces produkcyjny355. Prosumpcyjny model biznesowy jest więc 

efektem tzw. konwergencji odgórnej, definiowanej jako „[s]tymulowanie integracji, 

przenikania i hybrydyzowania mediów przez korporacje medialne”356. Mechanizm ten 

                                                           
 352 H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 25. 

 353 Zob. A. Toffler, Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, Warszawa 1997, s. 420. W anglojęzycznych 

pracach funkcjonują synonimiczne wobec prosumpcji określenia badawcze. Dla przykładu: zjawisko 

angażowania odbiorców do roli producentów nowych treści lub idei Axel Bruns oznacza terminem pro-

dusage. Z kolei Don Tapscott i Anthony D. Williams operują pojęciem „wikinomii”, definiując w ten 

sposób wdrażaną przez korporacje strategię globalnej współpracy i partnerstwa, opartą m.in. na samoor-

ganizacji klientów jako współtwórców innowacyjnych rozwiązań. Zob. A. Bruns, Towards produsage. 

Futures for user-led content production, [w:] Proceedings cultural attitudes towards communication and 

technology, red. F. Sudweeks, H. Hrachovec, C. Ess, Perth 2006, s. 275-284; D. Tapscott, A. D. Williams, 

Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2008.  

 354 Zob. P. Siuda, Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, „Studia 

Socjologiczne” 2012, nr 4, s. 115.  

 355 Zob. M. Deuze, Convergence culture in the creative industries, „International Journal of Cultural 

Studies” 2007, nr 2, s. 247.    

 356 K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 38. Jedną z przyczyn aktywizowania odbiorców  

w procesie konwergencji odgórnej interesująco tłumaczy José van Dijck. Jego zdaniem, platformy umoż-

liwiające generowanie treści przez konsumentów (tzw. user-generated content) są atrakcyjne dla rekla-

modawców, ponieważ użytkowanie tego typu stron zwykle wiąże się z koniecznością rejestracji i podania 

danych osobowych, wykorzystywanych następnie w celach marketingowych. Zob. tenże, Users like you? 

Theorizing agency in user-generated content, „Media, Culture & Society” 2009, nr 1, s. 47-49. 
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można dostrzec nie tylko w postawie organizatorów konkursu im. Kapuścińskiego, któ-

rzy w ramach promocji Nagrody umożliwiają odbiorcom współdecydowanie o nomi-

nowanych i zwycięskich utworach. Przejawem celowej aktywizacji publiczności są tak-

że wydane pod koniec lat dziewięćdziesiątych i współtworzone przez czytelników „Ga-

zety Wyborczej” książkowe antologie reportaży roku – scharakteryzowane we wcze-

śniejszej analizie urynkowienia współczesnego kanonu prozy reportażowej. Wyznacz-

niki konwergencji odgórnej realizuje ponadto kilkakrotnie już przywołana praktyka 

zachęcania konsumentów do użytkowania odrębnych, lecz wzajemnie powiązanych 

platform przekazu. Zabieg ten uwidacznia się w omówionej na przykładzie „Dużego 

Formatu” promocji krzyżowej poszczególnych marek Agory, a przede wszystkim  

w konstrukcji reporterskiej opowieści transmedialnej. W spełniający jej kryteria projekt 

„Miasto Archipelag” od początku zaangażowani byli internauci, którzy aktywnie śledzi-

li i komentowali proces powstania tytułowej książki, sięgając po treści rozmieszczone  

w poprzek różnych mediów społecznościowych.  

Komercjalizacja produktów transmedialnych pokroju inicjatywy Springera czę-

sto zachodzi dzięki zastosowaniu nietypowych metod promocji, polegających na trans-

pozycji materialnych i wirtualnych nośników przekazu do miejskiego otoczenia użyt-

kowników357. Tak rozumiany proces celowego zacierania granic między realnym a me-

dialnie zapośredniczonym środowiskiem konsumentów można uznać za kolejny spo-

łeczno-kulturowy przejaw konwergencji odgórnej. W przypadku sektora wydawniczo-

księgarskiego Lachman dostrzega wspomniany mechanizm w działaniach Wydawnic-

twa Czarne, którego strategia wizerunkowa jest odpowiedzią na cechującą współcze-

snych odbiorców „chęć namacalnego kontaktu z pisarską materią”358. Realizacji tego 

celu służy wykraczanie poza standardowe formy percypowania literatury i jej osadzanie 

w przestrzeni codziennych czynności, np. za sprawą akcji popularyzujących lekturę 

książek w czasie podróży koleją lub wizyty w parku. Jak podkreśla badaczka: 

 

 Charakteryzowane praktyki wydawnicze można potraktować jako próbę nie tylko ożywienia 

zainteresowania książkami, ale specyficzny przejaw estetyzacji przestrzeni publicznej. Są one 

pośrednim dowodem na wrastanie działań (około)literackich w tkankę miejską i zadomawianie 

                                                           
 357 Tego typu strategię promocji marek transmedialnych eksponuje Kopecka-Piech. Zob. taż, Nowe 

media z perspektywy …, s. 35. 

 358 M. Lachman, Pociąg do literatury …, s. 22. 
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się ich w zestetyzowanych rejonach współczesności, terenach zarezerwowanych do emisji treści 

kulturowych na warunkach wyznaczanych przez rozrywkowo-ludyczne priorytety359. 

  

W odniesieniu do książek reportażowych adekwatnym przykładem cytowanego zjawi-

ska jest działająca przy Instytucie Reportażu kluboksięgarnia „Wrzenie Świata”. W pla-

cówce tej funkcje ludyczne – nieodłącznie związane z ideą miejskiej kawiarni – przeni-

kają się z misją kulturotwórczą, realizowaną poprzez sprzedaż literatury non-fiction 

oraz organizację wydarzeń promujących poetykę literackiego dokumentu. Co więcej, 

obcowanie z prozą reporterską dokonuje się tu na drodze płynnego przejścia między 

sferą realną i wirtualną. Z jednej strony, osoba odwiedzająca omawiany lokal wchodzi 

w bezpośredni kontakt ze wspomnianą przez Lachman „materią pisarską”. Oprócz za-

kupu książek i udziału w spotkaniach autorskich, czytelnicy mogą bowiem zostawiać 

prywatne wiadomości w specjalnych skrzynkach pocztowych reporterów, którzy regu-

larnie przebywają we „Wrzeniu”. Z drugiej strony natomiast, wymienionym czynno-

ściom odpowiadają analogiczne lub alternatywne działania podejmowane w przestrzeni 

cyfrowej. Równolegle z księgarnią stacjonarną funkcjonuje bowiem wysyłkowa plat-

forma Wrzenie.pl, nagrania z organizowanych we „Wrzeniu” i Faktycznym Domu Kul-

tury wydarzeń udostępniane są w sieci m.in. w postaci podkastów360, a interakcję od-

biorców z personelem lokalu umożliwia aktualizowany na bieżąco profil na portalu Fa-

cebook361. Strategia wizerunkowo-marketingowa Instytutu Reportażu, podobnie jak 

innych organizacji stymulujących konsumpcję za pomocą internetowych komunikato-

rów, współgra więc ze społeczno-kulturową odsłoną procesów konwergencyjnych. 

Efektem ich wpływu na styl życia współczesnych odbiorców staje się – cytując Kopec-

ką-Piech – „jednoczesne przeniesienie szeregu aktywności codziennych do mediów […] 

oraz zaangażowanie w media: w technologię, zawartość, kulturę medialną”362. 

Wskazane przykłady angażowania publiczności w wirtualne uniwersum reporta-

żu należy utożsamić – co zostało już zaznaczone – z konwergencją inicjowaną przez 

profesjonalnych nadawców medialnych. Analogiczny charakter mają także uprzednio 

                                                           
 359 Tamże, s. 23-24. 

 360 Zob. http://wrzenie.podkasty.info/ [dostęp: 25.03.2017]. Mianem podkastów (ang. podcast) okre-

ślane są dźwiękowe lub audiowizualne publikacje, zamieszczane w internecie najczęściej w postaci cy-

klicznych audycji możliwych do pobrania na urządzenia przenośne. Na ten temat – zob. np. P. Levinson, 

Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka, Kraków 2010, s. 236-256. 

 361 Zob. https://pl-pl.facebook.com/wrzenie/ [dostęp: 25.03.2017]. 

 362 K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji …, s. 24. 
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omówione formy promocji w oparciu o mechanizm intermedialności i rynkowej syner-

gii. Odgórnie stymulowana komercjalizacja nie stanowi jednak wyłącznej metody adap-

tacji reportaży książkowych do wymogów ery cyfrowej. Równie istotną rolę odgrywa  

w tym procesie zjawisko konwergencji oddolnej, obejmującej wszelkie przejawy kreo-

wania i hybrydyzacji produktów medialnych przez ich bezpośrednich użytkowników363. 

Tendencję tę można zilustrować wielokrotnie cytowanym stwierdzeniem Jenkinsa:  

 

 Konwergencja, jak możemy zobaczyć, jest zarówno odgórnym procesem napędzanym przez 

korporacje, jak i oddolnym procesem napędzanym przez konsumentów. Konwergencja korpora-

cyjna współegzystuje z amatorską. Firmy medialne uczą się, jak przyspieszać przepływ treści 

pomiędzy kanałami dostępu, by zwiększyć potencjalne wpływy, rozszerzyć rynki i wzmocnić 

przywiązanie widzów. Konsumenci uczą się, jak używać różnych technologii medialnych, żeby 

z y s k a ć  p e ł n i e j s z ą  k o n t r o l ę  n a d  p r z e p ł y we m  me d i ó w i  wc h o d z i ć  w i n t e -

r a k c j e  z innymi konsumentami [podkr. moje – K. F.]364. 

 

W przytoczonej wypowiedzi autor eksponuje zmienioną rolę odbiorców, którzy w dobie 

konwergencji przejmują część prerogatyw pierwotnie przynależnych profesjonalnym 

nadawcom medialnym. Centralna dla tego procesu kategoria interaktywności przeobra-

ża nie tylko uczestników współczesnej mediosfery, ale i obecne w niej wytwory kultu-

rowe. Współtworzy więc kolejną ze strategii adaptacyjnych, pozwalających przystoso-

wać tradycyjne reportaże książkowe do specyfiki nowych mediów. 

 

3.3. Wobec odbiorcy – strategie interaktywności 

 

W ujęciu Hopfinger, „[i]nteraktywność wpisana w przemiany technologiczne 

jest podstawą rozszerzającej się możliwości aktywnego działania uczestników kultu-

ry”365. Po 1989 roku zjawisko to zaistniało jako jeden z centralnych motywów dyskusji 

wokół „odmasowienia” środków masowego przekazu, polegającego na decentralizacji 

procesów nadawczo-odbiorczych366. Przeniesienie nacisku z pojęcia publiczności mass 

                                                           
 363 Zob. taż, Leksykon konwergencji …, s. 37. 

 364 H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 23. 

 365 M. Hopfinger, Literatura i media …, s. 257. 

 366 Zob. tamże, s. 64. Istotę wspomnianego „odmasowienia” Toffler podsumował następująco: „Obec-

nie miejsce mas ludzkich, odbierających te same przekazy wiadomości, zajmują mniejsze, niemasowe 

grupy, które odbierają i wzajemnie wymieniają między sobą własne wyobrażenia, poglądy i idee”. Zob. 

tenże, Trzecia fala …, s. 261. 



122 

 

mediów na kategorię pojedynczego widza Kopecka-Piech uznaje za przełomowe dla 

współczesnych badań konwergencji. Konstatuje: 

 

Pierwsze lata XXI w. to w refleksji nad konwergencją wielki przełom: zwrot ku użytkownikowi 

(nazywany niekiedy w medioznawstwie participatory turn), co oznacza nie tylko przeniesienie 

akcentów z nadawcy na odbiorcę w badaniach samej konwergencji, ale przede wszystkim nowe 

oblicze praktyki medialnej: w z r o s t  z n a c z e n i a  k a ż d e g o  p o t e n c j a l n e g o  u ż y t k o w -

n i k a  n o w y c h  me d i ó w  [podkr. moje – K. F.]367. 

 

Pojęcie interaktywności odzwierciedla tak rozumianą nobilitację odbiorców na 

trzech głównych płaszczyznach. Po pierwsze, termin ten oznacza synchroniczną relację 

między człowiekiem a urządzeniem medialnym, która polega na minimalizacji czasu 

dzielącego podjętą przez użytkownika czynność i reakcję zwrotną danego systemu. Po 

drugie, interaktywność utożsamiana jest z możliwością komunikacji dwustronnej, tj. ze 

stopniem natężenia wzorców konwersacyjnych w mediach. Odnosi się to zarówno do 

wzajemnej wymiany komunikatów między odbiorcami, jak i do interakcji konsumen-

tów i korporacji medialnych. Związana z tym zmiana relacji nadawczo-odbiorczych 

współtworzy trzecią odsłonę interaktywności, uchodzącej za zdolność użytkowników 

do kontroli i modyfikacji przekazów368. Lev Manovich podkreśla, że analogiczne ten-

dencje można dostrzec nie tylko w środowisku cyfrowym, ale i w tych odmianach sztu-

ki tradycyjnej, których zrozumienie wymaga „uzupełniania brakujących informacji, 

formułowania hipotez, przywoływania i identyfikacji”369. Kategoria interaktywności 

jest jednak stosowana najczęściej na określenie cech odróżniających stare i nowe me-

dia370. Różnice te Jan van Dijk tłumaczy zmianą dominującego we współczesnej me-

diosferze modelu komunikacji. Według badacza, typowy dla dwudziestowiecznych 

środków masowego przekazu schemat alokucji, czyli jednostronnego przepływu treści, 

w erze konwergencji ustępuje miejsca wzorcom konsultacji, rejestracji i konwersacji, 

które pozwalają użytkownikom współdecydować o własnej ścieżce odbioru komunika-

                                                           
 367 K. Kopecka-Piech, Koncepcje konwergencji …, s. 21. 

 368 Zob. Y. Liu, L. J. Shrum, What is interactivity and is it always such a good thing? Implications of 

definition, person, and situation for the influence of interactivity on advertising effectiveness, „Journal of 

Advertising” 2002, nr 4, s. 54-55. Autorzy przytoczonej kategoryzacji uznali aktywną kontrolę, komuni-

kację dwustronną i synchroniczność za kluczowe wyznaczniki interaktywności. Na temat innych możli-

wych sposobów definiowania tego pojęcia – zob. np.  J. F. Jensen, ‘Interactivity’. Tracking a new concept 

in media and communication studies, „Nordicom Review” 1998, nr 1, s. 185-204. 

 369 L. Manovich, Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Warszawa 2006, s. 130. 

 370 Wspomina o tym m.in. Jensen. Zob. tenże, ‘Interactivity’ …, s. 190. 
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tów371. Wymienione zjawiska odgrywają istotną rolę w procesie adaptacji reportaży 

książkowych do standardów nowych mediów. Znaczące są przede wszystkim dwa 

ostatnie z trzech wyróżnionych wymiarów interaktywności, tj. strategie służące budo-

wie dialogu nadawczo-odbiorczego oraz angażujące czytelników w akt twórczy.  

Pierwszy wariant, obejmujący dwustronną komunikację między użytkownikami 

oraz między odbiorcami a nadawcami medialnymi, w dużej mierze pokrywa się z omó-

wionymi już metodami komercjalizacji książek reporterskich. Dotyczy bowiem działań 

z zakresu konwergencji odgórnej, w których interakcja z publicznością stanowi podsta-

wę reklamy danego produktu wydawniczego. Za przykład tak pojmowanych inicjatyw 

można uznać promocję reportaży za pomocą mediów społecznościowych. We wcze-

śniejszej części rozważań została wyeksponowana rola internetowych komunikatorów 

w procesie kształtowania publicznego wizerunku reporterów bądź instytucji funkcjonu-

jących w sektorze literatury faktu. Odrębnym zjawiskiem są natomiast zakładane przez 

wydawców lub autorów oficjalne fanpage’e konkretnych utworów reportażowych. Na 

portalu Facebook można znaleźć konta poświęcone m.in. kilkakrotnie już wspomnianej 

antologii 100/XX pod redakcją Mariusza Szczygła, reportażom Filipa Springera ze zbio-

ru Wanna z kolumnadą (Czarne; 2013), książce Oczy zasypane piaskiem Pawła Smoleń-

skiego (Czarne; 2014) i wielu innym publikacjom372. Nadrzędną funkcją tego typu pro-

fili w momencie ich utworzenia jest zamieszczanie bieżących informacji o danej pre-

mierze książkowej i towarzyszących jej wydarzeniach promocyjnych. Należy jednak 

zaznaczyć, że prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych interakcja  

z czytelnikami często rozwija się także po zakończeniu procesu wydawniczego i ewolu-

uje w stronę swobodnej wymiany myśli na tematy związane z treścią utworu. Dobrą 

tego ilustracją jest facebookowe konto przywołanej książki Springera, zawierającej re-

portaże o polskiej przestrzeni miejskiej. Przeszło trzy lata po wydaniu Wanny z kolum-

nadą na jej internetowym profilu nadal zamieszczano materiały dokumentujące archi-

                                                           
 371 Zob. J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tłum. J. Ko-

nieczny, Warszawa 2010, s. 24. Badacz zaznacza jednak, że interaktywność w istocie nie stanowi komu-

nikacji bezpośredniej, gdyż „użytkownik ma znikomą kontrolę nad treściami i najczęściej nie wchodzi  

w interakcję z nadawcą, a raczej wybiera pozycje z menu i na nie reaguje”. Tenże, s. 29. Opinię o pozor-

nym prymacie odbiorców w dobie konwergencji formułuje także Marika Lüders, której zdaniem media 

masowe nadal odgrywają fundamentalną, rytualną rolę w ustalaniu społecznego porządku symbolicznego. 

Zob. taż, Converging forms of communication?, [w:] Ambivalence towards convergence …, s. 195. 

 372 Zob. https://pl-pl.facebook.com/antologiareportazu/; https://pl-pl.facebook.com/wannazkolumnada/; 

https://www.facebook.com/Oczyzasypanepiaskiem/ [dostęp: 25.03.2017]. Analizowane profile reportaży 

książkowych wpisują się w szerszy trend promowania literatury za pomocą mediów społecznościowych. 
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tektoniczne kurioza, które spotykały się z żywą reakcją użytkowników. Reporterska 

publikacja pozwoliła więc zintegrować odbiorców o zbliżonych preferencjach lekturo-

wych i podobnym światopoglądzie. Tego typu przykłady dowodzą, że w dobie konwer-

gencji społecznościowy fanpage stał się jedną z głównych platform dialogu z udziałem 

wirtualnej wspólnoty fanów. Według Jenkinsa, przemieścili się oni „z niewidzialnych 

marginesów kultury popularnej do centrum dzisiejszego myślenia o produkcji i kon-

sumpcji w mediach”373.   

Rosnącą rolę fandomów374 w procesie animowania kultury reportażu potwier-

dzają amatorskie strony internetowe oraz konta w mediach społecznościowych, które 

współistnieją z uprzednio omówionymi witrynami „profesjonalnymi”. Należy tu wy-

mienić np. tworzone przez fanów profile polskich reporterów lub fanpage’e zrzeszające 

sympatyków samego gatunku375. W przypadku jego edycji książkowych szczególnym 

przejawem aktywizacji odbiorców są fanowskie blogi recenzenckie i serwisy poświęco-

ne literaturze faktu376. Tego typu witryny można uznać z jednej strony za formy kom-

plementarne wobec profesjonalnej krytyki literackiej, a z drugiej – za zjawisko typowe 

dla oddolnie tworzonej kultury konwergencji. Jak bowiem podkreśla Rychlewski: 

 

[…] kultura konwergencji, z tak istotnym dla niej internetem, umożliwiła pojawienie się zupeł-

nie nowego typu odbiorcy. Jest on już nie tylko czytelnikiem, konsumentem, nabywcą, ale rów-

nież aktywnym uczestnikiem życia literackiego: autorem fanfików [opowiadań tworzonych 

przez fanów danego tekstu medialnego – przyp. K. F.], blogerem, przede wszystkim jednak re-

cenzentem, którego opinie mają szansę na to, by zostały zauważone w przestrzeni internetu377.  

 

Wzrastającą pozycję internetowych recenzentów Andrzej Skrendo tłumaczy spadkiem 

zaufania do zawodowych krytyków literackich, których powiązania z mediami maso-

                                                           
 373 H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 18. 

 374 Mianem „fandomów” Siuda określa „społeczności fanów różnorakich zjawisk z kręgu kultury popu-

larnej”. Stanowią oni grupę konsumentów szczególnie zaangażowanych w proces odbioru tekstów me-

dialnych. Tenże, Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popu-

laryzuje społeczności fanów, [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Soko-

łowski, Toruń 2008, s. 239.  

 375 Zob. m.in. następujące profile na portalu Facebook: https://www.facebook.com/pages/Jacek-Hugo-

Bader/189302941100053; https://www.facebook.com/Wojciech-Jagielski-112787332130594/; 

https://www.facebook.com/mariuszszczygiel00/?fref=ts; https://www.facebook.com/Reporta%C5%BCe-

185798688125377/?fref=ts [dostęp: 25.03.2017]. 

 376 Zob. m.in.: http://reportaze.blox.pl/html; http://czytamrecenzuje.pl/; http://wokolfaktu.pl/ [dostęp: 

25.03.2017]. 

 377 M. Rychlewski, Książka jako towar …, s. 183. 
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wymi odbierane są negatywnie jako przejaw uprzednio omówionej kategorii DDM-u. 

Zdaniem badacza: „Publikowanie w Internecie uchodzi […] najwyraźniej za gwarancję 

niezależności, podczas gdy bycie ekspertem to rola narażona na zarzut uczestnictwa  

w »dominującym dyskursie medialnym«”378. Ta prawidłowość prowadzi do stopniowe-

go zatarcia granicy między amatorstwem a profesjonalizmem we współczesnej me-

diosferze, zdominowanej przez rozmaite serwisy blogowe i społecznościowe. Paul 

Levinson określa je jako tzw. „nowe nowe media”, w których „każdy może tworzyć 

własny przekaz i każdy może korzystać z milionów propozycji przedstawianych przez 

innych użytkowników sieci”379. Mimo preferowania wspólnotowych metod odbioru380, 

tak rozumiane interaktywne platformy równocześnie pozwalają zaistnieć jednostkom 

posiadającym określone kompetencje w danym zakresie. W przypadku omawianych 

witryn recenzenckich dowodzi tego zwłaszcza półprofesjonalny portal Wokółfaktu.pl, 

założony przez małżeństwo pasjonatów literatury reportażowej. Twórcy strony publiku-

ją recenzje książek, samodzielnie przeprowadzane wywiady z reporterami i zestawienia 

najciekawszych nowości wydawniczych. Współpracują ponadto z wydawcami, instytu-

cjami i pismami promującymi ten sektor prozy, a swój serwis reklamują z wykorzysta-

niem powszechnie przyjętych narzędzi marketingowych, tj. poprzez media społeczno-

ściowe. Dzięki wymienionym czynnikom postawę założycieli portalu można powiązać 

z typową dla kultury prosumpcji ideą „pro-am”. Tym terminem określani są amatorzy 

podejmujący działalność hobbystyczną, lecz ustanawiający standardy profesjonalne381.   

Ukazana na podanych przykładach wymienność ról producentów i konsumen-

tów mediów współtworzy drugą – obok budowy relacji dialogowych – metodę „unowo-

cześniania” tradycyjnych reportaży książkowych w oparciu o kategorię interaktywności. 

Strategię tę można powiązać ze sformułowanym przez Magdalenę Szpunar przeświad-

czeniem, że „[d]la współczesnych odbiorców aktywne partycypowanie w odbieranych 

treściach staje się jednym z ważniejszych czynników decydującym o tym, czy w ogóle  

z danymi informacjami chcą obcować”382. Przejawy tak rozumianej aktywizacji zostały 

już wspomniane w kontekście problemu zachęcania publiczności do korzystania z wielu 

                                                           
 378 A. Skrendo, Nieprofesjonalne świadectwa lektury, [w:] Obraz literatury w komunikacji …, s. 198. 

 379 P. Levinson, Nowe nowe media …, s. 15. 

 380 O wspólnotowym ukierunkowaniu odbiorców – zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 30. 

 381 Na temat idei „pro-am” – zob. C. Leadbeater, P. Miller, The pro-am revolution. How enthusiasts 

are changing our economy and society, London 2004.   

 382 M. Szpunar, Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa, [w:] Teorie komunikacji i mediów,  

t. 2, red. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2010, s. 261. 
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platform przekazu, współtworzenia reportażowych antologii i udziału w czytelniczych 

plebiscytach na ulubione książki reporterskie. Tego typu metody włączania odbiorców 

w proces przepływu komunikatów rozważane były jednak w wymiarze komercyjnym, 

którego istotę stanowi podtrzymywanie konsumenckiego przywiązania do danej marki.  

W strategiach interaktywności decydującą rolę odgrywa natomiast nie produkt, lecz 

jego użytkownik uwikłany w społeczne relacje. W przypadku twórczości reportażowej 

tendencja ta dotyczy w większym stopniu tekstów funkcjonujących w środowisku no-

wych mediów niż na rynku książek drukowanych. W internecie aktywna postawa pu-

bliczności uwidacznia się na wszystkich witrynach z opcją komentowania zamieszczo-

nych reportaży, a ponadto coraz częściej przybiera także postać kreacyjną, zakładającą 

realny współudział odbiorców w powstaniu reporterskiej opowieści. Wyrazistym przy-

kładem obu wymienionych wariantów interaktywności są transmedialne projekty do-

kumentalne, zrealizowane w ostatniej dekadzie przez niektórych polskich reporterów. 

Inicjatywy te można powiązać z przedmiotem niniejszej analizy, ponieważ większość  

z nich ogniskowała się wokół wydania konkretnej pozycji książkowej. 

Na takiej zasadzie ukazały się np. Dzienniki kołymskie Hugo-Badera, opisujące 

autostopową podróż reportera po Kołymie. Publikację utworu poprzedziły krótkie kore-

spondencje, które jesienią 2010 roku autor przesyłał bezpośrednio z trasy wędrówki na 

portal Wyborcza.pl. Złożyły się one na internetowy cykl reportersko-publicystyczny, 

przedrukowany w poszerzonej formie w późniejszej edycji zwartej. Mimo że zachowuje 

ona tradycyjną, tj. drukowaną postać medialną, ilustruje znaczącą zmianę podejścia do 

kształtowania relacji nadawczo-odbiorczych w reportażu ery cyfrowej. Książka powsta-

ła bowiem niejako na oczach przyszłych czytelników, którzy na bieżąco obserwowali  

i komentowali kolejne etapy podróży Hugo-Badera, relacjonowane w poszczególnych 

odcinkach wirtualnego Dziennika kołymskiego. W analogiczny sposób – o czym była 

już mowa – Filip Springer dokumentował w mediach społecznościowych postępy prac 

nad reportażowym zbiorem Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast. Genezę obu 

przytoczonych książek można uznać za przejaw tzw. konwergencji odbiorczej, polega-

jącej m.in. na włączaniu publiczności w „proces tworzenia medialnej zawartości  

w praktyce dziennikarskiej i reklamowej”383. Deuze podkreśla, że tego typu działania 

opierają się na przyznaniu odbiorcom statusu „towarzyszy narratorów”. Tak rozumianą 

wspólnotę doświadczeń między dziennikarzami i ich czytelnikami badacz uznaje za 

                                                           
 383 K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 20. 
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jedyną skuteczną pod względem ekonomicznym i społecznie pożądaną metodę adapta-

cji tradycyjnego dziennikarstwa do nowej ekologii mediów384. Reportaże Hugo-Badera 

i Springera niewątpliwie realizują ten schemat nadawczo-odbiorczy, choć należy zazna-

czyć, że analizowana odsłona interaktywności nie uwidacznia się bezpośrednio w treści 

obu utworów. Jest raczej następstwem ich ścisłej relacji z powiązanymi przekazami 

internetowymi, zyskującymi rangę swego rodzaju paratekstów, tj. zewnętrznych uzu-

pełnień narracyjnych książki właściwej.  

Paratekstowy status można przypisać także tym elementom transmedialnych ini-

cjatyw reporterskich, w których rola odbiorców jako towarzyszy autorów zostaje posze-

rzona o uprzednio wspomniany aspekt kreacyjny. W tego typu projektach publiczność 

uczestniczy w procesie generowania przekazów współtworzących lub dopełniających 

treść danego reportażu książkowego. Mechanizm ten warto zilustrować ponownie przy-

kładem opowieści Springera na temat niegdysiejszych miast wojewódzkich. Jednym  

z elementów całego przedsięwzięcia, a zarazem stale poszerzanym kontekstem dla hi-

storii zawartych w książce, jest społecznościowy „Magazyn Miasta Archipelagu”385. 

Jego redagowaniem zajmuje się skupiona wokół projektu sieć korespondentów pocho-

dzących z miejscowości opisanych przez Springera. Zaangażowani w tworzenie pisma 

lokalni dziennikarze, blogerzy i miejscy aktywiści na bieżąco aktualizują bazę informa-

cji o zdarzeniach rozgrywających się w byłych stolicach polskich województw. Maga-

zyn został bowiem uruchomiony przy użyciu mobilnej aplikacji Flipboard, pozwalającej 

sczytywać i agregować wiadomości z różnych serwisów internetowych, by następnie 

prezentować je w formie wirtualnej spersonalizowanej gazety. Treści zamieszczane na 

tej platformie można potraktować jako kontynuację wątków omówionych w książko-

wym reportażu Springera. Co ważne, reporter jeszcze przed przystąpieniem do realizacji 

projektu podkreślał, że merytoryczny aspekt utworu będzie zależeć w dużej mierze od 

informacji pozyskanych za pomocą mediów społecznościowych: 

 

Społeczność skupiona wokół „Miasta Archipelagu” nie będzie tylko biernie obserwować kolej-

nych etapów przedsięwzięcia. Naszym zamiarem jest angażowanie poprzez Facebooka do wska-

zywania wątków, tematów, bohaterów czy problemów, które w ramach projektu i budowania re-

                                                           
 384 Zob. M. Deuze, Towards professional participatory storytelling in journalism and advertising 

[online], http://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/1257/1177 [dostęp: 25.03.2017]. 

 385 Zob. https://flipboard.com/@miastoarchi65fm/miasto-archipelag---magazyn-nmomteouz [dostęp: 

25.03.2017].   
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porterskiej narracji powinienem zgłębić. Poprzez zapytania i apele publikowane na Facebooku 

g r o m a d z i m y  wi e d z ę  [podkr. moje – K. F.]386.  

 

Cytowana wypowiedź odsyła do spopularyzowanej przez Pierre’a Lévy’ego 

koncepcji zbiorowej inteligencji, którą Jenkins uznał za fundament kultury konwergen-

cji i zdefiniował jako praktykę wykorzystywania skupionych zasobów wiedzy i kompe-

tencji wszystkich członków internetowych społeczności387. Sumowanie potencjału po-

jedynczych użytkowników dokonuje się w obrębie wirtualnych wspólnot, według Ca-

stellsa, tworzących „samodefiniującą się, elektroniczną sieć interaktywnej komunikacji, 

zorganizowaną wokół podzielanych zainteresowań lub celów”388. Grupa internautów 

zaangażowanych w projekt „Miasto Archipelag” niewątpliwie spełnia te kryteria, dlate-

go też wydaną w ramach całego przedsięwzięcia książkę Springera można uznać za 

przejaw nowej strategii konstruowania reportaży o postaci zwartej. Wspomniana meto-

da zakłada ścisłą interakcję autora z czytelnikami, którzy traktowani są nie tylko jako 

aktywni obserwatorzy procesu wydawniczego, ale i współtwórcy narracji rozwijanej 

równolegle w sferze pozaksiążkowej. Wydaje się, że tak pojmowana adaptacja poetyki 

reportażowej do warunków cyfryzacji ma szansę upowszechnić się w kręgu polskich 

reporterów. Świadczy o tym zbliżona do inicjatywy Springera akcja czytelnicza, towa-

rzysząca powstaniu przywołanej już książki Projekt: prawda Mariusza Szczygła389. 

Ostatnia część tego zbioru zawiera miniaturowe teksty na temat życiowych prawd kie-

rujących ludzkim postępowaniem. Wspomniane „prawdy” pochodzą m.in. od czytelni-

ków, którzy odpowiedzieli na apele zamieszczane przez Szczygła w jego felietonowej 

rubryce w „Dużym Formacie”390. Odbiorcy są więc po części współautorami tej publi-

kacji książkowej, promowanej w mediach społecznościowych analogicznie do opowie-

ści o miastach „Archipelagu”. Podobnie jak przedsięwzięcie Springera, Projekt: prawda 

posiada facebookowy fanpage391. Użytkownicy profilu mogą nie tylko nawiązać inte-

                                                           
 386 F. Springer, Archipelag miast, „Press” 2015, nr 6, s. 32. 

 387 Zob. H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 31-32. Na temat pojęcia zbiorowej inteligencji – zob. 

P. Lévy, Collective intelligence. Mankind's emerging world in cyberspace, Cambridge 1997. 

 388 M. Castells, Społeczeństwo sieci …, s. 362. 

 389 Wspomniana publikacja ma dokumentarny charakter, lecz – co zostało już podkreślone – zasadni-

czo nie spełnia kryteriów reportażu. Jej uwzględnienie w niniejszej analizie wydaje się mimo to zasadne. 

Zabiegi konstytuujące książkę Projekt: prawda można bowiem uznać za możliwe do zaadaptowania we 

współczesnej prozie reportażowej, której gatunkowe ramy ulegają systematycznemu zatarciu.    

 390 Zob. np. następujące felietony Szczygła: Polowanie na cudzą prawdę, cd. („DF” 18.06.2015, nr 

24), Prawda zastępcza („DF” 30.07.2015, nr 30), Kurs dzielenia się prawdą („DF” 20.08.2015, nr 33). 

 391 Zob. https://pl-pl.facebook.com/SzczygielProjektPrawda/ [dostęp: 25.03.2017].  
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rakcję z autorem książki, ale i samodzielnie rozwijać jej treść poprzez upublicznianie 

własnych prywatnych „prawd”.  

Omówione strategie wydawnicze ilustrują zjawisko interaktywności zewnętrznej 

wobec zawartości utworu. W tym wypadku dialog reportera z czytelnikami odbywa się 

głównie w sferze pozaksiążkowej, a uczestnicząca postawa publiczności wynika w du-

żej mierze z ulokowania rozszerzeń narracyjnych publikacji w przestrzeni internetowej. 

Termin konwergencji odbiorczej obejmuje jednak także czynniki związane bezpośred-

nio z treścią przekazów medialnych. Oznacza bowiem również aktywizację, rozumianą 

jako „tworzenie własnej ścieżki konsumpcji skonwergowanych mediów”392. Efektem 

tak pojmowanej postawy odbiorców jest indywidualizacja metod odbioru komunikatów, 

którą Manovich uznaje za typowy wyznacznik środowiska cyfrowego:  

 

W przeciwieństwie do ustalonego raz na zawsze sposobu prezentacji starych mediów, teraz 

użytkownik może wchodzić w interakcję z obiektem medialnym. W procesie interakcji użyt-

kownik może wybierać, które elementy mają zostać wyświetlone bądź którą ścieżką podąży, ge-

nerując w ten sposób unikalne dzieło. W ten sposób użytkownik staje się współautorem dzieła393. 

 

Ten aspekt interaktywności uwidacznia się w reportażach multimedialnych, często 

przedkładanych ponad tradycyjną postać gatunku. Szydłowska zauważa, że w tych poli-

sensorycznych hybrydach „poszczególne człony materiału składają się w fakultatywną 

całość każdorazowo inaczej konstruowaną w spersonalizowanym procesie percepcji”394. 

Obserwacja współczesnych polskich książek reportażowych pozwala stwierdzić, że 

wspomniana właściwość reportaży cyfrowych – a gwoli ścisłości: wszelkich wypowie-

dzi o budowie hipertekstowej395 – może wystąpić także w obrębie kultury druku. Me-

chanizm ten zachodzi w utworach reporterskich, które składają się z cząstek odrębnych 

pod względem tematycznym lub formalno-gatunkowym. Nie tworzą one ścisłego ciągu 

                                                           
 392 K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 20. 

 393 L. Manovich, Język nowych mediów …, s. 120. 

 394 J. Szydłowska, Polski reportaż XXI w. …, s. 252. 

 395 Nawiązując do koncepcji Teda Nelsona z lat sześćdziesiątych XX wieku, Piotr Celiński definiuje 

hipertekst jako niesekwencyjną formę zapisu opartą na systemie powiązań i odniesień. Zob. tenże, Wy-

zwania hipertekstu – granice nieograniczonego, [w:] Estetyka wirtualności, red. M. Ostrowicki, Kraków 

2005, s. 386-387. Tak pojmowana hipertekstualność uchodzi za strukturalną cechę internetu, choć me-

chanizm lektury nielinearnej jest zjawiskiem poprzedzającym rewolucję cyfrową. Uwidocznił się m.in.  

w dwudziestowiecznej eksperymentalnej prozie Joyce’a, Nabokova, Cortázara i Calvino, a także we 

wcześniejszych utworach uznanych za „protohiperteksty”. Formuła reportażu interaktywnego pod wzglę-

dem konstrukcji odwołuje się zatem do chwytów ugruntowanych w tradycji literackiej.  
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fabularnego, a zatem umożliwiają lekturę wariantywną, zależną od preferencji odbiorcy. 

Przykładem tego zabiegu są Dzienniki kołymskie Hugo-Badera, w których zapiski dia-

riuszowe przeplatają się z rozdziałami portretującymi rozmówców reportera. Dwuseg-

mentowa budowa publikacji sprawia, że – jak zaznacza autor we wstępie – „[w]cale nie 

trzeba tej książki czytać od deski do deski”396. W zamian Hugo-Bader sugeruje lekturę 

wybiórczą, uwzględniającą tytułowy dziennik i wybrane portrety bohaterów. Marta Bu-

ława zwraca ponadto uwagę na multiplikację szkieletów konstrukcyjnych kończących 

kolejne wątki Dzienników kołymskich, a także eksponuje widoczne w książce jednocze-

nie perspektyw czasowych nadawcy i odbiorcy. W efekcie tych zabiegów – konstatuje 

badaczka – „czytelnik zostaje zaproszony do gry z możliwymi kształtami utworu”397. 

W podobny sposób Szczygieł relatywizuje metodę lektury zbioru Projekt: praw-

da. Oprócz miniatur poświęconych życiowym „prawdom” i felietonów przedrukowa-

nych z „Dużego Formatu”, reporter włączył do publikacji wydaną w 1959 roku powieść 

Portret z pamięci Stanisława Stanucha. Zastrzegł jednak, że „[c]zytelnik nie musi jej 

czytać, ale może. (Może ją nawet […] z książki wydrzeć)”398. Interaktywność opowieści 

Szczygła – podobnie jak reportażu Hugo-Badera – polega więc na zastosowaniu frag-

mentarycznej konstrukcji narracyjnej, umożliwiającej czytelnikom samodzielne kształ-

towanie własnych przeżyć odbiorczych. Przytoczona strategia interakcji uwidacznia się 

w aspekcie strukturalnym, tj. za sprawą określonej architektoniki tekstu. Dialog z pu-

blicznością najczęściej nawiązywany jest jednak w warstwie pragmatycznej utworu, 

obejmującej wpisane w narrację „uwikłania komunikacyjne, a w szczególności obraz 

nadawcy i odbiorcy oraz relacji między nimi”399. Dobrym tego przykładem jest wyko-

rzystująca elementy reportażu faktograficzna książka Zrób sobie raj Szczygła, której 

tematyka oscyluje wokół kolektywnego doświadczenia czeskiej obyczajowości400.  

                                                           
 396 J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wołowiec 2011, s. 10. Kolejne cytaty z tego utworu ozna-

czam skrótem „DK”.  

 397 M. Buława, Bohater jako autor, autor jako bohater. Gry Jacka Hugo-Badera z autorstwem, „Tek-

stualia” 2015, nr 3, s. 170.  

 398 M. Szczygieł, Projekt: prawda, Warszawa 2016, s. 39. W dalszych częściach rozprawy cytaty z tej 

pozycji książkowej oznaczam skrótem „PP”.  

 399 M. Wojtak, Genologia tekstów użytkowych, „Postscriptum” 2004/2005, nr 2/1, s. 164. W tym miej-

scu odwołuję się do wprowadzonego przez cytowaną badaczkę schematu organizacji wzorca gatunkowe-

go wypowiedzi, obejmującego cztery aspekty: strukturalny, pragmatyczny, poznawczy i stylistyczny.  

 400 Spostrzeżenia na temat pragmatycznego aspektu tego utworu stanowią kontynuację wątków, które 

w odmiennym kontekście poruszyłam w szkicu: Mariusza Szczygła gatunkowa »niechlujność« – o geno-

logicznym statusie książki »Zrób sobie raj«, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytko-

wych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 165-174. 



131 

 

W przywołanej publikacji kultura Czechów staje się platformą jednoczącą narratora  

z odbiorcą wirtualnym, tj. implikowanym w tekście401. Modelowych czytelników swej 

opowieści autor określa mianem „czechofilów”, którzy – podobnie jak on sam – darzą 

sympatią sąsiadów znad Wełtawy. Problematyka książki zyskuje tym samym rangę 

światopoglądowego łącznika między proczeskim autorem i założonym w utworze od-

biorcą o pokrewnych zainteresowaniach. Interaktywność tak rozumianej narracji można 

więc rozpatrywać z jednej strony w wymiarze poznawczym – dotyczącym tematyki  

i perspektywy jej ujęcia – oraz we wspomnianym już aspekcie pragmatycznym. Jego 

istotą jest wewnątrztekstowy dialog nadawczo-odbiorczy, który w analizowanej publi-

kacji Szczygła przyjmuje dwojaką postać. Po pierwsze, wirtualna obecność „czechofi-

lów” ujawnia się w niektórych przypisach zawierających praktyczne informacje i aneg-

doty o czeskiej literaturze, sztuce i historii402. Tego typu adnotacje z założenia kierowa-

ne są do skonkretyzowanego odbiorcy, a zatem budują interakcję z potencjalnymi czy-

telnikami. Po drugie natomiast, współuczestników prowadzonego w opowieści dialogu 

Szczygieł eksponuje poprzez adresatywną i inkluzywną formę narracji: 

 

 Pan Hrabal nas wszystkich, proszę Państwa, oszukał. I Czechów, i Polaków, i Włochów też, 

bo jego książki są przez nich uwielbiane. Otóż pokazał nam, że wszystko, co nas spotyka, może 

być czymś cudownym. [...]  

 (Różnica między nami a panem Hrabalem polega na tym, że wszystko, co spotykamy, prze-

ważnie jest słabsze niż my)403.  

 

Zaznaczanie wirtualnej obecności „czechofilów” w książce Zrób sobie raj oczywiście 

nie wyklucza szerszej publiczności z aktu lektury. Co więcej, zabiegi stosowane przez 

Szczygła w celu nawiązania interakcji z czytelnikami można odnaleźć w wielu innych 

publikacjach reporterskich – niekonieczne adresowanych do określonego typu odbiorcy.  

Dialogiczność jest jedną z charakterystycznych cech reportaży Hugo-Badera, 

które często nabierają cech gawędy dzięki bezpośrednim zwrotom do adresatów opo-

wieści. Tego typu fragmenty występują licznie np. w Dziennikach kołymskich: 

                                                           
 401 Na temat wirtualnego odbiorcy – zob. m.in. M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utwo-

ru poetyckiego, [w:] Studia z teorii i historii poezji, ser. 1, red. M. Głowiński, Wrocław 1967, s. 7-32;  

J. Sławiński, Odbiór i odbiorca …, s. 19-20.  

 402 Tego typu przypisy pojawiają się np. w rozdziałach: Naród z kodem do domofonu, Jak się Państwu 

żyje bez Boga? oraz Wkurzacz czeski. 

 403 M. Szczygieł, Zrób sobie raj, Wołowiec 2011, s. 43-44. W dalszej analizie cytaty z tego utworu 

oznaczam skrótem „ZSR”. 
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A wiecie, że ludzkie mięso w smaku podobno jest takie samo jak reniferowe – bardzo delikatne, 

chude i lekko słodkie? [DK, s. 14] 

 

Pytam wszystkich ośmiu debińskich urzędników o pomnik Lenina. Bo wyobraźcie sobie, że tutaj 

także, jak w Stiekolnym, wódz rewolucji zniknął z cokołu. [DK, s. 143] 

 

Dialog narratora z czytelnikami uwidacznia się także w dokumentarnej książce Skucha, 

w której Hugo-Bader opisuje współczesne losy dawnych konspiratorów z podziemnej 

struktury solidarnościowej z lat osiemdziesiątych. Również w tym wypadku obecność 

wirtualnego odbiorcy sygnalizowana jest w tekście za pomocą adresatywnych formuł, 

często zyskujących charakter metatekstowy:  

 

 Teraz cofnijcie się na sam początek tej książki, do pierwszego rozdzialiku zatytułowanego 

Rozbieg, gdzie była mowa o wykopaliskach w ogródku Piotrka Stańczaka w Brwinowie, jak od-

najdujemy wek z bezcennym karteluszkiem, na którym zapisany jest ze wszystkimi nazwiskami  

i adresami schemat siatki kolportażowej Firmy, którą od tej chwili mam kierować404. 

 

Reporterskie książki Hugo-Badera zyskują interaktywny charakter nie tylko za sprawą 

bezpośrednich zwrotów do odbiorców lub – jak w Dziennikach kołymskich – celowej 

fragmentaryzacji kompozycyjnej. Fatyczność tych utworów wynika także z określonego 

ukształtowania stylistycznego, pełniącego równie istotną rolę, co przywołane czynniki 

strukturalne, pragmatyczne i poznawcze. W tym wypadku źródłem interakcji z czytel-

nikami jest kolokwialny język wypowiedzi, pełen humorystycznych anegdot, wulgary-

zmów oraz ekspresywnych przerywników imitujących potoczną mowę:  

 

Stoję więc w wannie i kombinuję, po jaką cholerę zrobili takie utrudnienie […]. Sedes stoi na 

wysokim postumencie, prawie półmetrowym cokole i wygląda jak pomnik kibla. Kiedy na nim 

siadam, nie dosięgam podłogi, mogę sobie pomajtać nogami. [DK, s. 144] 

 

Jezuuu! Co za dzień. O 11.25 staję na Trakcie u wylotu z Jagodnego. [DK, s. 176] 

 

 Wychodzę od Marychy i na skos walę przez trawnik do ulicy, bo to moje podwórko, na któ-

rym spędziłem kawał dzieciństwa, ale ktoś dzwoni, staję, szukam po kieszeniach telefonu i za-

                                                           
 404 J. Hugo-Bader, Skucha, Warszawa 2016, s. 227. W kolejnych częściach rozprawy cytaty z tej 

książki oznaczam skrótem „SK”.  
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plątuję się w ubraniach, więc stawiam torbę z komputerem między nogami – prosto w wielkiej 

psiej kupie.  

 Wiecie, że psy w Warszawie codziennie robią pięć ton kup? [SK, s. 253] 

 

Tego typu zabiegi wpływają na symplifikację odbioru i minimalizację dystansu 

dzielącego narratora i czytelników. Należy jednak zaznaczyć, że swoboda stylu pozwa-

lająca włączyć odbiorcę w świat przeżyć reportera jest jednym z typowych wyznaczni-

ków gatunkowych reportażu405. Tak pojmowana interaktywność stanowi zatem we-

wnętrzną regułę rządzącą budową tekstów reporterskich, niezależnie od przemian zwią-

zanych z ekspansją nowych mediów. Za bezpośredni efekt konwergencji można uznać 

raczej uprzednio omówiony przyrost infrastruktury medialnej, dzięki której publiczność 

z jednej strony angażowana jest odgórnie w proces wydawniczy, a z drugiej – samo-

dzielnie podejmuje szereg inicjatyw w obrębie internetowych wspólnot fanowskich. 

Wyróżnione procesy są w znacznym stopniu uwarunkowane ideą dziennikarstwa inte-

raktywnego, bazującego na interpersonalnych kontaktach dziennikarzy z odbiorcami406. 

Relacje te skutkują przeobrażeniem zawodowej tożsamości współczesnych pracowni-

ków mediów, w tym: reporterów łączących praktykę dziennikarską z publikowaniem 

książek. Podmiotowość tego typu autorów – rozpatrywana zarówno w ujęciu pozalite-

rackim, jak i wewnątrztekstowym – ulega w coraz większym stopniu wpływom interak-

tywnego środowiska medialnego. Łączy się zatem z problemem transformacji poetyki 

reportażu książkowego w następstwie rewolucji cyfrowej.   

 

3.4. W stronę autora – strategie podmiotowości 

 

Podmiotowość jest pojęciem niezwykle pojemnym pod względem semantyki  

i możliwych zastosowań badawczych. Andrzej Zawadzki wywodzi genezę tego terminu 

z nowożytnego dyskursu filozoficznego, a konkretnie z metafizyki kartezjańskiej, empi-

ryzmu brytyjskiego, niemieckiej filozofii transcendentalnej i innych nurtów myślowych, 

określających podmiot mianem bytu uniwersalnego, niezmiennego i danego w sposób 

                                                           
 405 Stosowane w reportażach zabiegi stylistyczne służące nawiązaniu interakcji z czytelnikami szcze-

gółowo omawia Agnieszka Mikołajczuk. Zob. taż, Reportaż – uobecnienie prawdy o człowieku i świecie, 

[w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003, 

s. 231-239. 

 406 Oprócz interpersonalnej odsłony dziennikarstwa interaktywnego Jakubowicz wyróżnia w jego 

obrębie także interaktywność treściową, dzięki której „odbiorca ma swobodę wyboru z całej oferty dzien-

nikarskiej treści, które go interesują”. Zob. tenże, Nowa ekologia mediów …, s. 186.   
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bezpośredni407. We współczesnej refleksji naukowej – zależnie od przyjętej perspekty-

wy teoretycznej – omawiana kategoria oznacza bycie „spójną, w pełni tożsamą z sobą 

jednostką, źródłem aktów poznawczych, etycznych i innych, twórcą społecznej praxis, 

autorem wypowiedzi i tekstów”408. Do problematyki reportażu książkowego, opartego 

w dużej mierze na technikach prozy powieściowej, należy odnieść przede wszystkim 

literaturoznawcze koncepcje podmiotowości, uchodzącej za integralny składnik układu 

nadawczo-odbiorczego każdego utworu409.  

W typowych dla metodologii strukturalistycznej badaniach immanentnych pod-

miot literacki utożsamiany jest z „ja” tekstowym. W tym ujęciu zasadniczo oddziela się 

figurę narratora jako instancji mówiącej w dziele od nadawcy ulokowanego ponad wy-

powiedzią, lecz implikowanego przez zawartą w niej informację metajęzykową410. Obu 

kategoriom o charakterze dyskursywnym zostaje przeciwstawiona trzecia odsłona pod-

miotowości, tj. rzeczywista osoba autora. Co oczywiste, przytoczone rozpoznania teore-

tycznoliterackie nie znajdują pełnego pokrycia w poetyce reportażu. Gatunek ten za-

przecza bowiem centralnej dla literatury fikcjonalnej regule, wedle której „literacki 

podmiot jest w sposób nieredukowalny oddzielony od odczuwającego i doświadczają-

cego empirycznego podmiotu”411. Ogólny schemat relacji osobowych w utworach pro-

zatorskich można jednak uznać za niezależny od stopnia dokumentaryzmu bądź ufik-

cyjnienia narracji. Mianem podmiotu wypowiedzi określa się tu z jednej strony instan-

cję nadawczą tekstu, z drugiej natomiast – realną postać twórcy. W pierwszym wypad-

ku eksponowane są metody uobecniania się „ja” autorskiego na poziomie organizacji 

utworu oraz w jego warstwie metatekstowej. Z kolei charakterystyka osoby empirycznej 

zwykle uwzględnia kwestię społeczno-kulturowego statusu autora, a także roli, jaką 

                                                           
 407 Zob. A. Zawadzki, Autor. Podmiot literacki, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia  

i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 218-220. 

 408 Tamże, s. 222. 

 409 Szczegółowa analiza obecności podmiotu w dyskursie nauk humanistycznych wykracza poza ramy 

niniejszego szkicu. Uwypuklone zostaną jedynie te wyznaczniki definicyjne podmiotowości, które znaj-

dują bezpośrednie odzwierciedlenie w poetyce reportażu książkowego.   

 410 Zob. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w:] Problemy teorii 

literatury, ser. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1976, s. 38-39. Tak rozumianą wewnątrztekstową instan-

cję nadawczą Janusz Sławiński określił mianem „podmiotu czynności twórczych”, który podejmuje „dia-

log z tworzywem, z materiałem tematycznym, z narzucającymi się schematami rozwiązań, z normami 

stylistycznymi i kompozycyjnymi, słowem: z wzorami i dyrektywami tradycji literackiej”. Tenże, O kate-

gorii podmiotu lirycznego, [w:] tegoż, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974, s. 80. 

 411 R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, [w:] tegoż, Literatura jako trop rze-

czywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 54.  
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odgrywa on w procesie komunikacji literackiej412. To rozróżnienie można bez trudu 

zastosować w analizie przemian polskich reportaży książkowych pod wpływem konwe-

rgencji mediów. Następstwa tego procesu uwidaczniają się bowiem zarówno w we-

wnątrztekstowych strategiach autoprezentacji reporterów, jak i w postępującej hybrydy-

zacji ich zawodowej tożsamości.  

Podmiotowość rozpatrywana w pierwszym z wymienionych wymiarów, tj. jako 

element warstwy narracyjnej utworu, jest kolejną – po interaktywności – zasadniczą 

cechą poetyki reportażowej. Tę prawidłowość dobitnie wyraził pod koniec lat czterdzie-

stych XX wieku Wyka, który uznał reportaż za gatunek „skończenie osobisty”, bo sku-

piony na postaci autora, będącego reżyserem czytelniczej wiedzy o faktach413. Figura 

podmiotu tożsamego z „ja” tekstowym odgrywa istotną rolę także w badaniach mię-

dzywojennej prozy dokumentarnej. Dowodzi tego postulowana przez Hannę Marię 

Małgowską typologia ówczesnych form reportażowo-dziennikarskich, oparta na kryte-

rium „konstrukcji autora-narratora jako czynnika kompozycyjnego”414. Problem pod-

miotowości został już zasygnalizowany przy okazji przeglądu tematycznych kategorii 

reportaży książkowych i prasowych z okresu dwudziestolecia, a konkretnie – w analizie 

ich „upublicystycznienia”. Za przejaw tej tendencji Ziątek uznał nasycenie reporterskiej 

narracji „indywidualnością autorską”:  

 

 Nieskrywana osobista obecność autora w relacji uruchamiała jakby i wyzwalała rezerwy jego 

możliwości interpretacyjnych. Najwybitniejsi polscy reportażyści lat trzydziestych nie tylko nie 

ukrywają swojej obecności w tekście, ale niekiedy wręcz ją manifestują. Stanowi ona nie tylko  

o wiarygodności pryzmatu przekazu, ale – co bardziej istotne – o n a  d o p i e r o  n a j p e ł n i e j  

u mo ż l i w i a  o c a l e n i e  p r z e d mi o t u  o b s e r wa c j i  [podkr. moje – K. F.]415. 

 

W międzywojniu tak motywowana chęć pogłębienia opisu rzeczywistości poprzez uwy-

raźnienie głosu autorskiego cechowała zwłaszcza podróżniczą odmianę gatunku, w któ-

rej – jak dowodzi Piechota – reporter-narrator odgrywał rolę pierwszorzędną, stając się 

                                                           
 412 Dokonane rozróżnienie jest bez wątpienia generalizujące, a granica między oboma aspektami 

podmiotowości w literaturze beletrystycznej – rozmyta. Świadczy o tym konstatacja Ryszarda Nycza, 

który w przywołanej pracy na temat poetyki epifanii zwrócił uwagę na postępujące uobecnianie się tro-

pów empirycznej osoby pisarza w sferze wewnątrztekstowej polskich utworów literackich (zob. s. 66-67).  

 413 Zob. K. Wyka, Pogranicze powieści …, s. 83-84. 

 414 H. M. Małgowska, Gatunki reportażowo-dziennikarskie okresu dwudziestolecia. Próba typologii, 

[w:] Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku …, s. 154. Przedr. za: Z teorii i historii literatury. Prace 

poświęcone V Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii, red. K. Budzyk, Warszawa 1963. 

 415 Z. Ziątek, Autentyzm rozpoznań …, s. 709. 
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„koordynatorem własnego procesu poznawczego”416. Analogiczną postawę nadawczą 

Ziątek dostrzega we współczesnym podróżopisarstwie reportażowym, aktualizującym 

typową dla Kapuścińskiego formułę antropologicznej autorefleksji: 

 

Jeśli coś mogłoby tej odnowionej reportażowości – ze szkoły Kapuścińskiego – zagrozić, to 

chyba swoisty nadmiar miejsca, jaki pozostawia ona autorowi dla samego siebie. Bo, jak wia-

domo, zainteresowanie odmiennością kulturową nieuchronnie budzi ciekawość siebie samego, 

tego, kto ową odmienność rozpoznaje, opowiada, kto wobec niej sprawdza się i samookreśla417. 

 

W tego typu publikacjach – wśród których Ziątek wymienia m.in. książki Mariusza 

Wilka, Wojciecha Jagielskiego, Mariusza Szczygła i Maxa Cegielskiego – postawę 

podmiotu wypowiedzi konstytuują schematy narracyjne nawiązujące do tradycji mię-

dzywojennego reportażu podróżniczego. Wynikają one jednak z zasadniczo odmien-

nych źródeł. Widoczną we współczesnych tekstach reporterskich tendencję do nasyca-

nia relacji refleksją autorską Leszek Bugajski tłumaczy zmianą oczekiwań dzisiejszych 

odbiorców, którzy przedkładają opis indywidualnych przeżyć ponad ogólne informacje 

dostarczane natychmiastowo przez mass media. Proces ten określa mianem „uwew-

nętrznienia reportażu”: 

 

Czytelnik współczesnego reportażu oczekuje, wręcz żąda od reportera – czyli swojego wysłan-

nika do takiego miejsca, do którego sam się nie wybierze, czy na spotkanie z takimi ludźmi, któ-

rych sam nie będzie miał szansy nigdy spotkać – by mu opowiedział, jacy ci ludzie są, co czują, 

jak myślą, jak oceniają swoje czyny i czyny innych. Mówiąc w uproszczeniu: c h c e  o p i s u  

u c z u ć ,  s t a n u  d u c h a  [podkr. moje – K. F.], chce poprzez reportaż poznać przede wszystkim 

atmosferę zdarzeń, których świadkiem był reporter, bo – jeśli są one dramatyczne – to widział je 

już wiele razy w swoim telewizorze, a jeśli to wydarzenia z przeszłości, czytał o nich w pod-

ręcznikach albo książkach historycznych418. 

  

Upodmiotowienie współczesnych utworów reportażowych Bugajski tłumaczy więc 

wpływem czynników pozaliterackich, związanych z przewartościowaniem kryteriów 

oceny piśmiennictwa dziennikarskiego w dobie postępu technologicznego. Diagnoza ta 

                                                           
 416 M. Piechota, Jaka Ameryka? …, s. 40. W przywołanej pracy autorka przekrojowo referuje ogólne 

poglądy badawcze na temat podmiotu narracji reporterskiej – zob. rozdział Zagadnienie podmiotowości 

reportażu w myśli teoretycznej i krytycznej (s. 39-53).  

 417 Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia …, s. 364. 

 418 L. Bugajski, Pomnik reportażu polskiego …, s. 97. 
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jest niewątpliwie trafna, lecz wymaga uściślenia. Postępujące po 1989 roku naznaczenie 

polskiego reportażu pierwiastkiem autorskim wydaje się nie tyle reakcją na wszecho-

becność środków masowego przekazu – odgrywających istotną rolę na długo przed re-

wolucją cyfrową – ile pośrednim efektem wzmiankowanej przez Michała Drożdża per -

sonal iz ac j i  komunikacji medialnej wskutek procesów konwergencji419. Według ba-

dacza, wspomniana personalizacja wynika za standardów komunikacyjnych ery cyfry-

zacji, odznaczającej się wzmożonym naciskiem kładzionym na „otwarty dialog, poczu-

cie więzi, współzależność, na większą różnorodność idei, doświadczeń”420. Te cechy 

nowych mediów adaptowane są w prozie reportażowej za sprawą uprzednio omówio-

nych strategii interaktywności, ale i dzięki „uwewnętrznieniu” gatunku, dostrzeżonemu 

przez Bugajskiego.  

Analizowane zjawisko dotyczy przede wszystkim książkowych edycji reportaży, 

które z uwagi na objętość i literacką obudowę stwarzają dogodne warunki dla ekspresji 

osobowości twórcy. Skutkuje ona stopniowym przenikaniem autobiografizmu do repor-

terskiej relacji, scalającej trzy wyróżnione przez Małgorzatę Czermińską warianty lite-

ratury dokumentu osobistego421. Prymarna funkcja reportażu jako świadec twa  zaob-

serwowanych faktów zostaje uzupełniona o introwertywną postawę w yznan ia  do-

świadczającego podmiotu. Równoczesna obiektywizacja i intymizacja przekazu stanowi 

w yzwani e  rzucone czytelnikowi, zwykle polegające na trudności z jednoznaczną kla-

syfikacją gatunkową przekazu. Do utworów realizujących omawiany schemat można 

zaliczyć np. opublikowaną w reporterskiej serii Wydawnictwa Dowody na Istnienie 

książkę Wielki przypływ Jarosława Mikołajewskiego422, która kumuluje w sobie cechy 

reportażu i poezji. Ich połączenie uwidacznia się za sprawą wplatania w narrację ele-

mentów wierszowanych, a pośrednio także wskutek ulirycznienia języka opowieści. 

Relację o dramacie uchodźców na włoskiej wyspie Lampedusie Mikołajewski wzboga-

ca osobistą refleksją, miejscami skonstruowaną na wzór prozy poetyckiej: 

 

 Idę ulicą, którą instynktownie uznałem za główną. Na morzu widzę żaglówki. Na brzegu – sta-

re kutry. Dwa lata temu opowiadano mi, że na Lampedusie nie niszczy się zużytych łodzi. Rze-

                                                           
 419 Zob. M. Drożdż, Konwergencja mediów …, s. 97. 

 420 Tamże. 

 421 Zob. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.  

 422 Zob. J. Mikołajewski, Wielki przypływ, Warszawa 2015. W dalszej części pracy cytaty z tej książki 

oznaczam sygnaturą „WP”.  
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czywiście, stoją tu i ówdzie jak pomniki życia i śmierci, kruchości i trwania. Trupy kutrów na-

kładają się na żywe, dalekie żagle i jest tak, jak gdyby ziemia i woda były tym samym żywiołem.  

 Przyjechałem z heraklitejską wiedzą, że wszystko płynie; wyjadę z przekonaniem, że wszyst-

ko pływa. [WP, s. 17]  

 

Kapuściński nie mógł przeprowadzić żadnego wywiadu, bo nie zadawał pytań: czekał, aż ludzie 

sami zechcą mu o sobie opowiedzieć. To jedna z najważniejszych zasad reportażu: nie pytać, tyl-

ko czekać. Budować klimat, namiastkę przyjaźni. Zaplanowanej, lecz autentycznej. Jeśli koniecz-

ne – spalać dystans z prędkością prochu. Ale koniecznie wejść do środka, do kresu. [WP, s. 22] 

 

Na przykładzie wskazanych fragmentów można stwierdzić, że w obfitującym w auto-

tematyczne wzmianki utworze Mikołajewskiego kategoria podmiotu uwidacznia się 

równocześnie w dwóch płaszczyznach: narracyjnej i metatekstowej. Podobny charakter 

ma instancja nadawcza występująca we wspomnianej już książce Skucha Hugo-Badera, 

uprzednio analizowanej pod kątem nawiązywania interakcji z czytelnikami. Personali-

zacja narracji również w tym wypadku zaburza gatunkową dystynktywność wypowie-

dzi, której reportażową podstawę uzupełniają treści o jawnie autobiograficznym podło-

żu. Portretując członków działającego w czasach „Solidarności” Międzyzakładowego 

Komitetu Koordynacyjnego, reporter odwołuje się w tekście do własnej konspiracyjnej 

przeszłości. Skutkuje to wyraźną intymizacją i emocjonalizacją przekazu: 

 

To najdłużej pisany tekst w moim życiu. I pewnie nigdy bym się do niego nie zabrał, bo boję się 

tego tematu jak ognia, jak niespodziewanej albo przewlekłej śmierci, gdyby nie to, że mieliśmy 

dwudziestą piątą rocznicę powstania III RP, prezydent przypina mi krzyż, a ja przy tej okazji 

słyszę słowa znanej krytyk i kurator sztuki Andy Rottenberg, że w Polsce z wolności najmniej 

korzystają ludzie, którzy o nią walczyli.  

 […] ślubuję sobie wreszcie o tym napisać, i nie tylko do gazety, ale książkę napisać o daw-

nych konspiratorach, o moich koleżankach i kolegach z miejskiej partyzantki. Tych moich naj-

bliższych, siostrach i braciach, ukochanych… [SK, s. 18-19] 

 

Przytoczone zabiegi, za sprawą których reportaż przekształca się w prywatną 

opowieść na tematy bliskie autorowi, są coraz częściej stosowane w książkowych pu-

blikacjach polskich reporterów. Utwory te zwykle ukazują się poza serią lub w biblio-

teczkach obejmujących szeroko pojętą literaturę faktu. Na takiej zasadzie Wydawnictwo 

Czarne opublikowało w dokumentarnym cyklu „Sulina” książkę Zrób sobie raj Szczy-

gła, łączącą partie reportażowe z elementami prozy eseistycznej i diarystycznej. Rów-
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nież w tym wypadku, podobnie jak w Skusze Hugo-Badera, podmiot autorski „zawłasz-

cza” i „prywatyzuje” narrację, o czym świadczy umieszczona w przedmowie deklaracja 

reportera: „Marzyła mi się książka o moim u lubionym kra ju  [podkr. moje – K. F.] 

bez napinania się. […] Mówiąc w skrócie – jest to książka o sympatii przedstawiciela 

jednego kraju do innego kraju” [ZSR, s. 7]. W związku z brakiem wyrazistych kwalifi-

katorów gatunkowych, recepcja tego typu opowieści wydaje się w dużej mierze warun-

kowana publicznym wizerunkiem twórcy łączonego z profesją reporterską. Przyjęcie 

podobnego założenia prowadzi do wniosku, że podmiotowość polskich książek reporta-

żowych lub okołoreportażowych stopniowo wykracza poza czysto morfologiczne wy-

kładniki tekstu. Innymi słowy: „ja” nadawcy dyskursywnego, wprowadzane za pomocą 

pierwszoosobowej narracji i określonych zabiegów stylistycznych, z perspektywy czy-

telnika odgrywa rolę służebną względem empirycznej osoby autora-reportera, tworzącej 

zewnętrzny kontekst odbioru danej publikacji. Prawidłowość ta dotyczy w szczególno-

ści książek powiązanych transmedialną relacją z innymi platformami przekazu, bądź też 

intensywnie promowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. Obie z wy-

różnionych strategii eksponowania realnej sylwetki twórcy można dostrzec w przypad-

ku zbioru Projekt: prawda Szczygła. Umieszczone w tomie teksty mówią o bólu po 

stracie bliskiego i kolejnych etapach doświadczenia żałoby. Wątki te współtworzą krea-

cję podmiotu mówiącego, którego ślady obecne w utworze wyraźnie odsyłają do empi-

rycznej postaci autora:  

 

 Remigiusz Grzela przeprowadził dziesięć rozmów: Obecność. Rozmowy, Drzewo Babel, 

Warszawa 2015. Z nich zaczerpnąłem powyższe przykłady niezgody na nieobecność. […] 

 Opowiadając w gazecie o pracy nad tą książką, autor rozmów dodał, że on nie usuwa ze swo-

jej komórki numeru telefonu kogoś, kto odszedł.  

 Nie usunąłem. [PP, s. 19] 

 

Kompozycja fotograficzno-geograficzna wzbogacona została o zdanie:  

 „Odejdziemy tak, jakeśmy naprawdę żyli: osobno […]”.  

 Podpisane: Jarosław Iwaszkiewicz.  

 Niedawno Los odebrał mi moje razem, od dwóch miesięcy mam więc nową pewność: tak, 

odejdę osobno. Ściskającą żołądek i stuprocentową pewność czasownika dokonanego. [PP, s. 23] 

 

W analizowanym utworze pozaliteracka sylwetka twórcy ulega wyeksponowaniu nie 

tylko za sprawą autobiograficznego motywu przewodniego, ale i dzięki wyraźnemu 
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powiązaniu publikacji z felietonową kolumną Szczygła w „Dużym Formacie”. Autorska 

sygnatura reportera jest ponadto widoczna w postach zamieszczanych na facebooko-

wym profilu książki, komplementarnym wobec treści zawartych w zbiorze książko-

wym. Elementy transmedialnej narracji, za jaką można uznać Projekt: prawdę, skupiają 

zatem uwagę odbiorcy w równym stopniu na tekstowej personie opowieści, co empi-

rycznej osobie autora.   

Podane przykłady książek z pogranicza reportażu i literatury faktu, w których 

uwyraźnienie głosu autorskiego stanowi element autobiograficznego podłoża utworu, 

przywołują drugi z uprzednio wyróżnionych aspektów podmiotowości. Dotyczy on nie 

tyle instancji nadawczej obecnej w tekście, ile realnej postaci twórcy osadzonej w kon-

tekście społeczno-kulturowym. Taki sposób definiowania podmiotu wypowiedzi repor-

tażowej łączy się z problemem przekształceń tożsamości reporterów pod wpływem pro-

cesów konwergencyjnych. W tym ujęciu eksponowanie empirycznej osoby autora, do-

strzegalne w omówionych książkach Szczygła i Hugo-Badera, wydaje się pośrednim 

przejawem adaptacji reportażu książkowego do współczesnych standardów komunika-

cyjnych dziennikarstwa. Za jego wyznacznik Goban-Klas uznaje świadomą autopromo-

cję dziennikarzy: 

 

 Dziennikarstwo tradycyjnie było informacją tekstową, fotografie były komplementarne, a wi-

zerunek samego dziennikarza nieobecny. Współczesny popularny dziennikarz znany jest bardziej 

z twarzy niż własnych tekstów. Inaczej mówiąc – jest celebrytą, medium samym w sobie423. 

 

W przytoczonej opinii powraca zasygnalizowana w kontekście DDM-u kwestia „ume-

dialnienia” pisarzy, kreujących swój wizerunek publiczny za pomocą środków maso-

wego przekazu. Zjawisko to coraz częściej obejmuje nie tylko autorów literatury fikcjo-

nalnej, ale i dziennikarzy wydających książki reportażowe i okołoreportażowe. Tak ro-

zumiany chwyt autopromocji Beata Królikowska i Dariusz Rott dostrzegają w twórczo-

ści Wojciecha Cejrowskiego, który uatrakcyjnia lekturę swych reportaży podróżniczych 

poprzez „konsekwentne prezen towan ie  s i eb i e  w tekście” [podkr. moje – K. F.]424. 

Należy podkreślić, że upatrywanie pełnej analogii między podmiotowością w wydaniu 

„celebryckim” a spersonalizowaną formułą utworów Mikołajewskiego, Hugo-Badera 

lub Szczygła byłoby niewątpliwym nadużyciem. Wydaje się jednak, że gest autoreflek-

                                                           
 423 T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów …, s. 560. 

 424 B. Królikowska, D. Rott, Strategie autoprezentacyjne …, s. 8. 
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sji widoczny w najnowszej prozie reportażowej współgra z częstą we współczesnej lite-

raturze tendencją do ekspozycji osoby piszącego w celu minimalizacji dystansu z czy-

telnikami. W erze cyfrowej zabieg ten stopniowo wykracza poza tekstualną przestrzeń 

publikacji, o czym świadczą spostrzeżenia Macieja Maryla na temat wzrastającej ak-

tywności polskich literatów w internecie. Badacz podkreśla, że „[p]isarz obecny w śro-

dowisku wirtualnym nabiera paradoksalnie bardziej realnych cech, stając się przy tym 

postacią »w bezpośrednim zasięgu« odbiorcy, który może nawiązać z nim kontakt”425.  

Cytowana prawidłowość dotyczy także polskich reporterów, którzy coraz licz-

niej zakładają osobiste konta na internetowych platformach społecznościowych. Zwy-

czaj ten został już częściowo omówiony jako element wydawniczej strategii promocyj-

nej oraz przejaw zatarcia granicy między sferą prywatną i publiczną współczesnych 

dziennikarzy. W kontekście ich podmiotowości istotniejszą rolę odgrywa jednak zau-

ważalne u aktywnych użytkowników mediów zjawisko multifrenicznego „rozszczepie-

nia” jaźni. Burszta określa tym mianem spowodowany przez elektroniczne środki ko-

munikacji proces „rozchodzenia się świata namacalnie doświadczanego i świata, które-

mu zawierzamy, opierając się na przekazie medialnym”426. Transformację ludzkiego 

„ja” pod wpływem nowych technologii eksponuje także Ryszard W. Kluszczyński. Jego 

zdaniem, niemożność rozgraniczenia przeżycia realnego od medialnie zapośredniczone-

go skutkuje hybrydyzacją tożsamości, każdorazowo odmiennie kształtowanej „według 

scenariuszy samoprojektowania odnajdywanych w mediach”427. Podmiotowość współ-

czesna nabiera tym samym charakteru transmedialnego, ulegając rozproszeniu w różno-

rodnych kanałach komunikacyjnych. W przypadku reporterów korzystających z komu-

nikatorów internetowych, a zarazem publikujących spersonalizowane książki w oparciu 

o materiał empiryczny, realna odsłona „ja” konwerguje z „ja” zapośredniczonym po-

dwójnie: poprzez zanurzenie w przestrzeni wirtualnej oraz osadzenie w sferze tekstu 

książkowego. Marek Pieniążek podkreśla, że w efekcie tak pojmowanego zwielokrot-

nienia jaźni „powstaje tożsamość na swój sposób adap tacyjna  [podkr. moje – K. F.], 

                                                           
 425 M. Maryl, Kim jest pisarz (w internecie)?, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s. 94-95. 

 426 W. J. Burszta, Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, [w:] Narracja i tożsamość (I). Narracje  

w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004, s. 32. Burszta odwołuje się tu do koncepcji ame-

rykańskiego psychologa Kennetha J. Gergena, który pojęciem multifrenii określił proces zwielokrotnienia 

ludzkiej tożsamości w efekcie nasycenia życia codziennego zróżnicowanymi doświadczeniami medial-

nymi. Zob. K. J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009.  

 427 R. W. Kluszczyński, Doświadczenie – pamięć – tożsamość. Doświadczenie medialne jako funda-

ment hybrydycznej tożsamości, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny. Paradygmaty. Dys-

kursy, red. A. Zeidler‐Janiszewska, R. Nycz, Warszawa 2008, s. 184.   
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tworzona w toku dookreślania przez podmiot swojego obszaru rezonowania z techno-  

i infosferą oraz wciąż odleglejszą sferą publiczną”428. W świetle tej opinii analizowane 

strategie upodmiotowienia reportaży książkowych można uznać za jeden z mechani-

zmów przystosowawczych, umożliwiających reporterom adaptację do nowych warun-

ków tworzenia i dyfuzji przekazów. Co znamienne, akceptacja konwergencyjnych stan-

dardów pracy i budowy wizerunku skutkuje przeobrażeniem zawodowej tożsamości 

dziennikarzy, jako że – cytując opinię Jakubowicza – „[w] »płynnej nowoczesności« 

także dziennikarstwo musi stać się »płynne«”429.  

O upłynnieniu kryteriów definiowania profesji dziennikarskiej, a ściśle rzecz 

biorąc: reporterskiej, świadczy rosnąca liczba autorów książek reportażowych, którzy 

na co dzień funkcjonują poza głównym nurtem mediów. Do tego typu twórców można 

zaliczyć np. wspomnianego już Jarosława Mikołajewskiego – poetę, pisarza, eseistę  

i tłumacza z języka włoskiego – lub znanego z utworu Jakuck. Słownik miejsca (Czarne; 

2013) Michała Książka, który z wykształcenia jest kulturoznawcą i ornitologiem. Łą-

czenie pozadziennikarskich zawodów z pracą reportażysty oczywiście nie stanowi żad-

nego novum. Tendencja ta zaznaczyła się choćby w międzywojennej tradycji gatunku, 

na gruncie uprzednio analizowanych „przygodnych” reportaży podróżniczych autorstwa 

inżynierów, dyplomatów i wojskowych. Bezpośrednim efektem procesów konwergencji 

– zrównującej nadawców i odbiorców treści medialnych – wydaje się natomiast rosnąca 

grupa reporterów-freelancerów, którzy zaistnieli na forum publicznym w dużej mierze 

dzięki ukończeniu Polskiej Szkoły Reportażu. Ten organizowany w Instytucie Reporta-

żu roczny kurs pisania tekstów reportażowych wydaje się wzorcową realizacją omó-

wionej już idei „pro-am”, czyli typowej dla kultury prosumpcji „profesjonalizacji” ama-

torstwa. Większość kursantów Szkoły rekrutuje się bowiem z branż pozadziennikar-

skich430, a wcześniejsze doświadczenia z mediami nie są obowiązkowym warunkiem 

kwalifikacji kandydatów. Można więc stwierdzić, że Instytut demokratyzuje dostęp do 

profesji reporterskiej, otwartej na jednostki ambitne i obdarzone pisarskim talentem. 

Niektórzy absolwenci Polskiej Szkoły Reportażu – jak analityczka rynkowa Anna Su-

lińska, autorka reportażowej książki Wniebowzięte. O stewardesach w PRL-u (Czarne; 

                                                           
 428 M. Pieniążek, Transmedialne „ja” – czyli podmiot performatywny w relacji z kulturą, „Annales 

Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2013, t. 5, s. 239-240. 

 429 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów …, s. 192.  

 430 Polską Szkołę Reportażu ukończyli m.in.: fotograf Grzegorz Broniatowski, scenarzystka Justyna 

Pobiedzińska, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Karolina Sulej,  

a także lektorki językowe Iwona Głowacka i Maria Hawranek.  



143 

 

2016) – na co dzień nadal wykonują wyuczone zawody. Innym – jak ekonomiście Pio-

trowi Nesterowiczowi, twórcy m.in. przywołanego we wcześniejszej analizie reportażu 

Cudowna – udało się skutecznie przebranżowić. Podobne fluktuacje zawodowe można 

paradoksalnie zaobserwować także w kręgu reportażystów, których ścieżki karier od 

początku oscylowały wokół praktyki reporterskiej. Modelowym tego przykładem jest 

Mariusz Szczygieł, obecnie postrzegany nie tylko jako twórca reportaży, ale i felietoni-

sta, antologista oraz – co znaczące – niezależny wydawca.   

Wydawnictwo Dowody na Istnienie, którego założycielami są Szczygieł oraz 

Wojciech Tochman, prowadzi działalność równocześnie niszową i komercyjną, tj. łączy 

postulat promowania literatury ambitnej ze strategią marketingową, zakładającą stałą 

obecność w internetowych kanałach medialnych. Jako że oficynę tę prowadzą czołowi 

polscy reporterzy, wydaje się ona trafną ilustracją spostrzeżenia Maryla na temat zmia-

ny rynkowego statusu współczesnych pisarzy. Zdaniem badacza, w dobie cyfryzacji 

literaci coraz częściej samodzielnie podejmują czynności w zakresie wytwarzania, dys-

trybucji i promocji książek, dotychczas zarezerwowane dla wyspecjalizowanych insty-

tucji wydawniczo-księgarskich i PR-owych431. Nowe technologie – zauważa Maryl  

– zrywają tym samym z „wprowadzonym przez druk podziałem na mówiącego pisarza, 

instytucje pośredniczące i niemą publiczność”432. Proces ten stanowi kolejną odsłonę 

zjawiska konwergencji, wywierającej widoczny wpływ na przekształcenia tożsamości 

współczesnych twórców literatury. W ich gronie coraz częściej lokowani są także pol-

scy reportażyści, którzy dzięki aktywnemu korzystaniu z mediów, płynnej wymienności 

pełnionych ról zawodowych oraz celowej subiektywizacji własnych książek ustanawia-

ją nowy wymiar pograniczności reportażu jako gatunku.  

 

*** 

 

Wspomniana pograniczność nabiera cech konwergencyjnych za sprawą omó-

wionych mechanizmów przystosowawczych, opartych na kategoriach komercjalizacji, 

interaktywności i podmiotowości. Pierwszą metodę adaptowania reportaży książko-

wych do standardów ery cyfrowej cechuje z jednej strony synergiczne podejście do 

kwestii promocji i dystrybucji utworów, a z drugiej – otwartość na oddolne inicjatywy 

                                                           
 431 Zob. M. Maryl, Kim jest pisarz …, s. 86. 

 432 Tenże, Technologie literatury …, s. 177. 
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czytelników uwikłanych w transmedialne relacje z danym produktem wydawniczym. 

Tendencja ta łączy się nierozerwalnie z kolejną strategią adaptacji, tj. z postulatem bu-

dowy interakcji z czytelnikami, służącej zniesieniu asymetrii w relacjach nadawczo-

odbiorczych. Tak rozumiana dialogiczność zostaje przeciwstawiona „zamkniętej” orien-

tacji mediów tradycyjnych, w których treści tworzyli wyłącznie nadawcy profesjonalni, 

a kontakty z publicznością podlegały nieustannej moderacji i kontroli. O zmianie podej-

ścia do odbiorców świadczą przytoczone przykłady aktywizowania fanów reportażu za 

pomocą internetowych platform społecznościowych, wykorzystywanych w celu wy-

promowania konkretnych książek lub kompleksowych przedsięwzięć reporterskich. 

Zabiegi te pozwalają dostosować przekazy piśmienne do formatu nowych mediów, któ-

rych interaktywny profil umożliwia wzmiankowaną przez Drożdża personalizację pro-

cesów komunikacyjnych. Współtworzy ona ostatnią z wyróżnionych metod adaptacyj-

nych, polegającą na eksponowaniu figury podmiotu autorskiego zarówno w warstwie 

tekstualnej utworów reportażowych, jak i w przestrzeni pozaliterackiej. W pierwszym 

ujęciu skutkuje to widoczną intymizacją języka reportażu, coraz częściej wzbogacanego 

elementami jawnie autobiograficznymi. Z kolei w perspektywie zewnątrztekstowej za-

gadnienie podmiotowości łączy się z szerszym problemem przetworzenia rzeczywisto-

ści społecznej przez skonwergowane media oraz z kwestią upłynnienia dziennikarstwa 

jako profesji. W następstwie tych zjawisk skrzyżowaniu ulegają zawodowe role pełnio-

ne przez reporterów, a ich publiczny wizerunek – oscylujący między statusem literata, 

osobowości medialnej i zwykłego człowieka – nabiera cech hybrydycznych.  

Wyróżnione tendencje można tłumaczyć McLuhanowskim wariantem determi-

nizmu technologicznego, do którego wyraźnie odsyła konstatacja Drożdża: 

 

Człowiek jest istotą uwarunkowaną przez kulturę medialną i podlega ciągłym zmianom pod 

wpływem kulturowych oraz technicznych elementów i struktur jego komunikacyjnych interakcji. 

Jeśli media stanowią „przedłużenie człowieka”, to wszelkie zmiany i rewolucje medialne doty-

kają wprost ludzkiej natury433. 

 

Rewolucyjne następstwa konwergencji uwidaczniają się jednak nie tylko w zmianie 

społeczno-kulturowej tożsamości reporterów. Przekształceniom ulega także ich pisarski 

warsztat, o czym świadczą zasygnalizowane w tej części rozważań przejawy wzrastają-

cej interaktywności i subiektywizacji poetyki reportażowej. Obie te tendencje można 

                                                           
 433 M. Drożdż, Konwergencja mediów …, s. 98. 
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potraktować jako swego rodzaju zmodernizowaną, tj. dostosowaną do specyfiki współ-

czesnej mediosfery, realizację tradycyjnych wyznaczników gatunkowych reportażu. 

Bezpośrednim efektem procesów konwergencyjnych wydają się natomiast przeobraże-

nia t echnik i  p rzekazu  treści reportażowych. Twórczość polskich reporterów w co-

raz większym stopniu uchodzi za pograniczną nie tylko w wymiarze genologicznym, 

ale i medialnym, jako że agreguje zróżnicowane formy podawcze i środki wyrazu. Ze 

wspomnianym zjawiskiem łączone są w pierwszej kolejności internetowe hybrydy ga-

tunku, przede wszystkim spopularyzowane w drugiej dekadzie XXI wieku reportaże 

cyfrowe. Obserwacja polskiego sektora wydawnictw zwartych z zakresu literatury faktu 

pozwala jednak stwierdzić, że formalną transformację przechodzą także książki reporta-

żowe. Ilustrują tym samym nadrzędny, bo obejmujący szeroko pojętą kulturę druku, 

wymiar adaptacji starych mediów do nowych warunków odbioru. 
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ROZDZIAŁ 4: 

Agregacyjność współczesnych polskich reportaży książkowych 

  

 

 

 

Przemiany reportaży książkowych w erze cyfrowej wynikają nie tylko z nowych 

strategii promocji i dystrybucji, będących zasadniczym przedmiotem dotychczasowych 

rozważań poświęconych następstwom konwergencji mediów. Konieczność konkurowa-

nia z nośnikami elektronicznymi skłania autorów książek reportażowych także do mo-

dyfikacji sposobu myślenia o formalno-gatunkowym ukształtowaniu utworów. W pol-

skiej refleksji badawczej tak rozumiane przewartościowania w zakresie poetyki często 

tłumaczono „literaturyzacją” reportażu, uznaną za pośredni efekt jego wycofania z pra-

sy i ulokowania w sektorze książkowym. Właśnie zwrot reporterów ku wydawnictwom 

zwartym Ziątek uznał za decydujące źródło przeobrażeń. W jednej z prac podkreślił: 

„Dzisiejsze przemieszczanie się [reportażu – przyp. K. F.] do książki […] świadczy, że 

nie będzie on już tym, czym był dotąd”434. Transformacji tego gatunku w Polsce nie 

sposób jednak sprowadzić wyłącznie do zmiany wiodącego medium przekazu. Biorąc 

pod uwagę konwergencyjne przekształcenia ruchu wydawniczo-księgarskiego, należy 

mówić raczej o multiplikacji i krzyżowaniu różnorodnych przekaźników w obrębie po-

jedynczych książek i w ich najbliższym otoczeniu medialnym.   

W przypadku polskiego reportażu procesy te są obecnie rozpatrywane najczę-

ściej w kontekście powstania multimedialnych i transmedialnych hybryd gatunku435. 

Przyjęcie podobnej perspektywy zwykle ukierunkowuje uwagę na zjawiska zachodzące 

poza wyjściowym nośnikiem papierowym – traktowanym jako konieczny punkt odnie-

sienia dla zobrazowania przemian, lecz nie jako ich bezpośredni obiekt. Na potrzeby 

niniejszej refleksji zostanie obrana strategia odwrotna. Analizowane będą mechanizmy 

decydujące głównie o wewnętrznej budowie książek reportażowych, ukazane przez pry-

                                                           
434 Z. Ziątek, Dwa dwudziestolecia …, s. 365. 
435 Zob. np. P. Buczek, Wpływ nowych mediów na ewolucję literatury faktu. Analiza reportażu multi-

medialnego Jacka Hugo-Badera »Boskie Światło«, „Civitas et Lex” 2015, nr 3, s. 7-16; N. Wrzeszcz, 

Blondynki na krańcu świata. Kobieca opowieść o Czarnym Lądzie, „Annales Universitatis Paedagogicae 

Cracoviensis. Studia de Cultura” 2013, t. 5, s. 203-214.   
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zmat przeobrażeń współczesnej mediosfery. Tok rozważań określi specyficzne pojęta 

kategoria agregacyjności, rozumiana jako centralna właściwość konstrukcyjna najnow-

szych reportaży436. Egzemplifikacji tej tendencji posłużą utwory Mariusza Szczygła, 

Jacka Hugo-Badera oraz Filipa Springera, których reporterski dorobek wydaje się naj-

pełniej odzwierciedlać możliwe kierunki ewolucji omawianej konwencji gatunkowej.  

 

4.1. Między hybrydą a projektem – reportaż książkowy jako agregat 

 

Przemiany formalne polskich reportaży książkowych należy powiązać z szer-

szym problemem sytuacji książki drukowanej w dobie ekspansji elektronicznych środ-

ków przekazu. Mimo deklarowanej przez większość badaczy wiary w przetrwanie tra-

dycyjnych nośników papierowych, faktem pozostaje ich stopniowa ewolucja pod wpły-

wem nowych form medialnych, zgodna z logiką wspomnianego już zjawiska remedia-

cji. Ta prawidłowość dotyczy w szczególności sektora wydawniczo-księgarskiego, re-

prezentującego kulturę druku adaptowaną do standardów komunikacyjnych cyfryzacji. 

W świetle przytoczonych spostrzeżeń można więc polemizować z konstatacją Burszty:  

 

Książka jest niezmienna, nie da się jej unowocześnić, podobnie jak nie da się zreformować samej 

praktyki czytania. Tym samym jest ona działalnością k o n s e r w a t y w n ą  [podkr. moje – K. F.], 

idącą pod prąd głównego nurtu konsumeryzmu437. 

 

Choćby pobieżny przegląd nurtów literackich z przełomu XX i XXI wieku do-

wodzi raczej tendencji przeciwstawnych wobec tej opinii. Wyrazistą próbą przełamania 

konserwatyzmu utworów książkowych był np. propagowany przez Zenona Fajfera pro-

jekt „liberatury”, tj. „literatury totalnej, w której tekst i przestrzeń książki stanowią nie-

rozerwalną całość”438. Nadanie sensotwórczej rangi przedmiotowym aspektom publika-

cji – począwszy od typograficznego układu strony, na rodzaju papieru kończąc – można 

uznać za jawne nawiązanie do utrwalonych w tradycji wzorców sztuki awangardowej. 

Analogiczny „kryptotradycjonalizm” uwidacznia się także we wspomnianej już poetyce 

literackiego hipertekstu. Formuła powieści hipertekstowej, w Polsce spopularyzowana 

                                                           
436 Przewodnią dla tego rozdziału kategorię agregacyjności analizuję w oparciu o poszerzone fragmen-

ty mojego artykułu: Projekt: książka. O agregacyjności reportażu, „Tekstualia” 2016, nr 4, s. 123-136.  
437 W. J. Burszta, Książka i czytanie …, s. 139. 
438 Z. Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009, red. K. Bazarnik, 

Kraków 2010, s. 43. 
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w pierwszej dekadzie XXI wieku, zakłada zerwanie z linearyzmem lektury poprzez nie-

sekwencyjną budowę narracyjną opartą na systemie hiperłączy439. Konwencja ta powie-

la więc chwyty wypracowane w dwudziestowiecznych „protohipertekstach”, które ak-

tywizowały odbiorcę do przyjęcia pozycji gracza, dekodującego przeplatające się war-

stwy znaczeniowe fabuły. Tak rozumianą kategorię książki-gry – będącą kolejnym 

przejawem zerwania z eksponowanym przez Bursztę konserwatyzmem praktyk czytel-

niczych – Mochocka odnosi do reguł interaktywności i intermedialności440, omówio-

nych w rozważaniach o adaptacji reportaży książkowych do warunków cyfryzacji. Po-

nowne przywołanie obu tych zjawisk pozwala poszerzyć analizę przekształceń kultury 

druku w efekcie konwergencji. Wpływ wymienionych procesów na sektor wydawnictw 

zwartych Michał Zając bada w kontekście współczesnej literatury dla dzieci i młodzie-

ży, której związki z innymi mediami określa za pomocą koncepcji książki konwergen-

cyjnej. Termin ten można uznać za bibliologiczny odpowiednik opowiadania transme-

dialnego. W definicji Zająca książka konwergencyjna oznacza narrację zapoczątkowaną 

przez przekaz drukowany, lecz stale ewoluującą wskutek rozpisania fabuły na różne, 

wzajemnie komplementarne platformy medialne441.   

Wszystkie wymienione tendencje twórcze można uznać za przykłady gromadze-

nia i scalania odrębnych komponentów komunikacyjnych – technik fabularnych, środ-

ków wyrazu, fizycznych nośników danych lub ścieżek odbioru. Ich koncentracja pro-

wadzi każdorazowo do powstania kompleksowego zespołu wzajemnie powiązanych 

elementów, które w połączeniu zaczynają funkcjonować na zasadach autonomicznego 

komunikatu. Semantyka tego mechanizmu nasuwa mimowolne skojarzenie z pojęciami 

agregacyjnośc i  oraz agrega tu , będącego efektem finalnym wspomnianej syntezy. 

Sam termin agregacji stosowany jest na oznaczenie zróżnicowanych zjawisk z zakresu 

nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych. W potocznym rozumieniu uchodzi za pro-

ces łączenia, w którego następstwie powstaje „całość złożona z pewnych przedmiotów, 

traktowanych jako jej części właściwe”442. Jeśli odnieść tę kategorię do przedmiotu ni-

niejszej analizy, należy zaznaczyć, że z natury agregacyjne jest zjawisko konwergencji 

                                                           
439 Na temat powieści hipertekstowej – zob. np. M. Bogaczyk-Vormayr, Wszystko jest Tekstem? Hi-

pertekstualność jako nowe doświadczenie literatury, „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2, s. 256-269. 
440 Zob. A. Mochocka, Między interaktywnością a intermedialnością …, s. 163-164.  
441 Zob. M. Zając, Od Produktu Totalnego do książki konwergencyjnej. Związki książki dla dzieci  

i młodzieży z innymi mediami, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy, badania, 

hipotezy, red. E. Głowacka, M. Kowalska, P. Krysiński, Toruń 2014, s. 313-322. 
442 B. Kaczorowski (red.), Leksykon PWN, Warszawa 2004, hasło: agregat [łac.], s. 25. 
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mediów – centralne dla problemu przekształceń współczesnych polskich reportaży 

książkowych. O ile jednak istotę konwergowania stanowi upłynnienie granic dzielących 

podmioty tego procesu, a w konsekwencji ich wzajemne upodobnienie, agregacyjność 

kładzie większy nacisk na wyeksponowanie liczebności składników tak pojmowanego, 

konwergującego uniwersum. W przypadku książek reportażowych agregację należy 

więc rozumieć jako demonstrowanie fragmentacji i heterogeniczności materiału, two-

rzącego końcowy produkt wydawniczy. Reportaż książkowy o statusie „agregatu” był-

by w związku z tym sumą komponentów niejednorodnych pod względem formalnym  

i funkcjonalnym, występujących w obrębie medium wyjściowego i poza nim.    

Agregacyjność można oczywiście uznać za „wrodzoną” właściwość analizowa-

nego gatunku, analogiczną do jego sprawozdawczości, dokumentarności, podmiotowo-

ści czy literackości. Z założenia agregacyjny charakter ma utrwalony w tradycji akt 

gromadzenia i scalania treści tworzących reporterską opowieść, czego sugestywną me-

taforą jest Wańkowiczowska koncepcja reportażu jako mozaiki. W serii teoretycznych 

szkiców z drugiej połowy lat sześćdziesiątych Wańkowicz porównał pisarstwo reporta-

żowe do łączenia faktograficznych „kamyczków” w mozaikowy obraz, w którym „żad-

nej cząstki nie można pomalować, każdą trzeba wynaleźć w jej naturalnej barwie”443. 

Dopuszczalna jest jednak – a nawet wskazana – celowa synteza odrębnych faktów cząst-

kowych, np. informacji dotyczących kilku różnych, lecz realnie istniejących postaci. 

Skutkuje to mimowolnym ufikcyjnieniem narracji, mającym na celu wydobycie w tek-

ście prawdy generalnej kosztem prawdy dosłownej. Postulowane przez Wańkowicza 

poszerzenie konwencji reportażu o elementy kreacyjne stanowi radykalną odsłonę agre-

gacyjności, w tym ujęciu rozumianej jako określona metoda konstrukcji uprzednio wy-

selekcjonowanego materiału źródłowego. Tak pojmowane łączenie i przetwarzanie fak-

tów służy estetyzacji przekazu reportażowego, który nierzadko nabiera cech sylwicz-

nych za sprawą tematycznej oraz formalnej różnorodności. Pojęciem sylw współcze-

snych444 Nycz określił ponadgatunkową odmianę pisarstwa paraliterackiego, opartą na 

heterogeniczności i fragmentaryzacji tworzywa tekstowego. Zdaniem Buławy, sylwicz-

ność – w swej istocie tożsama z mechanizmem agregacji – jest jedną z tradycyjnych 

cech strukturalnych reportażu: 

 

                                                           
443 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, Warszawa 1965, s. 48. 
444 Zob. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984. 
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Materiał zebrany przez reportera zawsze ma tak naprawdę naturę sylwiczną. […] Różnorodność 

materiału (od dokumentów, przez dane statystyczne, fragmenty książek naukowych, pojedyncze 

wypowiedzi, po wrażenia zmysłowe reportera) jest często bodźcem do poszukiwania klucza 

umożliwiającego połączenie odrębnych pod względem treści i formy materiałów […]445. 

 

Podobną opinię formułuje Agnieszka Mikołajczuk, której zdaniem „wielość głosów, 

kodów, stylów, tekstów składających się na materię reportażu wpływa na swoistą kola-

żowość tego gatunku”446. Oprócz sylwicznego scalania faktów do postaci dokumentar-

nego kolażu, standardową postać agregacji stanowią także książkowe zbiory tekstów 

reportażowych. Kumulatywny wymiar tego typu publikacji, zwykle złożonych z prze-

druków prasowych, staje się widoczny zwłaszcza w kolekcjach utworów pokrewnych 

tematycznie i w konsekwencji odbieranych globalnie przez pryzmat przewodniego za-

gadnienia. Ta prawidłowość zachodzi np. w tomie Bóg zapłać Wojciecha Tochmana 

(Czarne; 2010), dotyczącym kwestii wiary i duchowości, a także we wspomnianych już 

książkach Obwód głowy Włodzimierza Nowaka (o relacjach polsko-niemieckich) oraz 

Pochówek dla rezuna Pawła Smoleńskiego (o relacjach polsko-ukraińskich).   

Przytoczone zabiegi mozaikowego kształtowania struktury reportaży i ich agre-

gowania w zbiory książkowe to chwyty stosowane niezależnie od przemian spowodo-

wanych cyfryzacją. Tendencją bliższą idei podjętych tu rozważań, z uwagi na wyraźnie 

konwergencyjne podłoże, jest natomiast tworzenie książek reportażowych o randze me-

dialnych lub gatunkowych h ybr yd . We wcześniejszej analizie termin hybrydyzacji 

stosowany był na oznaczenie procesu krzyżowania się mediów, powiązanego z tenden-

cją do lokowania piśmiennych reportaży na pograniczu różnych dyskursów audiowizu-

alnych. Hybrydyczność można jednak utożsamić także z agregacją na poziomie formal-

no-treściowym utworu. Skutkuje ona powstaniem multimedialnych i polisemiotycznych 

tekstów, których elementy składowe „wchodzą ze sobą w interakcje, relacje zależności, 

są ze sobą w jakiś sposób powiązane, decydując o specyfice całości”447. Złożona budo-

wa tego typu przekazów współgra z eksponowaną przez van Dijka właściwością współ-

czesnych wytworów kulturowych, które wskutek dominacji cyfrowego przetwarzania 

danych „występują we fragmentarycznych i przebudowanych formach”448. W odniesie-

niu do reportaży książkowych, postrzeganych przez pryzmat cech właściwych literatu-

                                                           
 445 M. Buława, Bohater jako autor …, s. 159. 

 446 A. Mikołajczuk, Reportaż – uobecnienie prawdy …, s. 247. 

 447 E. Szczęsna, Tożsamość hybrydyczna, „Er(r)go” 2004, nr 2, s. 12. 

 448 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów …, s. 290.  
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rze, hybrydyczny status można przypisać twórczości agregującej nie tylko odmienne 

schematy medialne, ale i zróżnicowane wzorce narracyjne. Poetyka tego typu publikacji 

spełnia kryteria analizowanej przez Grzegorza Grochowskiego kategorii hybryd teksto-

wych, tj. synkretycznych utworów odznaczających się gatunkową niejednorodnością449.  

Co oczywiste, łączenie gatunków w reportażach książkowych nie zawsze pro-

wadzi do zatarcia ich genologicznego rdzenia. Począwszy od 1989 roku, rośnie jednak 

liczba okołoreportażowych publikacji o charakterze gatunkowych agregatów, niejedno-

znacznych w końcowym odbiorze. Tego typu problemy recepcyjne stwarza np. książka 

Zapiski na biletach Michała Olszewskiego, będąca świadectwem podróży autora po 

Polsce prowincjonalnej i zapomnianej. Wspomniany zbiór książkowy ukazał się w 2010 

roku w reportażowej serii „Terra Incognita” Wydawnictwa W.A.B. i zawiera teksty 

drukowane wcześniej w prasie. Zamiast klasycznego reportażu, czytelnicy otrzymują 

jednak sylwiczny konglomerat krótkich form diarycznych, eseistycznych i felietono-

wych, których połączenie decyduje o zaniku gatunkowej dystynktywności przekazu450. 

Podobny fragmentaryzm kompozycyjny i heterogeniczność tworzywa można dostrzec 

w książce Krall Tochmana i Szczygła (Dowody na Istnienie; 2015). Choć nie jest to 

reportaż, pozwala zilustrować kolejny wariant agregacji, w tym wypadku rozumianej 

jako scalanie odrębnych technik percepcji dzięki zjawisku współautorstwa. Obecność 

dwóch autorów determinuje dwudzielną kompozycję przywołanego utworu, a zarazem 

dwa diametralnie różne ujęcia biograficzne tytułowej bohaterki. Jej pierwszą odsłonę 

ujawnia przeprowadzony przez Tochmana wywiad, osadzony w reporterskiej scenerii 

podróży samochodowej. Wspomnianą rozmowę oddziela wyraźna granica od drugiej 

części książki, wydrukowanej na papierze o innym odcieniu i fakturze. W tej partii 

utworu zawarto krótkie teksty prozatorskie, skany odręcznych notatek i listów, zdjęcia  

z domowego archiwum oraz inne prywatne materiały, „wyjęte z szuflady” pisarki i ze-

brane przez Szczygła w sylwiczną kolekcję. Z ideą reportażu agregacyjnego wiąże 

omawianą publikację fragmentaryczna, kolażowa konstrukcja – skutkująca genologicz-

ną komplikacją całości – oraz fakt, że tak rozumiana hybryda powstała w następstwie 

współpracy reporterów o eksperymentalnym podejściu do warsztatu pisarskiego.    

                                                           
 449 Zob. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy …, s. 20. 

 450 Wątek genologicznego podłoża tej książki rozwijam w artykule: Między literackością a podmioto-

wością. Nowy wymiar „skażenia” polskiego reportażu (na przykładzie »Zapisków na biletach« Michała 

Olszewskiego), „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 153-166. 
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Eksperymentalizm wyróżnia także Córeńkę Tochmana (Znak; 2005) – dokumen-

tarną książkę poświęconą reporterce Beacie Pawlak, tragicznie zmarłej w zamachu ter-

rorystycznym na wyspie Bali. Publikację otwiera fikcjonalny utwór prozatorski, będący 

aluzją do realnie istniejącego szkicu powieści, znalezionego przez Tochmana w osobi-

stych rzeczach bohaterki. Inicjalna partia Córeńki koresponduje z umieszczoną w dal-

szej części książki relacją, dokumentującą podróż reportera śladem zaginionej Pawlak. 

Agregując dwie odrębne płaszczyzny narracyjne, w tym jedną przeczącą istocie obra-

zowania faktograficznego, autor mimowolnie nawiązał do Wańkowiczowskiego postu-

latu wydobycia prawdy esencjonalnej za pomocą częściowego ufikcyjnienia tekstu. Za-

stosowany zabieg Tochman tłumaczył – podobnie jak Wańkowicz swą teorię reporta-

żowej mozaiki – potrzebą rozluźnienia rygorów konwencji. Stwierdził: „Reportaż mnie 

ograniczał […]. Brzmi to przewrotnie, ale musiałem zastosować fikcję, żeby napisać 

bardzo prawdziwą książkę”451. Agregacyjne podłoże Córeńki można więc uzasadnić 

Miłoszowskim dążeniem do wypracowania „formy bardziej pojemnej”, umożliwiającej 

przekroczenie hieratycznych restrykcji rodzajowych lub gatunkowych. Taką postawę 

twórczą reprezentuje w sferze reportażu m.in. Jarosław Mikołajewski, który we wspo-

mnianym już Wielkim przypływie umiejętnie scalił elementy prozy i liryki. Świadczą  

o tym widoczne w książce płynne przejścia narracji reportażowej w partie wierszowane:    

 

W samolocie, jakoś nad Sycylią, mam sen. Nie można wierzyć snom. Wystarczy je zapisywać: 

 

katania jest pode mną 

spotykam się z biagiem 

 

z jego żoną 

synami 

 

z ignaziem 

angelą 

z saragei 

z giampaolo 

z carmelo 

z franceskiem                 

[WP, s. 119] 

                                                           
 451 A. Wolny-Hamkało, Grzechy Tochmana, „Gazeta Wyborcza” 13.10.2005, nr 239, s. 19.  
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Zabieg ten ulega wyeksponowaniu w opisie utworzonego na Lampedusie muzeum rze-

czy osobistych, które kiedyś należały do uchodźców masowo przybywających na wy-

spę. Wyliczenie porzuconych przedmiotów autor konstruuje na wzór lirycznych wer-

sów, rozmieszczonych pojedynczo na piętnastu kolejnych stronach książki [WP, s. 63-

77]. Choć w Wielkim przypływie poetyckie frazy są graficznie wyodrębnione z narracji 

właściwej, pod względem logicznym łączą się z fragmentami pisanymi tekstem cią-

głym. Tak pojmowaną agregację rodzajową można uznać za odwróconą wersję poezji 

faktu, tj. tendencji do przenikania gatunków dziennikarskich w przestrzeń liryki452. Co 

znamienne, mieszanie form dokumentarnych i niedokumentarnych James Hay i Nick 

Couldry określają jako estetykę właściwą nowym mediom, stanowiącą jeden z warian-

tów definicyjnych konwergencji453.   

Punktem wyjścia analizy hybryd reportażowych było stwierdzenie, że ich agre-

gacyjność jest efektem mechanizmów konwergencyjnych zachodzących w sferze for-

malno-treściowej utworów. Procesy te są często określane mianem konwergencji reto-

rycznej, oznaczającej kreowanie nowych gatunków poprzez krzyżowanie cech wcze-

śniej istniejących form medialnych454. Fagerjord pod pojęciem retoryki rozumie ogół 

werbalnych i wizualnych aspektów wypowiedzi, warunkowanych obraną technologią 

komunikacji. Obejmuje ona m.in. tematykę, argumentację, słownictwo, a także materiał 

ilustracyjny i typograficzny zawarty w przekazie. Według Fagerjorda konwergencja 

retoryczna zachodzi wówczas, gdy tego typu elementy odziedziczone z wcześniejszych 

mediów koegzystują w pojedynczym tekście sieciowym455. Wspomnianą prawidłowość 

można jednak z powodzeniem odnieść także do komunikatów spoza przestrzeni internetu, 

takich jak hybrydy książkowe scalające zróżnicowane schematy medialne. Wzorcowym 

ich przykładem w sektorze najnowszej prozy polskich reporterów jest przywołana już 

formuła polifonicznej powieści reportażowej, operującej „zgromadzonymi  [podkr. 

moje – K. F.] w wyniku dialogu głosami uczestników i świadków wydarzeń”456. Agre-

                                                           
452 Zob. A. Kaliszewski, Poezja faktu. Wpływ gatunków dziennikarskich na gatunki literackie na przy-

kładzie liryki współczesnej, [w:] Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. Furman,  

K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 1999, s. 21-46. 
453 Zob. J. Hay, N. Couldry, Rethinking convergence/culture. An introduction, „Cultural Studies” 

2011, nr 4/5, s. 473. 

 454 Zob. A. Fagerjord, T. Storsul, Questioning convergence …, s. 24.           

 455 Zob. A. Fagerjord, Rhetorical convergence. Studying web media, [w:] Digital media revisited. 

Theoretical and conceptual innovations in digital domains, red. G. Liestøl, A. Morrison, T. Rasmussen, 

Cambridge 2003, s. 313; 316. 

 456 M. Miller, Polifoniczna powieść reportażowa …, s. 88.  
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gacyjność analizowanej konwencji wiąże się nie tylko z wielogłosowym charakterem 

tekstu457, w którym zespoleniu ulega retoryka powieści, reportażu, historii mówionej, 

dramatu i filmu. Proces agregacji uwidacznia się także w zespołowej, koordynowanej 

przez kierownika projektu, pracy nad zbieraniem materiału. Koncepcja zbiorowego au-

torstwa w polifonicznej powieści reportażowej stale ewoluuje, o czym świadczy tekstu-

alno-graficzna książka Marka Millera Papież i generał. Można określić ją mianem mul-

timedialnego agregatu, ponieważ łączy w sobie tekst reporterski ze zdjęciami i rysun-

kiem komiksowym458. Publikacja ta ukazała się w 2015 roku w koedycji Narodowego 

Centrum Kultury i firmy Rosikon Press. Jako że powstała przy współudziale rysowni-

ków: Krzysztofa Ostrowskiego, Przemysława Truścińskiego i Jacka Frąsia, pozwala 

ponownie poruszyć kwestię kooperacji artystycznych – wcześniej rozpatrywanych pod 

kątem interdyskursywności polskich reportaży książkowych. 

Współpraca reporterów z reprezentantami innych profesji zwykle skutkuje hy-

brydyzacją końcowego produktu wydawniczego, uprzednio omówioną na przykładzie 

reportażowo-fotograficznej książki Eli, Eli Tochmana i Wełnickiego. Pełniejszą realiza-

cją idei książkowej hybrydy, łączącej odrębne środki wyrazu w efekcie współdziałania 

twórców o odmiennych profilach zawodowych, wydaje się jednak opublikowana nakła-

dem Wydawnictwa Prześwit Sura – opowieść dotycząca rewolucji i wojny w Syrii, au-

torstwa pisarza i reportera Rafała Grzeni oraz fotografa Macieja Moskwy459. W przywo-

łanej publikacji syryjski konflikt został ukazany poprzez dwie konwergujące ze sobą 

płaszczyzny: czarno-białe zdjęcia Moskwy i miniaturowe teksty reportażowe Grzeni. 

Efektem ich współistnienia jest fragmentaryzacja całego utworu, zgodna z etymologią 

tytułowej sury, czyli arabskiego określenia obrazu bądź fragmentu. Dwudzielna kompo-

zycja wpływa ponadto na przekształcenie książki w polimedialny agregat, o czym 

świadczy zawarta we wstępie uwaga Grzeni:   

                                                           
 457 Agregacyjność tożsamą z polifonicznością narracji można oczywiście uznać także za cechę „trady-

cyjnych” reportaży, w których figurę podmiotu autorskiego zastępuje zbiorowa instancja nadawcza.  

W tego typu utworach rola reportera odpowiada postulowanej przez Millera figurze autora-montażysty. 

Ogranicza się zatem – jak dowodzi Zimnoch – do selekcji i umiejętnego skomponowania głosów bohate-

rów. Zob. tenże, Fikcja jako prawda. Referencyjność reportażu ponowoczesnego, „Naukowy Przegląd 

Dziennikarski” 2012, nr 1, s. 61-62.   
458 Warto zaznaczyć, że przed publikacją utworu Millera reportaże komiksowe – autorstwa dziennika-

rzy Alexa Kłosia i Tomasza Kwaśniewskiego oraz rysownika Przemysława Truścińskiego – ukazywały 

się w latach 2004-2008 na łamach „Gazety Stołecznej” w cyklu Komiks W-wa. W 2009 roku cała seria 

została przedrukowana w książce wydanej przez oficynę Kultura Gniewu. Na temat analogicznych reali-

zacji zagranicznych – zob. K. Lichtblau, Reportaż komiksowy, „Zeszyty Komiksowe” 2015, nr 19, s. 4-9. 
459 R. Grzenia, M. Moskwa, Sura, Warszawa 2016. Cytaty z tego utworu oznaczam skrótem „SU”. 
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[…] oddajemy w Wasze ręce coś, co nie jest ani albumem fotograficznym, ani literaturą faktu, 

ani zbiorem literackich impresji, ani listów do dawnych przyjaciół – ale tym wszystkim naraz.  

W Syrii najczęściej byliśmy razem – ja widziałem Maćka fotografującego, on słyszał historie, 

które spisywałem od spotkanych ludzi. Co pisarskie, skleiło się w naszej pracy i doświadczeniu  

z tym, co zdjęciowe, w fotograficzno-literacki a ma l g a ma t  [podkr. moje – K. F.]. [SU, s. 26] 

 

Pokrewne agregacji pojęcie amalgamatu – oznaczające stop metali, a w szerszym ujęciu 

mieszaninę skupionych elementów – trafnie odzwierciedla relację zachodzącą między 

poszczególnymi składnikami narracyjnymi Sury. Jednostronicowe teksty Grzeni płynnie 

stapiają się z towarzyszącymi im fotografiami, każdorazowo opatrzonymi kompatybil-

nym tytułem. Związek ten nie zawsze opiera się jednak na prostym opisie miejsc, sytua-

cji lub postaci ukazanych na danym zdjęciu. Wynika to z genologicznej niejednorodno-

ści wspomnianych miniatur tekstowych, wśród których można wyróżnić zarówno partie 

spełniające kryteria narracji reportażowej, jak i przykłady od niej odległe. Z niektórymi 

fotografiami zawartymi w książce sąsiadują fragmenty wierszy i sur koranicznych, do-

słownie zacytowane wypowiedzi bohaterów, a także teksty przybierające postać wyob-

rażonego dialogu reportera z opisywanymi Syryjczykami:  

 

 Tego człowieka wyciągnięto cało z doszczętnie zwalonego domu. Modlił się akurat, zginął  

w pokornym pokłonie, gdy płachta sufitu runęła w dół, klinując się tuż nad jego głową. […]  

 Modlicie się jak nigdy – żarliwiej, bardziej panicznie, bezustannie. […]  

 Na końcu drogi przyjdzie wam, syryjskim neofitom, wstąpić do oddziałów męczenników,  

w których paraduje się w workowatym płaszczu, gdyż niczego innego poza chromowanym ka-

łasznikowem posiadać nie wypada. [SU, s. 135] 

 

Analogiczne zwroty niekiedy kierowane są do konkretnych postaci – jak w opisie pole-

głego syryjskiego szahida, niesionego w uroczystym kondukcie pogrzebowym: 

 

 Teraz okryli cię bawełnianym całunem, zgodnie z koraniczną tradycją nie zmywając krwi  

z ciała szahida. Dlatego na muślinowej białej chuście, którą owinięto twoją głowę, rozlewa się 

ciągle żywa czerwona plama, robiąca wrażenie, jakby krew jeszcze wyciekała z rany od szrapne-

la, jakbyś dopiero co zmarł. [SU, s. 129] 

 

Za sprawą zespolenia tego typu hybrydycznych tekstów z równie wieloznacznymi zdję-

ciami, Sura potwierdza spostrzeżenie Rychlewskiego, że „w utworach literackich nie 

zawsze mamy do czynienia z relacją nadrzędno-podrzędną pomiędzy słowem i obra-



156 

 

zem. W ostatnich latach pojawiają się bowiem projekty wielokodowe, których semio-

tyczny status bywa niejasny”460. 

Publikacja Grzeni i Moskwy wydaje się znacząca dla przemian polskich reporta-

ży książkowych także dlatego, że ilustruje proces stopniowego uatrakcyjniania ich fi-

zycznej materii. Tendencję tę można pośrednio tłumaczyć wpływem ekspansywnej kul-

tury audiowizualnej i powszechnej w erze konwergencji idei wielokodowości przekazu. 

Należy jednak podkreślić, przywołując ponownie przykłady „antykonserwatywnych” 

nurtów awangardy, że eksperymenty w zakresie przedmiotowości książek należą do 

praktyk utrwalonych w dziejach piśmiennictwa. Rychlewski aktualizuje tę część trady-

cji literackiej w swej analizie trendów wydawniczych, które zaistniały na polskim rynku 

wskutek transformacji ustrojowej i ekspansji nowych mediów. Przypisuje znaczenio-

twórczy potencjał w równym stopniu treści książki, co walorom sensorycznym towa-

rzyszącym percepcji jej zewnętrznego opakowania461. Składa się na nie m.in. układ ty-

pograficzny, rodzaj papieru i oprawy, a także wygląd okładki i objętość wolumenu. Ma-

terialna obudowa odgrywa istotną rolę nie tylko w przypadku Sury, ale i innych repor-

terskich opowieści o fotograficznym podłożu. Należy wśród nich wymienić m.in. omó-

wiony już pod tym kątem zbiór Eli, Eli Tochmana i Wełnickiego oraz autorskie książki 

Filipa Springera: Źle urodzone i Wannę z kolumnadą. Wymienione publikacje przypo-

minają wydawnictwa albumowe za sprawą bogatego materiału zdjęciowego, nietypo-

wego formatu i przejrzystego layoutu strony oraz wysokiej jakości papieru, na którym 

zostały wydrukowane. Tego typu rozwiązania poligraficzne pozwalają unaocznić kolej-

ną odsłonę agregacyjności, wcześniej rozpatrywanej wyłącznie w odniesieniu do zawar-

tości reportaży książkowych. Dotychczasowe rozpoznania należy poszerzyć o kwestię 

współzależności elementów wewnątrztekstowych i aspektów przedmiotowych książki, 

a w szerszym planie – o analizę dostrzegalnej wśród polskich reporterów tendencji do 

świadomego kreowania zewnętrznego otoczenia utworu.  

Egzemplifikacji wyróżnionych zjawisk może posłużyć hybrydyczny w formie 

zbiór Projekt: prawda Szczygła. We wcześniejszej analizie zaznaczono już, że jest to 

literacki kolaż złożony z ujętych w dwa segmenty felietonowych przedruków z „Duże-

go Formatu”, a także oddzielającej je od siebie powieści Stanucha Portret z pamięci.  

O eksperymentalnym charakterze publikacji Szczygła decyduje jednak nie tylko frag-

                                                           
 460 M. Rychlewski, Książka jako towar …, s. 163.  

 461 Fizycznej materii książki Rychlewski poświęca osobny rozdział – zob. tamże, s. 137-173.  
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mentaryczna budowa i wykorzystanie fikcjonalnej prozy innego autora. Agregacyjności 

wewnętrznej towarzyszy w tym wypadku obudowanie książki kompleksem dodatko-

wych komponentów narracyjnych. Z treścią utworu ściśle koresponduje fizyczna prze-

strzeń wolumenu, co nasuwa mimowolne skojarzenie z koncepcją „liberatury”. O obec-

ności dwóch różnych podmiotów autorskich świadczy zastosowany zabieg poligraficz-

ny (uprzednio omówiony na przykładzie książki Krall Tochmana i Szczygła) – włączo-

ną do zbioru powieść Stanucha wydrukowano odmienną czcionką i na papierze o innym 

kolorze i wykończeniu niż felietony Szczygła. Warstwę interpretacyjną Projektu: praw-

dy współtworzy z kolei dwudzielna konstrukcja okładki, z obwolutą zawierającą repro-

dukcję obrazu Filipa Černý’ego. Wspomniana praca malarska, wisząca na ścianie gabi-

netu Szczygła w jego warszawskim mieszkaniu, jest kluczowa dla zrozumienia pierw-

szej, autobiograficznej części utworu. To, że reprodukcję umieszczono na oprawie, a nie 

na okładce właściwej, można tłumaczyć względami funkcjonalnymi. Zgodnie z zamie-

rzeniem autora, po rozłożeniu obwoluty czytelnik zyskuje bowiem możliwość obejrze-

nia całości obrazu Černý’ego. Zabieg ten wydaje się jednak także świadomym nawiąza-

niem do przewodniego dla książki problemu doświadczenia utraty. Pod zadrukowaną 

oprawą znajduje się bowiem całkowicie pusta okładka, która znacząco koresponduje  

z następującym fragmentem opowieści: 

 

Poszukujemy w pamięci znaków, które zapowiadały to, co się wydarzy. […] 

 „Weź tę płytę. Jeden artysta nagrał moje bicie serca. Będziesz miał, jak mnie już nie będzie”. 

 „Napisz książkę pod tytułem Nie ma. A  n a  o k ł a d c e  n i e  p o wi n n o  b y ć  n i c  [podkr. 

moje – K. F]. Nawet nazwiska autora. Pusty biały papier. O tym, jak żyć z »nie ma«. […]”. 

 I prezent, ostatni, na Boże Narodzenie: Martwe dusze.  

 Znaki są na potem. [PP, s. 13] 

 

Za równie wymowny chwyt edytorski należy uznać także fakt, że uwiecznione na obra-

zie Černý’ego motywy czarnych rozłożystych liści powielono w tekście głównym  

w postaci pobocznych grafik. Są one kolejnym czynnikiem sensotwórczym, ponieważ 

w książce wspomniane rośliny zostają określone jako „kłącza śmierci” [PP, s. 12].   

Przedmiotowe cechy publikacji Szczygła to nie jedyne komponenty jej pozatek-

stowego otoczenia. Obejmuje ono również okoliczności powstania i dystrybucji tego 

utworu, którym można przypisać intencję stworzenia komunikatu wieloskładnikowego  

i – co istotne – transmedialnego. W analizie konwergencyjnych strategii komercjalizacji 



158 

 

i interaktywności osobne fragmenty poświęcono genezie i metodom promocji Projektu: 

prawdy. Nadmieniono, że teksty z drugiej części zbioru stanowią efekt akcji czytelni-

czej, którą Szczygieł – zainspirowany lekturą powieści Stanucha – prowadził na łamach 

„Dużego Formatu”. Reporter przez niemal rok gromadził i opisywał w cotygodniowych 

felietonach prawdy życiowe, zasłyszane od czytelników i osób ze swego otoczenia. Bę-

dąca efektem tego zamysłu książka posiada więc prasowy pierwowzór, a pośrednio  

i prasową kontynuację. Pod wpływem całego przedsięwzięcia felietonową rubrykę auto-

ra, wcześniej oznaczaną nagłówkiem „Szczygieł na czwartek”, przemianowano bowiem 

na „Szczygieł poluje na prawdę”. Niektóre teksty w niej drukowane nawiązują wprost 

do tytułowej idei, poszerzając tym samym książkową narrację o nowe wątki i przeżycia 

odbiorcze. Podobny skutek wywierają uprzednio wspomniane posty na facebookowym 

profilu publikacji oraz towarzyszące jej promocji intermedialne inicjatywy pokroju im-

prowizowanych koncertów muzycznych. Za sprawą tych zjawisk kolaż Szczygła urasta 

do rangi tytułowego p r o j ektu , tj. utworu pojmowanego w sposób holistyczny – jako 

zrealizowana według określonego planu i stale rosnąca suma składników tekstowych  

i pozatekstowych. W ujęciu projektowym miejsce tradycyjnej książki zajmuje konwer-

gencyjna marka wydawnicza, spełniająca kryteria opowieści transmedialnej. Typowe 

dla tej konwencji scalanie różnych platform przekazu – w tym wypadku skupionych 

wokół centralnej pozycji książkowej – można uznać za zewnętrzny wymiar agregacyj-

ności reportaży, komplementarny wobec ich formalno-gatunkowej hybrydyzacji.  

Reportaże-hybrydy i reportaże-projekty wyznaczają dwa główne bieguny prze-

obrażeń współczesnej polskiej prozy reportażowej. Między nimi mieszczą się pomniej-

sze symptomy przemian o agregacyjnym podłożu, np. zyskujące na znaczeniu zjawisko 

seryjności. Z jednej strony dotyczy ono praktyki dzielenia opowieści na odrębne, lecz 

łączące się w logiczną całość tomy książkowe. Z takim zamierzeniem Hugo-Bader na-

pisał Skuchę, przewidzianą jako część tryptyku poświęconego postkomunistycznej Pol-

sce. Z drugiej strony, seryjność polega na inicjowaniu problemowych cykli wydawni-

czych, analogicznych do planowanej w ramach projektu „Migracje” serii współautor-

skich publikacji Tochmana i absolwentów Polskiej Szkoły Reportażu462. Tego typu 

utwory wiążą się z szerszym procesem wcielania w życie wielofazowych i wieloskład-

nikowych przedsięwzięć reporterskich, których wyrazistą ilustracją są multimedialne  

                                                           
 462 Wspomnianą inicjatywę zainaugurowała w 2014 roku wydana nakładem Agory książka Kontener, 

opracowana przez Tochmana wspólnie z Katarzyną Boni.  
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i transmedialne realizacje Hugo-Badera i Springera. Zazwyczaj spełniają one kryteria 

twórczości reportażowej – w przeciwieństwie do książki Projekt: prawda Szczygła, 

mimo to potraktowanej jako przykład zabiegów z powodzeniem adaptowanych w obrę-

bie omawianej konwencji gatunkowej. Sam Szczygieł z kolei, z uwagi na eksperymen-

talne podejście do zagadnień genologicznych, reprezentuje w większym stopniu tenden-

cję do tworzenia książkowych hybryd. Pogłębiona analiza sylwetek twórczych wymie-

nionych trzech reporterów wydaje się konieczna dla uszczegółowienia problemu agre-

gacyjności reportażu – tak w wariancie „hybrydycznym”, jak i „projektowym”.  

 

4.2. Godność formy. Gatunkowe agregacje Mariusza Szczygła 

  

O własnym uwrażliwieniu na kwestię formalnego ukształtowania utworów Ma-

riusz Szczygieł wspominał wielokrotnie. W jednym z wywiadów wyznał: „Jestem miło-

śnikiem formy jako wartości w ludzkiej kulturze. Jestem przekonany, że forma nadaje 

rzeczom i ludziom godność”463. Tak zdefiniowana postawa warsztatowa znajduje od-

zwierciedlenie w reportażach autora Gottlandu, nierzadko misternie skonstruowanych  

i eksperymentalnych pod względem zastosowanych zabiegów, a zatem odznaczających 

się niemalże barokowym konceptyzmem464. Agregacyjny wymiar należy jednak przypi-

sać raczej tym publikacjom Szczygła, w których na skutek syntezy licznych wzorców 

gatunkowych zaburzeniu uległa genologiczna dystynktywność wypowiedzi. Wspo-

mniany proces uwidacznia się nie tyle w pojedynczych tekstach autora, ile w jego zbio-

rach książkowych. Z uwagi na kumulatywny i heterogeniczny charakter, stanowią one 

modelowy przykład agregacyjności tożsamej z wewnątrztekstową hybrydyzacją.  

Co oczywiste, analizowanie gatunkowości współczesnej literatury faktu wydaje 

się próbą karkołomną, biorąc pod uwagę powszechną opinię o zaniku przydatności ge-

nologii jako narzędzia badawczego. Romuald Cudak zauważa, że od schyłku XX wieku 

strukturalno-semiotyczne ujęcia systemu gatunkowego są systematycznie wypierane 

przez poststrukturalistyczne „kategorie »otwartości« i »nieokreśloności« odnoszone do 

                                                           
 463 M. Szczygieł, Metafyzicky orgasmus, rozm. przepr. A. Wójcińska, [w:] tejże, Reporterzy bez fikcji. 

Rozmowy z polskimi reporterami, Wołowiec 2011, s. 174. 

 464 Dowodzi tego choćby przywołany we wcześniejszej analizie „kubistyczny” reportaż Łowca trage-

dii, a także inne teksty z Gottlandu – np. Film się musi kręcić, w którym autor, za pomocą umiejętnej 

segmentacji akapitów, zsynchronizował dwie odrębne płaszczyzny czasowe, zestawiając w ten sposób 

portrety dwóch różnych postaci. O aktualizacji formuły barokowego konceptu w prozie Szczygła piszę 

szerzej w artykule: Koncept we współczesnym reportażu literackim, „Znaczenia” 2012, nr 6, s. 57-65.  
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przedmiotu badań i obszaru zainteresowań”465. W tym nurcie refleksji naukowej miesz-

czą się spopularyzowane pracami m.in. Stanisława Balbusa, Edwarda Balcerzana i Ro-

my Sendyki wizje różnorako pojmowanej „zagłady” gatunków, czyli ich upłynnienia  

w efekcie interioryzacji mieszanych form pisarskich, ekspansji multimediów oraz ulo-

kowania rozważań genologicznych w przestrzeni dyskursu kulturowego466. Przytoczone 

teorie można bez trudu odnieść do problemu hybrydyczności najnowszej prozy polskich 

reporterów. Szczególnie przydatne w kontekście jej interdyskursywności okazuje się 

sformułowane przez Balcerzana pojęcie genologii multimedialnej, w której reportaż 

traktowany jest jako jeden z trzech paradygmatów quasi-rodzajowych, funkcjonujących 

równolegle w wielu kodach i mediach467. W świetle aktualnego stanu badań pewne 

wątpliwości może natomiast budzić analiza agregacji gatunków468 na poziomie we-

wnętrznej organizacji utworów reportażowych. Podobny zamiar rodzi pytanie o celo-

wość jakichkolwiek taksonomicznych rozróżnień w sytuacji przyznania literaturze sta-

tusu w dużej mierze ponadgatunkowego. Uwaga ta nasuwa się tym bardziej, że formal-

na złożoność nie stanowi novum w przypadku reportażu, absorbującego zróżnicowane 

schematy wypowiedzi poprzez adaptacje globalne i cząstkowe469. Mimo tego typu za-

strzeżeń, poruszenie kwestii genologicznych wydaje się konieczne dla zobrazowania 

wewnętrznej agregacyjności niektórych publikacji reportażowych. Zachodząca w nich 

multiplikacja gatunków, skutkująca swego rodzaju bezgatunkowością w ogólnym od-

                                                           
 465 R. Cudak, Rzut oka na polską genologię literacką, [w:] Polska genologia literacka, red. D. Osta-

szewska, R. Cudak, Warszawa 2007, s. 32.  

 466 Zob. S. Balbus, „Zagłada gatunków”, „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25-39; E. Balcerzan, W stro-

nę genologii multimedialnej, [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000, s. 86-

101; R. Sendyka, W stronę kulturowej teorii gatunku, [w:] Kulturowa teoria literatury …, s. 249-283. 

Uzupełnieniem tych koncepcji są m.in. propozycje typologicznego i politypicznego szeregowania gatun-

ków, zastąpienia genologii szerszym pojęciem „czynności genologicznych” lub zrezygnowania z klasyfi-

kacji gatunkowej na rzecz rodzajowej. Zob.: S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typo-

logiczne, politypiczne?, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Mar-

kiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976, s. 204-211; K. Bartoszyński, Wobec genologii, [w:] Genologia dzi-

siaj …, s. 6-18; S. Wysłouch, Nowa genologia – rewizje i interpretacje, [w:] Polonistyka w przebudowie. 

Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, red. M. Czermińska i in., 

Kraków 2005, s. 97-113. 

 467 Zob. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej…, s. 97.  

 468 Na potrzeby analizy posługuję się standardową definicją gatunku, pojmowanego jako intersubiek-

tywny zespół reguł konstrukcyjno-stylistycznych konstytuujących dany typ wypowiedzi.  

 469 Zob. np. M. Wojtak. Reportaż. Informacja zobrazowana, [w:] tejże, Gatunki prasowe, Lublin 2004, 

s. 276-303. Tę właściwość eksponuje także Artur Rejter, według którego „[r]eportaż wyzyskuje gotowe 

odmiany gatunkowe […], pochodzące z różnych stylów funkcjonalnych języka, tworząc tym samym 

pewną mozaikę gatunkową”. Tenże, Reportaż podróżniczy w ujęciu współczesnej lingwistyki – problemy 

badawcze, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, t. 2, red. D. Rott, Katowice 2007, s. 36.  
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biorze przekazu, pozwala bowiem lepiej unaocznić mechanizm kumulacji, występujący 

coraz częściej także w pozatekstowym otoczeniu omawianego nurtu książek.  

Prozę Szczygła wiąże z przytoczonymi tendencjami daleko idąca pograniczność. 

Cechuje ona niemal wszystkie wydane od początku XXI wieku publikacje tego reporte-

ra, nie wyłączając opracowanych przez niego antologii reportażu. O ich niejednoznacz-

nym statusie formalnym świadczą liczne odautorskie uwagi lub – w przypadku trylogii 

100/XX – osobne felietonowe przedmowy, za sprawą których obecność antologisty wy-

kracza poza tradycyjną rolę selekcjonera i redaktora treści. Sylwetka autora-narratora 

zaburza także genologiczny odbiór Gottlandu – wielokrotnie nagradzanego zbioru tek-

stów Szczygła o tematyce czeskiej. W recenzji tej książki Zbigniew Bidakowski pisał: 

„Ani to literacki przewodnik, ani nie literacki, najbardziej podobny do współczesno-

historycznego reportażu, ale właściwie nie reportaż, bo za dużo w nim odautorskich 

komentarzy i refleksji, i domyślnych ocen”470. Należy zaznaczyć, że hybrydyczność 

wspomnianego utworu wynika raczej z jego ogólnej poetyki – odbiegającej od kano-

nicznego wzorca reportażu z uwagi na eseistyczny wydźwięk – niż z kumulacji odręb-

nych cząstek kompozycyjnych w strukturze narracji. W Gottlandzie można jednak do-

strzec pewne przejawy agregacyjności gatunkowej, jako że rozdziały o standardowej 

objętości i zbliżonej stylistyce sąsiadują tu z segmentami o charakterze fragmentów. 

Kazimierz Bartoszyński zauważa, że termin ten – odnoszony najczęściej do rozmaicie 

pojmowanej strukturalnej lub semantycznej parcjalizacji wypowiedzi – bywa stosowany 

także na oznaczenie specyficznej grupy quasi-gatunków literackich, odznaczających się 

fragmentaryczną budową471. Tak zdefiniowane formy, wśród których badacz wymienia 

aforyzm, glossę i wspomnienie, stanowią częsty wyróżnik warsztatu Szczygła. W Got-

tlandzie dowodzą tego rozdziały przybierające postać pojedynczych anegdot, krótkich 

scenek sytuacyjnych i niejasnych pod względem genologicznym mikro-narracji. Wyra-

zistym przykładem tych ostatnich jest trzyzdaniowy tekst o tytule Przemiana: 

  

 27 marca 2003 roku.  

 Teatr Komedia w Pradze (z kawiarnią Tragedia w środku) wystawia Przemianę Franza Kafki  

w reżyserii Arnošta Goldflama. 

                                                           
 470 Z. Bidakowski, Powieści z cudzego podwórka, „Rzeczpospolita” [dodatek „Plus Minus”] 5-6.11.2011, 

nr 44, s. 17.  

 471 Zob. K. Bartoszyński, O fragmencie, [w:] Problemy teorii literatury, ser. 4, red. H. Markiewicz, 

Wrocław 1998, s. 77-78. Na temat poetyki fragmentu – zob. też: J. L. Galay, Problemy dzieła fragmenta-

rycznego: Valéry, tłum. A. Labuda, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 365-396. 
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 W tej inscenizacji problemem bohatera nie jest to, że zamienił się w robaka, tylko jak on  

w tym stanie dojedzie do pracy. [G, s. 231] 

 

Podobne rozdziały-fragmenty Szczygieł zamieścił w Zrób sobie raj472 – drugiej  

w jego dorobku książce poświęconej Czechom, która z uwagi na mnogość scalonych  

w niej wzorców gatunkowych odzwierciedla ideę agregatu w daleko większym stopniu 

niż Gottland. Wśród tego typu fragmentarycznych przekazów można wymienić np. jed-

nostronicowy tekst Post mortem, przewrotnie łączący elementy gatunków funeralnych  

i życiorysu. Wykorzystując dosłowne znaczenie tytułu (łac. ‘po śmierci’), autor wysty-

lizował utwór na „pośmiertne” kalendarium losów człowieka niesłusznie uznanego za 

ofiarę praskiej masakry studentów z listopada 1989 roku: 

 

Życie Martina Šmída po fałszywej śmierci, według niego samego: 

 „Mając 25 lat, kokietowałem myśl o żydostwie i czytałem Singera. 

 Mając 26, nieszczęśliwie się zakochałem. [...] 

 Mając 33, założyłem rodzinę i mam spokój (na razie)”. [ZSR, s. 101] 

 

Na całość rozdziału składa się chronologiczne wyliczenie wybranych faktów z dziewię-

ciu lat życia postaci. Pod względem genologicznym omawiany tekst należy więc uznać 

za hybrydę wspomnienia pośmiertnego – groteskowego, bo stworzonego przez do-

mniemanego „zmarłego”. Także inne miniaturowe zapisy opublikowane w Zrób sobie 

raj473nie poddają się jednoznacznej klasyfikacji, zgodnie z często przypisywaną frag-

mentowi cechą „opozycyjności wobec wszelkiej kategoryzacji gatunkowej”474. Tego 

typu utwory wpływają ponadto na rozproszenie globalnej struktury książki, której for-

malna polimorficzność współgra z umieszczonym w przedmowie manifestem autora:  

 

 Jestem  n i e c h l u j n y m  czechofilem, ta książka nie jest kompetentnym przewodnikiem ani 

po kulturze czeskiej, ani po Czechach. 

 Nie jest obiektywna. 

 N i e  r o ś c i  s o b i e  p r e t e n s j i  d o  n i c z e g o  [podkr. moje – K. F.].  

 Jest wyłącznie o tym, co mnie zafascynowało przez ostatnich dziesięć lat, od kiedy pierwszy 

raz przyjechałem do tego kraju. [ZSR, s. 7] 

                                                           
 472 Do rozważań włączam zmodyfikowane fragmenty mojego artykułu Mariusza Szczygła gatunkowa 

»niechlujność« – o genologicznym statusie książki »Zrób sobie raj«, przywołanego we wcześniejszej analizie.  

 473 Zob. np. rozdziały: Wyrozumiałość, Czy mógłbym nie wierzyć?, Odezwa, Kraj raj. 

 474 K. Bartoszyński, O fragmencie …, s. 83. 
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Zacytowaną deklarację Szczygła Zimnoch tłumaczy szerszą tendencją warszta-

tową, dostrzegalną w prozie polskich reporterów przedkładających doświadczenia jed-

nostkowe ponad sądy syntetyzujące i faktograficzną ścisłość narracji. Zdaniem badacza, 

tak pojmowany zanik „roszczeniowości” reportażu jest przejawem typowego dla epoki 

ponowoczesnej gestu „wyzbycia się odpowiedzialności za słowo”475. Rozpoznania 

Zimnocha można powiązać z upłynnieniem genologicznych granic współczesnej twór-

czości reportażowej, szczególnie tej występującej w wariancie książkowym. Wspo-

mniany proces uwidacznia się w przyjętej przez narratora Zrób sobie raj „niechlujnej” 

strategii obrazowania, która w metaforyczny sposób odzwierciedla mnogość zespolo-

nych w utworze gatunków. Zimnoch określił omawianą publikację Szczygła jako „lite-

racką hybrydę interdyskursywną”476, krzyżującą cechy dystynktywne reportażu, eseju  

i pamiętnika. Badacz celowo zrezygnował z analizy pomniejszych wzorców gatunko-

wych wykorzystanych przez reportera w książce, włączając je w ramy wyróżnionych 

dominant. Przyjęcie zawężonej perspektywy badawczej wydaje się jednak wskazane 

przy założeniu, że właśnie genologiczne rozdrobnienie decyduje o przekształceniu Zrób 

sobie raj w graniczący z reportażem agregat formalny. Mechanizm agregacji uwidacz-

nia się we wszystkich aspektach organizacji tego utworu, tj. w warstwie strukturalnej, 

poznawczej, stylistycznej i pragmatycznej.    

Fragmentaryzacja struktury Zrób sobie raj jest oczywistym następstwem zgro-

madzenia w książce tekstów o różnej objętości i formie. Towarzyszący ich lekturze 

efekt heterogeniczności zostaje spotęgowany za sprawą celowego zachwiania ramy de-

limitacyjnej opowieści. Autor demonstracyjnie oznacza prolog i epilog przewrotnymi 

tytułami: Zamiast wstępu i Zamiast zakończenia, relatywizując w ten sposób tradycyjną 

metodę segmentacji utworów literackich. Wrażenie „umowności” wzmacnia dodatkowo 

na płaszczyźnie genologicznej, czerpiąc z rozmaitych konwencji i poetyk. Oprócz frag-

mentów zbudowanych na wzór anegdoty lub strzępu myśli, w książce znalazły się partie 

inspirowane genologią dziennikarską. Rozdział Fotograf czeski, poświęcony sylwetce 

Jana Saudka, płynnie oscyluje między reporterskim portretem postaci a odmianą wy-

wiadu. Z kolei rozdział Dobrej zabawy z papieżem!, w którym autor relacjonuje kilkud-

niowy pobyt Ojca Świętego w Czechach, przybiera postać korespondencji:  

 

                                                           
 475 M. Zimnoch, Fikcja jako  prawda …, s. 57. 

 476 Zob. tenże, Ekspresja impresywna? „Zrób sobie raj” Mariusza Szczygła – studia genologiczne, 

„Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 3, s. 102. 
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Do Czech i na Morawy przyjechał z wizytą duszpasterską Ojciec Święty (26.09.2009). Postano-

wiłem też wtedy tam pojechać i prowadzić dla gazety, w której pracuję, zapiski. 

 

Piątek wieczór 

  Ma pan jakiś pomysł na weekend, czy coś mogę zaproponować? […] 

  Ale ja już mam plany. Będę jeździł na msze z Benedyktem XVI. [ZSR, s. 153] 

 

Chronologiczny zapis przebiegu papieskiej wizyty – odtworzony poprzez oznaczenie 

segmentów wewnętrznych tekstu nazwami kolejnych dni tygodnia – spełnia kryteria 

korespondencji dzięki wyeksponowaniu autorskiej perspektywy, podkreśleniu geogra-

ficznego dystansu między miejscem powstania a publikacji sprawozdania, a także wyli-

czeniu wykorzystanych przez reportera źródeł informacji. Obejmują one nie tylko na-

oczną obserwację zdarzeń, ale i bieżący przegląd doniesień telewizyjnych i prasowych: 

 

Przeglądam gazety z pierwszymi komentarzami. 

 „Papież oczarował Václava Klausa”. […] 

 „Kościół katolicki wyprostował się i podniósł głowę. Wytrzyma w tej pozycji?”. [ZSR, s. 175] 

 

Za Ryszardem Nyczem tego typu partie można określić mianem „cytatów z rzeczywi-

stości”, pełniących w tekście funkcję estetyzującego ready made477. Tak pojmowane 

cytatowe „rekwizyty” ze sfery empirii współtworzą bogato reprezentowaną w strukturze 

Zrób sobie raj warstwę gatunków użytkowych, wśród których należy wymienić m.in. 

wzorzec listu, biogramu i wiadomości e-mail478. Równie znaczące są gatunkowe nawią-

zania w dwóch rozdziałach na temat czeskiego ateizmu: Czy mógłbym nie wierzyć? oraz 

Jak się Państwu żyje bez Boga?. Schemat sondy graniczy w nich z kwestionariuszem 

wywiadu, dostarczającego szczegółowych danych o badanej grupie respondentów: 

 

 Czy mógłbym nie wierzyć w Boga? – studenci Polskiej Szkoły Reportażu spytali o to mło-

dych Polaków, którzy wstąpili do partii Prawo i Sprawiedliwość (maj 2010):  […] 

 „Wiara może uchronić człowieka przed negatywnymi skutkami cywilizacji”. 

 „Brak Boga to brak celu”. [ZSR, s. 103] 

  

                                                           
 477 Zob. R. Nycz, „Cytaty z rzeczywistości”. Funkcje wiadomości prasowych w literaturze, [w:] tegoż, 

Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 301.  

 478 Wymienione wzorce występują kolejno w rozdziałach: Zapaliło się łóżko, Naród z kodem do do-

mofonu (zob. opisy czeskich hokeistów – s. 97-98) oraz Odezwa. 
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Poprosiłem polskich katolików, aby zadali pytania niewierzącym w Czechach. 

 „Jak się Państwu żyje bez Boga?” 

 –  Normalnie –  

 odpowiedziała Eva Pavlová, 45 lat, z Pilzna, wykształcenie średnie, księgowa, córka wetery-

narza i dyplomowanej pielęgniarki, mężatka. [ZSR, s. 106] 

 

Zastosowany w obu tekstach schemat gatunkowy nasuwa skojarzenie z ideą tzw. dzien-

nikarstwa precyzyjnego, zgodnie z którą „dziennikarze przy badaniu nowych tematów 

posługują się metodami empirycznych nauk społecznych”479. Faktografizm tego typu 

fragmentów stanowi więc równie silny bodziec do osadzenia Zrób sobie raj w polu od-

działywań reportażu, co wzmiankowany przez Zimnocha prasowy rodowód niektórych 

tekstów zbioru oraz przypisywany Szczygłowi wizerunek reportażysty480. 

Ponad wskazanymi wzorcami literatury stosowanej należy ulokować nadrzędne 

paradygmaty gatunkowe skrzyżowane w utworze Szczygła. Uwidaczniają się one nie 

tyle w warstwie strukturalnej, ile w aspekcie poznawczym i pragmatycznym Zrób sobie 

raj, tj. na gruncie tematyki i relacji nadawczo-odbiorczych programowanych w tekście. 

Agregacyjność tematyczna książki wynika przede wszystkim z mnogości selektywnie 

dobranych i odmiennych pod względem problematyki wątków. Historyczny szkic doty-

czący konfliktu Czechów z Kościołem katolickim sąsiaduje tu m.in. z anegdotycznym 

opisem oszukiwania turystów w praskich lokalach, serią reportaży poświęconych nie-

którym postaciom czeskiej sceny publicznej oraz refleksją o hymnie narodowym Repu-

bliki Czeskiej. Różnicowanie tematyki można dostrzec także w pojedynczych rozdzia-

łach, np. w tekście Naród z kodem do domofonu, w którym autor porusza równocześnie 

kwestie czeskiej kinematografii i historii, jak również dostrzeżonego w Czechach feno-

menu hokeja i problemu marginalizacji miejsc pamięci. Różnorodne tematy podjęte  

w Zrób sobie raj – odległe od preferowanych przez młode pokolenie reporterów zja-

wisk kontrowersyjnych lub niedostępnych dla opinii publicznej – Zimnoch uznaje za 

czynnik niezgodny z konwencją reportażu, lecz bliski poetyce eseju481. Eseizacja wyda-

je się naturalnym następstwem nadania książce postaci antropologicznego studium, 

związanego z eksploracją czeskiej Inności przez emocjonalnie zaangażowanego narrato-

                                                           
 479 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Warszawa 

2000, s. 89. 

 480 Zob. M. Zimnoch, Ekspresja impresywna? …, s. 83. 

 481 Zob. tamże, s. 91-92. 
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ra. Realizuje on postawę modelowego przybysza „z zewnątrz”, którego myślowe „pró-

by” polegają na konfrontacji rodzimych norm kulturowych z obcą obyczajowością.   

Towarzyszące temu dążeniu odczucie poznawczej niemocy wpływa na upod-

miotowienie narracji Zrób sobie raj, uprzednio analizowane w kontekście adaptowania 

reportaży książkowych do warunków konwergencji. Głos autorski uwidacznia się np.  

w tekście Po obu stronach okna, w którym Szczygieł wyjawia czytelnikom „swoje 

miejsce w Czechach”, przytaczając prywatne anegdoty na temat wielokrotnego pobytu 

w willi tłumaczki Heleny Teigovej. Autobiograficzne wzmianki pojawiają się także  

w zawartym w rozdziale Naród z kodem do domofonu opisie polskiego wojska, które  

w czasie Praskiej Wiosny dwukrotnie przejeżdżało przez dolnośląską Złotoryję, czyli 

rodzinne miasto reportera. W przywołanym fragmencie Szczygieł porusza kwestię mo-

ralnej współwiny Polaków za najazd w 1968 roku i opisuje symboliczne przeprosiny, 

jakie – będąc już w wieku dorosłym – składał z tego tytułu napotkanym Czechom [ZSR, 

s. 90]. Równie intymny charakter ma tekst Chcesz rozśmieszyć Boga?, w którym autor 

dzieli się osobistą refleksją dotyczącą katastrofy rządowego Tupolewa pod Smoleń-

skiem i wspomina o nieoczekiwanej śmierci zaprzyjaźnionego dziennikarza. Przytacza 

ponadto drastyczną historię rodzinną na temat terroru UPA:  

 

Pewnego dnia dziadek spadł z drabiny i złamał nogę. Leżał już w łóżku, gdy przyszli Ukraińcy, 

kazali mu się ubierać i z tą złamaną nogą pognali do lasu. W lesie musiał wykopać sobie dół, oni 

mu związali ręce drutem kolczastym, zabili go i wrzucili do tego dołu. […] Zawsze prosiłem, 

żeby mi mama tę bajkę powtarzała. Chciałem jej słuchać i słuchać. 

 […] dziś wiem to, czego dziecku nie można było opowiadać. Wiem, że ściągnęli mu skórę  

z rąk. Mówiło się, że tak ściągają, żeby były rękawiczki. [ZSR, s. 196] 

 

Przykłady podobnych autobiograficznych wątków można oczywiście mnożyć. Z jednej 

strony przystają one do definicji eseju jako „procesu gromadzenia osobistego doświad-

czenia człowieka”482, a z drugiej – odpowiadają dostrzeżonej przez Zimnocha pamiętni-

karskiej odsłonie książki. Agregacja obu tych wzorców wpływa na wyeksponowanie 

narratora jako nadrzędnej instancji nadawczej utworu. W aspekcie pragmatycznym 

równie istotną rolę odgrywa jednak implikowana w tekście kategoria modelowego od-

biorcy, częściowo scharakteryzowana w analizie interaktywności Zrób sobie raj. 

                                                           
 482 R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Kraków 2006, s. 43. 
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Wspomniana dialogiczność przejawia się w największym stopniu w swobodnej 

stylistyce opowieści, zawierającej odniesienia do poetyki felietonu i bliskiej mu gawę-

dy. Gatunki te wydają się równie istotnym składnikiem omawianej książki-hybrydy, co 

uwzględnione przez Zimnocha formy eseistyczne i pamiętnikarskie. Świadczy o tym 

dostrzegalna w Zrób sobie raj gawędowa chaotyczność i dygresyjność narracji, a także 

próba imitacji języka mówionego, służąca minimalizacji dystansu z czytelnikami: 

 

[…] myśląc o swoim miejscu w Czechach, zawsze siedzę na parterze przedwojennej willi w Pra-

dze. W stumetrowym, czteropokojowym mieszkaniu, gdzie przed sobą widzę wielkie okno…  

O, przepraszam, inaczej powiem. [ZSR, s. 49] 

 

Gatunkowe cechy gawędy, tj. „[s]woboda kompozycyjna, tematyka obyczajowa, dąże-

nie do pointy, zabarwienie humorystyczne”483, współgrają z felietonową pod względem 

wydźwięku narracją Szczygła. Realizując zadeklarowany w przedmowie postulat stwo-

rzenia książki „bez napinania się”, reporter mnoży w tekście żartobliwe anegdoty i auto-

ironiczne wzmianki. Nierzadko podejmuje też typową dla felietonu intelektualną grę  

z odbiorcą, polegającą na autokreacyjnych mistyfikacjach484. Ich wyrazistym przykła-

dem są homoerotyczne aluzje zawarte w tekście Coming out, którego anglojęzyczny 

tytuł oznacza publiczne ujawnienie orientacji seksualnej: 

 

Przez całe lata, kiedy przychodziłem na jakieś przyjęcie, wiedziałem, że jeśli się ujawnią, to nie 

od razu. Mogłem rozglądać się godzinami i mój radar nie był w stanie ich wyczuć. […]  

 Jednak od kiedy publicznie się w y o u t o wa ł e m  [podkr. moje – K. F.], wielu już przy uści-

śnięciu mi ręki deklaruje, że też są.  

 […] Nie zliczę, ile maili dostałem przez ostatnie lata z wyznaniami w stylu: „Cieszę się, że 

mogę do Ciebie przynajmniej pisać. Karol”.  

 Kiedy już się ujawnimy, z przyjemnością obserwuję, jak poprawia nam się od razu humor 

[…]. Nawet wśród obcego i nieznanego otoczenia – pożądamy się. [ZSR, s. 9] 

 

Szczygieł prezentuje w ten sposób społeczność „czechofilów”, świadomie dezorientując 

potencjalnych czytelników książki.  

                                                           
 483 A. Mlekodaj, Gawęda, felieton, opowiadanie? – dylematy genologiczne na pograniczu dyskursów, 

[w:] Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa? …, s. 92.  

 484 Na temat autorskich mistyfikacji jako jednej z cech felietonu – zob. E. Chudziński, Felieton. Gene-

za i ewolucja gatunku, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów…, s. 209. 
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Oprócz podanych przejawów felietonizacji, stylistykę Zrób sobie raj cechuje 

także mnożenie odmian językowych w celu odtworzenia żargonu portretowanych po-

staci. Wspomniany zabieg jest szczególnie widoczny wówczas, gdy narracja autorska 

ustępuje całkowicie miejsca wypowiedziom bohaterów. W spełniającym te kryteria tek-

ście Tu nikt nie lubi cierpieć Szczygieł różnicuje perspektywy narracyjne wzorem poli-

fonicznej powieści reportażowej, tj. poprzez agregację pojedynczych głosów ludzkich  

w kolektywne świadectwo zdarzeń. Rozdział składa się z zespolonych opowieści ano-

nimowych Czechów na temat zaniku tradycji pogrzebów w czeskiej kulturze. Obiekty-

wizacja przekazu dzięki rezygnacji z jawnego komentarza autorskiego, podobnie jak 

widoczna w tym tekście aktualność problematyki, to tradycyjne cechy reportażu. Jego 

elementy można ponadto dostrzec w powielanych w książce faktograficznych wzmian-

kach o terenowym – czyli reporterskim – gromadzeniu materiału przez narratora, a tak-

że w partiach współgrających z zasygnalizowanym we wstępie rozważań eksperymenta-

lizmem pisarskim Szczygła.  

Podkreślono już, że reportaże autora Gottlandu zwykle odznaczają się drobia-

zgową konstrukcją i nietypową formą. W Zrób sobie raj cechy te można dostrzec w roz-

dziale Wkurzacz czeski, którego fabułę wyznacza sytuacja zwiedzania Pragi w towarzy-

stwie tytułowego bohatera, rzeźbiarza Davida Černego. Wycieczkę śladem jego skanda-

lizujących prac Szczygieł obrazuje poprzez szczególną konstrukcję segmentów we-

wnętrznych tekstu, lokując całą opowieść w sferze dyskursu turystycznego:  

 

Stacja 2: David Černý sika na państwo czeskie 

Sikający to pomnik, którym artysta chciał uczcić wejście Czech do Unii Europejskiej. Basen, do 

którego dwóch mężczyzn oddaje mocz, ma kształt Republiki Czeskiej. [ZSR, s. 232] 

 

Przystanek: Sknedlikowana masa 

Przed inauguracją Sikających w 2004 roku rzeźbiarz podzielił się nadzieją. „Liczę – powiedział  

w wywiadzie – że po wstąpieniu do Unii Czesi stracą swoją zapyziałość”. [ZSR, s. 234] 

 

W przywołanym rozdziale „stacje” dotyczą kolejno oglądanych rzeźb Černego, a „przy-

stankami” są powiązane wątki poboczne, wzmagające plastyczność portretu bohatera. 

Kształt tej narracji nadaje standardowa metoda delimitacji reportaży prasowych, polega-

jąca na wyróżnieniu w tekście śródtytułów o ujednoliconej i zaskakującej regule kom-
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pozycyjnej485. W przypadku Szczygła tak rozumiana segmentacja często opiera się na 

konstrukcjach paralelnych, które w Zrób sobie raj pojawiają się nie tylko we Wkurzaczu 

czeskim. Autor stosuje je także w innych rozdziałach mających reportażowy charakter, 

np. w analizie ateizmu Czechów (Jak się Państwu żyje bez Boga?) lub portrecie filozofa 

Egona Bondy’ego (Zapaliło się łóżko). W tego typu tekstach zwracają uwagę inne styli-

styczne wyróżniki warsztatu Szczygła, a zarazem typowe dla reportaży fabularnych 

chwyty narracyjne. Należy do nich zwyczaj kończenia opowieści za pomocą efektownej 

pointy, tworzącej kompozycyjną klamrę z tytułem lub wstępem utworu. W Zrób sobie 

raj reporter wykorzystuje ten zabieg np. w rozdziale o Bondym, którego finał kore-

sponduje z inicjalną wymianą korespondencji między reporterem a bohaterem tekstu: 

 

„Szanowny Panie Egonie Bondy, 

wielu Czechów jest przekonanych, że wymyślił Pana Hrabal. Ci, którzy wiedzą, że nie został 

Pan wymyślony, uważają jednak, że P a n  n i e  ż y j e  [podkr. moje – K. F.]. W związku z tym 

proszę o spotkanie.  

 M. Szczygieł”. 

 

„Szanowny Panie Kolego, 

u p r z e j mi e  z a p e wn i a m,  ż e  ż y j ę . […] 

 Pański Bondy” [podkr. moje – K. F.]. [ZSR, s. 13]  

 

Zacytowany fragment zyskuje groteskowy wydźwięk w zestawieniu z końcowym aka-

pitem, przybliżającym okoliczności śmierci czeskiego filozofa: 

 

E g o n  B o n d y  n i e  ż y j e .  [podkr. moje – K. F.] 

 Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Jego piżama zapaliła się od papierosa, kiedy usnął. […] 

 Artykuł o jego śmierci zatytułowano Śmiertelny papieros w łóżku Bondy’ego. Pod informacją 

dodano „linki związane z tą wiadomością”: 

 „Łóżka – szeroki wybór on-line”.  

 „Szukacie łóżka czy materaca? Tysiące ofert tutaj!”. 

 „Raj łóżek”. [ZSR, s. 39] 

  

W ten sposób tytuł rozdziału – Zapaliło się łóżko – zyskuje sens dopiero pod koniec 

lektury, zgodnie z przyjętą w reportażach zasadą stopniowania napięcia opisywanych 

zdarzeń. Przemyślana konstrukcja tekstu, widoczna także w pozostałych partiach książ-

                                                           
 485 Zob. M. Wojtak, Reportaż. Informacja zobrazowana …, s. 281-284. 
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ki poddanych analizie, potwierdza więc przytoczoną na wstępie deklarację Szczygła  

o umiłowaniu formy jako podstawy warsztatu pisarskiego.  

Agregacja zastosowanych przez autora reporterskich technik narracyjnych z in-

nymi wzorcami skrzyżowanymi w Zrób sobie raj skutkuje hybrydyzacją całego zbioru, 

współgrającą z powszechną wśród polskich reporterów tendencją do scalania licznych 

schematów gatunkowych w tekście. Wspomniany zabieg coraz częściej przekracza jed-

nak ramy tradycyjnie pojętej pograniczności reportażu, ponieważ gatunek ten przestaje 

odgrywać rolę głównego składnika narracji i niknie w tle równorzędnych, konwergują-

cych ze sobą form wypowiedzi. Oprócz książkowych hybryd pokroju Zrób sobie raj,  

w omawianym nurcie mieszczą się także publikacje autorów identyfikowanych jako 

reportażyści, lecz zawierające jedynie śladowe ilości obrazowania reporterskiego. Mo-

delową tego ilustracją jest książka Projekt: prawda Szczygła, której heterogeniczna 

zawartość – o czym była już mowa – wchodzi w wyraźną interakcję z pozaliterackim 

otoczeniem. Przytoczony przykład skłania do poszerzenia dotychczasowej analizy agre-

gacyjności o mechanizmy kumulacji zachodzące także poza wyjściowym nośnikiem 

drukowanym. Przyjęcie takiej perspektywy prowadzi do ulokowania piśmiennictwa 

reportażowego w polu oddziaływań nowych mediów, których wpływ uwidocznił się 

m.in. w najnowszym dorobku wydawniczym Jacka Hugo-Badera. Z uwagi na prekur-

sorskie wykorzystanie źródeł internetowych w procesie tworzenia reportaży książko-

wych, autor Białej gorączki zasługują na osobną refleksję.     

 

4.3. Jacek Hugo-Bader – reporter „multimedialny” 

 

Przegląd reporterskich dokonań Hugo-Badera trafnie ilustruje konstatację Jaku-

bowicza, że w dobie konwergencji „dziennikarze mediów tradycyjnych wykazują się 

dużą siłą inercji w przystosowywaniu się do nowych warunków”486. Tak pojmowana 

adaptacja jest zależna od przyjęcia zmienionych reguł wykonywania profesji dzienni-

karskiej, wśród których kluczową rolę odgrywa gotowość do równoczesnego tworzenia 

materiałów na wiele różnych platform dystrybucji. Wspomniany wymóg konstytuuje 

ideę dziennikarstwa konwergencyjnego, zwanego też multimedialnym. Deuze określa  

w ten sposób interaktywną i hipertekstową metodę prezentacji wiadomości na stronach 

internetowych, obejmującą co najmniej dwa formaty medialne, np. tekst, dźwięk, środki 

                                                           
 486 K. Jakubowicz, Nowa ekologia mediów …, s. 203.  
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wizualne i animowane grafiki. Badacz definiuje multimedialność także jako proces zin-

tegrowanego przekazu informacji za pomocą odrębnych przekaźników: internetu, tele-

fonii mobilnej, radia, telewizji, prasy itp. W pierwszym ujęciu Deuze utożsamia dzien-

nikarstwo multimedialne z dziennikarstwem internetowym, a w drugim – ze zjawiskiem 

horyzontalnej integracji mediów487. Oba warianty kładą jednakowy nacisk na wdrażanie 

technologicznych innowacji w pracy dziennikarskiej. Jeśli powiązać te uwagi z sylwet-

ką Hugo-Badera, wypada określić go mianem twórcy „multimedialnego”. Jako jeden  

z pierwszych polskich reporterów-literatów wykorzystał bowiem multimedia nie tylko 

do kreowania opowieści w przestrzeni wirtualnej, ale i do modyfikacji tradycyjnych 

metod percepcji utworów książkowych488.    

O otwartości Hugo-Badera na interaktywną formułę nowych mediów świadczą 

jego materiały publicystyczno-reporterskie, które ukazywały się na internetowym porta-

lu „Gazety Wyborczej” na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. W latach 

2010-2012 reporter opublikował w tym serwisie cykl podróżniczych relacji z Kołymy, 

przedrukowanych następnie we wspomnianych już Dziennikach kołymskich, oraz serię 

korespondencji z wędrówki po Azji Średniej489. Uchodzi ponadto za autora pierwszego 

polskiego reportażu multimedialnego Boskie Światło, zamieszczonego w grudniu 2013 

roku na stronie Wyborcza.pl490. W Polsce projekt ten spopularyzował tendencję rozpo-

wszechnioną za granicą, gdzie tego typu materiały udostępniane są regularnie na ła-

mach elektronicznych wydań m.in.: „The Guardian”, „The Wall Street Journal”, „The 

Washington Post”, „Der Spiegel”, a zwłaszcza przodującego w dziedzinie wykorzysta-

nia multimediów „The New York Timesa”491. Nowojorski dziennik zasłynął pod koniec 

2012 roku dzięki pionierskiej cyfrowej opowieści Snow Fall: The Avalanche at Tunnel 

                                                           
 487 Zob. M. Deuze, What is multimedia journalism?, „Journalism Studies” 2004, nr 2, s. 140.  

 488 W niniejszym podrozdziale zamieszczam zmienione i poszerzone fragmenty mojego artykułu: Re-

portaż „skonwergowany”. »Dzienniki kołymskie« J. Hugo-Badera jako hybryda medialna, „Postscriptum 

Polonistyczne” 2014, nr 2, s. 139-153.    

 489 Zob. np.: http://wyborcza.pl/1,76842,12592641,Hugo_Bader_i_paczki_pieniedzy__1__koresponde

ncja_z.html; http://wyborcza.pl/1,76842,12610378,Hugo_Bader_na_sredniowiecznym_bazarze__2__kore

spondencja.html [dostęp: 26.03.2017]. 

 490 http://boskieswiatlo.wyborcza.pl/article/boskie-swiatlo.html [dostęp: 26.03.2017]. Wszystkie cyta-

ty z tego reportażu oznaczam skrótem „BŚ”. 
491 Zob. przykładowe zagraniczne reportaże multimedialne: http://www.theguardian.com/world/intera

ctive/2013/may/26/firestorm-bushfire-dunalley-holmes-family; http://projects.wsj.com/lobotomyfiles/; 

https://www.washingtonpost.com/graphics/world/border-barriers/global-illegal-immigration-prevention/; 

http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/113-fluechtlinge-stranden-in-der-sahara-multimedia-reportage-a-

997702.html; http://www.nytimes.com/newsgraphics/2013/10/27/south-china-sea/ [dostęp: 26.03.2017]. 
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Creek492, wyróżnionej nagrodą Pulitzera w kategorii feature. Tym terminem Kazimierz 

Wolny-Zmorzyński określa popularną w Stanach Zjednoczonych odmianę uproszczonej 

relacji reporterskiej, która „pozwala dziennikarzowi prześlizgiwać się po zdarzeniach, 

pobieżnie orientując czytelnika w tematyce zagadnienia”493. Twórcy Snow Fall prze-

kształcili wspomnianą konwencję w hybrydyczną formę internetowych utworów, scala-

jących tekst ze zdjęciami, materiałami audio i video, mapami, animowanymi infografi-

kami itp. Reportaże multimedialne, w polskiej terminologii określane wymiennie mia-

nem interaktywnych, umożliwiają odbiorcom immersję w opisywaną historię, gdyż za-

warte w nich multimedia zostają płynnie zintegrowane z literackimi środkami ekspre-

sji494. Tego typu produkcje, ulokowane w szerszej kategorii cyfrowych opowieści (digi-

tal storytelling) o nielinearnej budowie i rozmaitym przeznaczeniu495, w krótkim czasie 

pojawiły się w niektórych polskich serwisach dziennikarskich, zwłaszcza na portalach 

„Gazety Wyborczej” i „Dziennika Zachodniego”496. Boskie Światło oraz wcześniejsze 

wirtualne cykle podróżnicze Hugo-Badera reprezentują inicjalną fazę rozwoju omawia-

nych hybryd multimedialnych. Z uwagi na wyraźne powiązania z sektorem wydawni-

czo-księgarskim, pozwalają zilustrować proces przekształcania pojedynczych publikacji 

reportażowych w długofalowe i wieloskładnikowe projekty dokumentalne. 

W przypadku Dzienników kołymskich przejawem tak rozumianej agregacji jest 

sam fakt scalenia internetowych korespondencji z literacką narracją książkowej edycji 

utworu. Na jego wersję sieciową składa się zbiór pogrupowanych w odcinki i połączo-

nych odsyłaczami relacji, które – podobnie jak w książce – zostały ponumerowane we-

                                                           
492 http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek [dostęp: 26.03.2017]. O in-

nych nowatorskich projektach multimedialnych „The New York Timesa” pisze Kamil Bałuk. Zob. tenże, 

Nowe formy gatunków dziennikarskich w sieci. Przykład projektów „The New York Times”, [w:] Dzienni-

karstwo i Media 5. Media zmieniającego się świata, red. I. Borkowski, Wrocław 2014, s. 83-95. 
493 K. Wolny-Zmorzyński, Poetyka reportażu polskiego po 1989 roku. Zarys problematyki, [w:] Re-

portaż a przemiany społeczne po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Kraków-Rzeszów 

2005, s. 24.  
494 Zob. S. Jacobson, J. Marino, R. E. Gutsche, The digital animation of literary journalism, „Journa-

lism” 2016, nr 4, s. 536-538. Według autorów tego artykułu, w reportażach multimedialnych uwidacznia-

ją się cztery środki literackie typowe dla Nowego Dziennikarstwa. Na temat wspomnianych technik nar-

racyjnych – zob. T. Wolfe, E. W. Johnson (red.), The New Journalism, New York 1973, s. 31-33.  
495 Andrzej Radomski zalicza do tego nurtu m.in. podkasty, gry komputerowe, a także wykorzystywa-

ne w celach edukacyjnych filmy i prezentacje multimedialne. Zob. tenże, Digital Storytelling. Kilka słów  

o wizualizacji wiedzy w humanistyce [online], [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe media 

/ Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin 2013, s. 73-82, http://e-naukowiec.eu/wp-

content/uploads/2013/05/Zwrot_cyfrowy_w_humanistyce.pdf [dostęp: 26.03.2017].  
496 http://interaktywna.wyborcza.pl/intro/; http://www.dziennikzachodni.pl/tag/reportaz-interaktywny/ 

[dostęp: 26.03.2017].  
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dług dnia podróży i oznaczone miejscem pobytu autora497. Hipertekstowa budowa cy-

klu, wzbogaconego linkami do innych reportaży Hugo-Badera oraz tematycznych ser-

wisów „Wyborczej”, umożliwia lekturę niesekwencyjną, zależną od indywidualnych 

preferencji użytkownika. Sprzyja temu także multimedialna zawartość wpisów, w któ-

rych tekst sąsiaduje z galeriami zdjęć, a niekiedy także z plikami dźwiękowymi zawie-

rającymi nagranie monologu reportera lub jego krótkich rozmów z bohaterami. Dzięki 

wplecionym do opowieści materiałom audiowizualnym Hugo-Bader stwarza czytelni-

kom namiastkę udziału w rzeczywistej podróży. Zabieg ten, w połączeniu z opcją ko-

mentowania umieszczoną przy każdej relacji, stanowi przejaw typowej dla internetu 

oralności wtórnej, wynikającej z angażowania internautów w dialog nad przekazywaną 

wiadomością498. Można więc stwierdzić, że w wirtualnym Dzienniku kołymskim uwi-

daczniają się trzy wyróżnione przez Deuze paradygmaty dziennikarstwa internetowego: 

hipertekstualność, multimedialność i interaktywność499.   

O przynależności omawianych tekstów Hugo-Badera do tego nurtu świadczy 

ponadto ich ogólna budowa, odpowiadająca strukturze artykułu online. Oprócz daty 

aktualizacji wpisu i pola komentarzy, w sieciowych relacjach reportera pojawiają się 

lidy, czyli wyeksponowane graficznie akapity wstępne. Ten element, będący integralną 

częścią szablonu edytorskiego wypowiedzi internetowych, został pominięty w książko-

wym wydaniu utworu. Kolejną różnicą dzielącą obie wersje opowieści Hugo-Badera 

jest skondensowana objętość dziennika wirtualnego oraz dynamiczne, tj. urozmaicone 

hipermediami, ukształtowanie jego zawartości. Wymienione czynniki współgrają z opi-

nią Leszka Olszańskiego, którego zdaniem „w internecie dominuje skanowanie zamiast 

czytania, statyczną lekturę zastąpiło ciągłe śledzenie nowości i potrzeba nieustannego 

otwierania nowych dokumentów nie po to, by dokładnie je przestudiować, lecz by wy-

łowić najważniejsze informacje”500. Uwaga ta skłania do wniosku, że konwencja repor-

terskiego sprawozdania podróżniczego w sieciowym Dzienniku kołymskim została do-

stosowana do formatu standardowej strony internetowej. Podobnej adaptacji uległ lite-

                                                           
 497 Zob. np. http://wyborcza.pl/1,76842,8435740,Dziennik_kolymski__Pierwszy_tydzien.html [dostęp: 

26.03.2017].  

 498 Ignacy S. Fiut i Marcin Matuzik dowodzą, że możliwy dzięki hipertekstowej strukturze internetu 

wzajemny dialog użytkowników nabiera cech oralności, tj. upodabnia się do komunikacji ustnej w kultu-

rach pierwotnych, opartej na sieci natychmiastowych sprzężeń zwrotnych. Zob. I. S. Fiut, M. Matuzik, 

Hipertekst, konwergencja i interaktywność …, s. 82. 

 499 Zob. M. Deuze, The web and its journalisms: considering the consequences of different types of 

newsmedia online, „New Media & Society” 2003, nr 2, s. 211-216. 

 500 L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 121-122.   
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racki wzorzec dziennika podróży, którego ślady w wirtualnych relacjach Hugo-Badera 

uwidaczniają się m.in. za sprawą pierwszoosobowej narracji i chronologicznego zapisu 

kolejnych etapów wędrówki. Kołymską serię z portalu „Wyborczej” można więc uznać 

za przykład przeniesienia tradycyjnych schematów gatunkowych w interaktywną prze-

strzeń sieci, a konkretnie – za efekt konwergowania tychże wzorców z elementami reto-

ryki nowych mediów.    

Przekształcenie internetowych wpisów w książkowe Dzienniki kołymskie zao-

wocowało poszerzeniem ich treści, przy równoczesnej redukcji zastosowanych środków 

wyrazu. Miejsce multimedialnego zbioru tekstów zastąpił zwarty przekaz piśmienny, 

ilustrowany fotografiami i rysunkową mapą. W książce reporter rozbudował jednak swe 

wcześniejsze relacje podróżne, dodając pominięte w wersji sieciowej partie historycz-

no-opisowe. Oprócz uzupełnień treściowych, do drukowanego wydania utworu zostały 

wprowadzone poprawki wynikające z kompozycyjno-stylistycznej korekty. Autor po-

dzielił ponadto publikację na dwa przeplatające się segmenty narracyjne: typograficznie 

wyróżnione odcinki wirtualnego dziennika oraz wcześniej niepublikowane rozmowy  

z bohaterami. Te ostatnie przybrały postać krótkich rozdziałów, zawierających portrety 

tzw. „paputczików”. Są nimi poznani w czasie wędrówki kierowcy ciężarówek i miesz-

kańcy Kołymy, których Hugo-Bader obdarzył mianem „towarzysza podróży, człowieka, 

z którym jest ci po drodze (po rosyjsku – po puti). Dosłownie i w przenośni” [DK,  

s. 117]. W książce historię danego „paputczika” zwykle poprzedza odpowiednio intry-

gujący tytuł (np. Ruski Iwan – sądny dzień, Nataszka kudriawa – dziecko numer 144)  

i opis scenerii spotkania, natomiast właściwy dialog oscyluje między konwencją dzien-

nikarskiego wywiadu i potocznej rozmowy. Pograniczna forma zapisu współgra z kolo-

kwialnym językiem i przyjętą przez reportera rolą aktywnego uczestnika interakcji:  

 

Doktor Wład – krwotok wewnętrzny 

 – Gdzieżeś już zdążył się uwalić?! – pytam Włada, kiedy dwa dni później spotykamy się rano 

na kawie. 

 – Co ty?! Ja tylko co z dyżuru! Źle wyglądam, bo dobę nie spałem. 

 – Wódą wali od ciebie… [DK, s. 46] 

 

Zażyłą relację rozmówców w tego typu fragmentach można uznać za przejaw omówio-

nej przez Bauera reguły „konwencjonalnej bezpośredniości”, zgodnie z którą „wszyst-

kie zdialogizowane formy wypowiedzi dziennikarskich »imitują« komunikację bezpo-
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średnią”501. Badacz odnosi tę prawidłowość do poetyki wywiadu prasowego, wywiera-

jącej dostrzegalny wpływ na zawartość portretowych rozdziałów książki Hugo-Badera. 

Świadczy o tym nie tylko ich dialogiczna budowa, lecz także informacyjny potencjał. 

Rozmowy z „paputczikami” służą bowiem weryfikacji subiektywnych wrażeń reporte-

ra, zgromadzonych w czasie pracy terenowej i opisanych w dziennikowej części utwo-

ru. Ta partia książkowych Dzienników kołymskich odsyła z kolei w większym stopniu 

do konwencji reportaży podróżniczych, które – zdaniem Piechoty – są zwykle „kon-

glomeratami różnych formalnych rozwiązań: relacji z podróży, obrazków i szkiców  

z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, elementów staty-

styk, kronik, komentarzy socjologicznych, psychologicznych, kulturowych”502. Przyto-

czona uwaga pozwala ponownie poruszyć kwestię wewnątrztekstowych agregacji we 

współczesnej prozie reportażowej. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku Dzienni-

ków kołymskich agregacyjność nie ogranicza się tylko do złożonej pod względem ga-

tunkowym struktury narracji. Wspomniana właściwość nabiera równocześnie charakte-

ru transmedialnego, ponieważ między wirtualną a drukowaną wersją utworu zachodzi 

ścisły związek. 

Dotychczasowa analiza wykazała, że książka Hugo-Badera poszerza wątki zai-

nicjowane w sieciowym cyklu reporterskim. Ten natomiast wzbogaca recepcję wydania 

książkowego dzięki multimedialnym materiałom, które zwiększają zakres sensorycz-

nych doznań u potencjalnych czytelników. Co znamienne, porównanie odcinkowych 

relacji na portalu „Wyborczej” z ich późniejszą edycją zwartą unaocznia ewolucję geno-

logicznego statusu kołymskiej opowieści Hugo-Badera. W obu jej wariantach medial-

nych autor stosuje odmienne sygnalizacje gatunkowe, czego dowodzi np. następujące 

zestawienie pierwowzoru internetowego i odpowiadającej mu partii książki: 

 

Po napisaniu i wysłaniu poprzedniej k o r e s p o n d e n c j i  [podkr. moje – K. F.], wychodzę przed 

południem z tego cholernego hotelu w Sokole, którego nie mogłem opuścić przez tyle dni
503

. 

 

Uzupełniam d z i e n n i k  [podkr. moje – K. F.] i przed południem wychodzę wreszcie z tego cho-

lernego hotelu w Sokole, którego nie mogę opuścić przez tyle dni. [DK, s. 121]   

                                                           
 501 Z. Bauer, Wywiad prasowy. Gatunek i metoda, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów …, s. 191. 

 502 M. Piechota, Jaka Ameryka? …, s. 7.  

 503 http://wyborcza.pl/dziennikkolymski/1,109336,8463155,Dzien_12__W_tajdze___22_kilometry_na

_poludnie_od_438_.html [dostęp: 26.03.2017]. We wszystkich cytowanych fragmentach internetowego 

Dziennika kołymskiego zachowuję oryginalną ortografię i interpunkcję. 
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Widoczne w wymiarze metatekstowym nawiązanie do wzorców dwóch różnych gatun-

ków pośrednio znajduje odzwierciedlenie także w drobnych rozbieżnościach na pozio-

mie gramatycznej organizacji wypowiedzi. W niektórych fragmentach kołymskich rela-

cji można dostrzec zmianę form czasownikowych z narracji w czasie przeszłym (dzien-

nik internetowy) na opis teraźniejszy (dziennik książkowy). Często stanowi to jedyną 

różnicę pomiędzy wirtualną a drukowaną wersją tego samego zapisu:  

 

Chciałem pogadać, wyszedł więc do mnie do holu, usiadł, ale mówił że jest potwornie zajęty504. 

 

Chcę pogadać, wychodzi więc do mnie do holu, siada, ale mówi, że jest potwornie zajęty. [DK, s. 50] 

 

Za sprawą wskazanego zabiegu stylizacyjnego relacje Hugo-Badera zawarte w książce 

stwarzają wrażenie spontanicznych, sporządzanych na bieżąco notatek, odpowiadają-

cych tytułowej formule dziennikowej. Paradoksalnie jednak, efekt autentyzmu i naocz-

ności wywołują raczej cykliczne teksty z portalu Wyborcza.pl, w których chęć szybkie-

go i skondensowanego przekazu informacji znalazła odzwierciedlenie w niedbałym, 

pełnym językowych usterek zapisie. Internetowy Dziennik kołymski – obejmujący zwię-

złe sprawozdania z przebiegu minionych zdarzeń, publikowane stopniowo i bez uprzed-

niej korekty – zbliża się zatem, zgodnie ze wspomnianą sygnalizacją autora, do multi-

medialnej odmiany k o r e s po nd en c j i  z podróży. Rekonstrukcja poczynań reportera 

dokonuje się tu w niewielkim odstępie czasowym, a obecność materiałów audiowizual-

nych wzmaga faktograficzną wiarygodność narracji. Książka stanowi natomiast literac-

ką modyfikację tak rozumianej konwencji, tj. przybiera postać reportażu podróżniczego, 

adaptującego gatunkowy wzorzec dz i enn ik a . O ile więc zamieszczony w sieci Dzien-

nik kołymski mieści się raczej w sferze wypowiedzi dziennikarskich, wydanie drukowa-

ne czerpie w większym stopniu z szeroko pojętej literatury faktu.  

Najistotniejszą konsekwencją włączenia internetowych relacji Hugo-Badera do 

późniejszej edycji książkowej wydaje się jednak nie tyle jej gatunkowe przeobrażenie, 

ile wewnętrzna hybrydyzacja, polegająca na zespoleniu dwóch różnych estetyk medial-

nych. Mimo transformacji tekstu sieciowego w publikację zwartą, w książce nadal wi-

doczne są wpływy pierwowzoru dostępnego w internecie. Do tego typu tropów należy 

zaliczyć elementy decydujące o interaktywnym i podmiotowym charakterze wypowie-

                                                           
 504 http://wyborcza.pl/dziennikkolymski/1,109336,8429557,Dzien_4__Magadan.html [dostęp: 26.03.2017].  
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dzi, które we wcześniejszej analizie zostały uznane za przejaw adaptacji Dzienników 

kołymskich do reguł konwergencji. Interaktywność uzyskana dzięki swobodnej stylisty-

ce i zwrotom do odbiorców jest zdecydowanie bardziej widoczna w wirtualnym dzien-

niku, lecz odgrywa równie istotną rolę w jego wersji książkowej. Także tu Hugo-Bader 

rezygnuje ze zobiektywizowanej narracji, kładąc nacisk na barwność przekazu i ekspre-

sję przeżyć podróżnych. Sprzyja temu literacki opis Kołymy jako krainy ekstremów, 

pokonywanych na kolejnych odcinkach maratońskiego „biegu”. Porównując wędrówkę 

Traktem Kołymskim do trasy maratonu, reporter kreśli sylwetkę podróżnika, który po-

dejmuje osobistą walkę z własnymi ograniczeniami wytrzymałościowymi:  

 

A na 507. kilometrze świętuję ćwiartkę dystansu. Czwartą część Trasy. W maratonie obchodzę 

to święto na dziesiątym kilometrze i bardzo je lubię, bo czuję się lepiej niż przed startem, wydaje 

mi się, że mógłbym biec tak tydzień […]. [DK, s. 149] 

 

Spersonalizowany charakter tego typu wzmianek pozwala włączyć odbiorców w świat 

przeżyć narratora. Wyczynowy wymiar jego podróży ulega natomiast wyeksponowaniu 

dzięki hiperbolizacji kołymskiej przestrzeni, ukazanej pod kątem niewyobrażalnego 

piękna krajobrazu i niezmierzonych bogactw naturalnych, a także nieludzkiej przeszło-

ści łagrowej i współczesnego przepychu bogaczy, zestawionego z ubóstwem tubylczej 

ludności. Efekt hiperboliczny potęgują opisy perypetii podróżnych reportera, wyraźnie 

nawiązujące do konwencji literatury przygodowej. Taki charakter ma wątek spotkania  

z lokalnym oligarchą, który dąży do przekupienia Hugo-Badera za pomocą złotego sa-

morodka i pokaźnej sumy pieniędzy [DK, s. 103-112]. Sensacyjno-kryminalną intrygę 

autor rozwiązuje dopiero w końcowym rozdziale, pisząc o przekazaniu wspomnianej 

łapówki na cele dobroczynne. Zabieg ten nasuwa skojarzenie z techniką suspensu, pole-

gającą na chwilowym wstrzymaniu akcji w celu wywołania napięcia u czytelnika. Po-

dobny zamiar można dostrzec w innym przygodowym epizodzie książki, tj. zaczerpnię-

tym z prozy szpiegowskiej motywie inwigilacji ze strony tajnych służb: 

 

 Wracam do hotelu, odpalam komputer, a on mówi, że został nieprawidłowo wyłączony. […] 

 KTOŚ W NIM GRZEBAŁ! […] 

 Na szczęście całą moją pracę, wszystkie nagrane rozmowy i zdjęcia kopiuję na pendrive’y  

i zawsze noszę przy sobie. To najcenniejsze, co mam, moja książka o Kołymie. […] 

 Będę udawał, że nie wiem o ich akcji, bo inaczej zrobią poprawkę. […]  
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 Wracam po kilku godzinach. Znowu byli. Wiem na pewno, bo przytrzasnąłem papierek  

w drzwiach. I komputer przetrzepali. [DK, 308] 

 

Przywołane fragmenty ilustrują typowy dla literatury podróżniczej chwyt narracyjny, 

służący dynamizacji fabuły utworu. Pośrednio nawiązują jednak także do poetyki inter-

netowych korespondencji Hugo-Badera, które powstawały z widocznym naciskiem na 

atrakcyjność opowieści. Wymóg nieustannego podtrzymywania uwagi odbiorców wy-

nika z nowego typu uczestnictwa w kulturze skonwergowanych mediów, propagujących 

model wybiórczego, intencjonalnego i pragmatycznego korzystania z dostępnej oferty 

komunikatów505. Przygodowa sceneria książkowych Dzienników kołymskich wydaje się 

więc nie tylko czynnikiem przejętym z tradycji literackiej, ale i efektem zmienionej 

postawy współczesnych czytelników, którzy często wymagają od przekazu piśmiennego 

rozrywki porównywalnej do tej uzyskanej z platform audiowizualnych.   

Przytoczone spostrzeżenia prowadzą do wniosku, że drukowane wydanie zapi-

sków Hugo-Badera stanowi przykład hybrydy medialnej, czyli przekazu mającego cha-

rakter „po części tradycyjny, po części sieciowy”506. Z jednej strony odbiorca otrzymuje 

standardową publikację reportażową, która współgra z poetyką starych mediów dzięki 

rozbudowanej objętości, fabularyzacji i ograniczonej liczbie środków wyrazu. Z drugiej 

natomiast – utwór ten odpowiada komunikacyjnym standardom ery cyfrowej, kładącej 

nacisk na sferę łączności i interakcji. Świadczy o tym nieformalna stylistyka przejęta 

 z internetowego cyklu „Wyborczej” oraz zrywająca z linearyzmem lektury fragmenta-

ryczna kompozycja, wspomniana w analizie interaktywnego ukształtowania reportaży 

książkowych. Papierowa edycja Dzienników kołymskich koresponduje ze sferą nowych 

mediów także wskutek polifoniczności gatunkowej, która w opinii Artura Rejtera cha-

rakteryzuje współczesną komunikację medialną507. Należy jednak podkreślić, że publi-

kację Hugo-Badera łączy ze zjawiskiem agregacyjności nie tylko konwergencyjne pod-

łoże tekstu. Na finalną opowieść o podróży autora po Kołymie składa się bowiem nie 

tyle pojedyncza książka, ile suma elementów szerszego przedsięwzięcia – zrealizowa-

                                                           
 505 Zob. K. Stachura, (Nowe)? widownie. Doświadczenia odbiorców mediów w kulturze konwergencji, 

[w:] Nowe media i komunikowanie wizualne …, s. 85.   

 506 I. S. Fiut, M. Matuzik, Hipertekst, konwergencja i interaktywność …, s. 79.  

 507 Zob. A. Rejter, Wzorzec tekstowy reportażu podróżniczego w aspekcie ewolucji gatunku mowy  

– próba syntezy, [w:] Wokół reportażu podróżniczego, t. 1, red. E. Malinowska, D. Rott, Katowice 2004, 

s. 7. Według Rejtera równolegle z przemianami środków masowej komunikacji dochodzi do powstania 

nowych, zwykle synkretycznych odmian genologicznych. Zob. tenże, Reportaż podróżniczy …, s. 38. 
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nego w określonym czasie i w oparciu o dwa różne, lecz wzajemnie powiązane nośniki 

treści. Dzienniki kołymskie można więc uznać za formę pośrednią między kategorią ga-

tunkowego agregatu – pokrewną hybrydycznym utworom Mariusza Szczygła – i formu-

łą opowiadania transmedialnego, propagowaną zwłaszcza przez Filipa Springera.   

Oprócz kołymskiej relacji, do tak pojmowanych kompleksowych projektów re-

porterskich zalicza się w dorobku Hugo-Badera również wspomniane wcześniej Boskie 

Światło. Treści zawarte w tym reportażu cyfrowym poszerzyła wydana kilka miesięcy 

później nakładem Znaku książka Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak, opisująca 

misję w poszukiwaniu ciał Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego – polskich himala-

istów zaginionych w marcu 2013 roku w górach Karakorum. Dopełnieniem narracji 

internetowej i drukowanej miał być tytułowy, ostatecznie niezrealizowany film doku-

mentujący wspomnianą ekspedycję, w której Hugo-Bader uczestniczył. Multimedialny 

reportaż Boskie Światło skupia uwagę odbiorców na przebiegu wyprawy, zorganizowa-

nej przez brata jednego z nieżyjących wspinaczy. Opis okoliczności śmierci Berbeki  

i Kowalskiego, którzy zginęli po dokonaniu pierwszego zimowego wejścia na azjatycki 

ośmiotysięcznik Broad Peak, przeplata się tu ze skróconymi portretami pozostałych 

uczestników ataku szczytowego i osób biorących udział w późniejszej misji poszuki-

wawczej. Książka Długi film o miłości – analogicznie do Dzienników kołymskich – po-

wstała na bazie zmienionych i poszerzonych fragmentów wirtualnego pierwowzoru. 

Hugo-Bader umieścił w publikacji także zupełnie nowe wątki, wśród których można 

wymienić m.in. kulisy przygotowań do ekspedycji, kluczowe epizody z historii polskie-

go himalaizmu oraz dane o technicznych i medycznych aspektach wspinaczki wysoko-

górskiej. Z kolei Boskie Światło – mimo uboższej treści – wzbogaca relację książkową  

o dodatkowe fotografie i materiały video nagrane w czasie wyprawy, a także o interak-

tywną infografikę i mapę ukazującą trasę wędrówki do bazy pod Broad Peakiem. 

Oczywiście, niektóre informacje opublikowane w internecie i w książce w pełni pokry-

wają się ze sobą. Transmedialny charakter mają jednak te elementy reportażu cyfrowe-

go i odpowiadających im partii wydania drukowanego, które nie są redundantne, lecz 

wzajemnie komplementarne. Wspomniana prawidłowość dotyczy np. scen utrwalonych 

w obu mediach, lecz złożonych z nieco innych faktów cząstkowych. Mechanizm ten 

można zilustrować następującym wyimkiem z Boskiego Światła:  
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Informacja pochodzi od młodego niemieckiego wspinacza […], z  k t ó r y m mi n ą ł e m s i ę  n a  

l i n i e  p o r ę c z o we j  w  o k o l i c y  o b o z u  p i e r ws z e g o  [podkr. moje – K. F.]. Chłopak po-

wiedział mi, że powyżej przełęczy natrafił na ciało alpinisty […]. Zrobił mu zdjęcie. Po sprzęcie, 

a konkretnie po uprzęży i rakach, rozpoznajemy, że to jest na sto procent Tomek Kowalski. [BŚ] 

 

W książce przytoczony wątek ulega rozbiciu na dwa osobne fragmenty: 

 

[…] wracam do pisania. O chłopaku z Niemiec, który chwali mi się, że był na szczycie, więc go 

pytam, czy widział ciała dwóch mężczyzn. Tak, ale jednego, powyżej przełęczy, na samej drodze. 

[…] Niemiecki wspinacz nie chciał dotykać ciała, ale myśli, że to młody człowiek, bo ws z y s t k o  

n a  s o b i e  ma  b a r d z o  k o l o r o we  [podkr. moje – K. F.]. Potem robi zdjęcie […]508.  

 

[…] nagle dowiaduję się z rozmowy naszych himalaistów, że jest pewność, że zlokalizowane na 

grani ciało należy do Tomka. Tak wynika ze zdjęcia, które zrobił niemiecki wspinacz. Martwy 

człowiek, którego obchodził nad przełęczą, m i a ł  d z i w n e ,  k o mb i n o wa n e  r a k i . Przody 

od grivela, tyły od campa […]. Jeszcze z niemiecko-austriackiej bazy J a c e k  B e r b e k a  

d z wo n i  d o  b r a t a  T o mk a  i  d o wi a d u j e  s i ę ,  ż e  j e g o  z a g i n i o n y  b r a t  u ż y w a ł  

t a k i e g o  c h a r a k t e r y s t y c z n e g o  s p r z ę t u  [podkr. moje – K. F.]. [DFOM, s. 173-174] 

 

Mimo że zacytowane partie tekstu dotyczą tej samej sytuacji, jej opis na każdej z plat-

form medialnych różni się wskutek wyeksponowania odmiennych szczegółów. W re-

portażu cyfrowym czytelnik poznaje dokładne okoliczności spotkania Hugo-Badera  

z Niemcem, który pomógł w zlokalizowaniu ciała jednego z zaginionych himalaistów. 

Książka dostarcza natomiast więcej informacji o wyglądzie i oprzyrządowaniu odnale-

zionego wspinacza, a także wyjaśnia, w jaki sposób udało się ostatecznie zidentyfiko-

wać zwłoki mężczyzny. Choć obie wersje przekazu można percypować osobno, dopiero 

ich połączenie pozwala na uzyskanie kompletu danych o utrwalonym epizodzie. Jest to 

typowa cecha opowieści transmedialnej, w której wszystkie komponenty narracyjne „są 

istotne w tym sensie, że odkrywają nową wiedzę na temat świata przedstawionego”509.  

Przywołana reguła rządzi nie tylko konstrukcją fabularną obu medialnych wa-

riantów relacji, ale i doborem zawartych w Boskim Świetle materiałów audiowizualnych, 

które w większości okazują się fragmentami konkretnych scen i wypowiedzi opisanych 

w Długim filmie o miłości. Między tekstem książkowym a nagraniami udostępnionymi 

                                                           
 508 J. Hugo-Bader, Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak, Kraków 2014, s. 158. Dalsze cytaty  

z tej książki są sygnowane skrótem „DFOM”.  

 509 P. Siuda, Mechanizmy kultury prosumpcji …, s. 119. 
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w internecie zachodzi wyraźne sprzężenie zwrotne. Dobrym tego przykładem jest wątek 

Świetlistej Ściany, będącej częścią masywu Gaszerbrum IV, na której w malowniczy 

sposób odbijają się promienie zachodzącego słońca. W książce opis góry zostaje zilu-

strowany zdjęciem, nieoddającym istoty wspomnianej iluminacji świetlnej. W pełni 

unaocznia ją dopiero film zawarty w reportażu cyfrowym, jednak informację o scenerii 

nagrania i źródłach obserwowanego zjawiska fizycznego czytelnik odnajdzie tylko  

w wydaniu drukowanym [DFOM, s. 99]. Transmedialną korelację analizowanych plat-

form zdaje się potwierdzać również tytuł internetowej wersji opowieści. Reportaż mul-

timedialny Hugo-Badera rozpoczyna się od filmiku prezentującego masyw Broad Pea-

ku, u podnóża którego na oblodzonym śniegu reporter ułożył z kamieni napis „Boskie 

Światło”. Nagranie kończy wyświetlona sentencja: „Człowieka, który kocha, opromie-

nia Boskie Światło”, lecz metaforyka tego zdania nie zostaje wyjaśniona w dalszej czę-

ści utworu. Odbiorca może tylko domniemywać, że inicjalne hasło odnosi się do irra-

cjonalnego uczucia, jakim himalaiści obdarzają zdobywane szczyty, będące jednocze-

śnie obiektem bezwarunkowej miłości i źródłem śmiertelnego zagrożenia. Tytuł Bo-

skiego Światła nabiera jednak głębszego sensu po odszukaniu fragmentu książki, w któ-

rym autor dzieli się refleksją z obserwacji wspomnianej już Świetlistej Ściany: 

 

 To najlepsze na świecie miejsce i najlepszy do wyobrażenia moment, by zacząć składać wszyst-

ko na nowo. Bo jak wielu moich towarzyszy, przyjechałem w te góry kompletnie rozbity. […] To 

połowa najbardziej powichrowanego, rozhulanego i niszczycielskiego roku w moim życiu […]. 

 Przyznać trzeba, że jak ulał pasuję do tej pogrzebowej brygady – myślę zapadnięty w siebie,  

a po rozpalonej do czerwoności górze, od jej podstawy do szczytu, zaczyna wędrować cień. 

Świetlista gaśnie. Już tylko wierzchołek jarzy się jak świeca, a z reportera wyrywa się coś, jakby 

matowym, teatralnym głosem Marka Kondrata powiedziane… Cokolwiek groteskowe jak na te-

go autora słowa, że człowieka, który kocha, opromienia Boskie Światło.  

 Zobaczycie to w moim filmie, ale głos na pewno wytnę. [DFOM, s. 99] 

 

Hugo-Bader wyjaśnia tym samym genezę wyrażenia, które posłużyło za tytuł reportażu 

multimedialnego i – na co wskazuje fragment innego rozdziału [DFOM, s. 167] – miało 

sygnować także książkę. Przytoczona scena ujawnia ponadto autobiograficzny kontekst 

opowieści, będącej tyleż świadectwem tragedii rodzin zaginionych himalaistów, ile alu-

zją do osobistych dramatów życiowych reportera. W związku z pominięciem tego wąt-

ku w internecie, podobna interpretacja jest jednak możliwa dopiero po lekturze edycji 

książkowej. Zacytowany opis wydaje się istotny także dlatego, że kończy go wzmianka 
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o przewidzianym do realizacji filmie z wyprawy na Broad Peak. Plany te znalazły od-

zwierciedlenie nie tylko w tytule, ale i w warstwie narracyjnej książki, w której tekst 

właściwy sąsiaduje z zapisanymi kursywą fragmentami filmowego scenariusza: 

 

Plener. Wieczór. Bardzo głęboka perspektywa z lodowcem i panoramą gór na ostatnim planie.  

W kadr wchodzi Jacek Jawień, siada, przypina mikrofon. 

 – Dobrze mnie widać? 

 – Bardzo dobrze – uspokaja JHB. – Jak można pochować w szczelinie? 

 – To nie jest problem. 

 – Strącić człowieka do dziury? 

 – Opuścić na linie – mówi Jawień. [DFOM, s. 174]   

 

Przytoczony kadr autor umieścił w Boskim Świetle w postaci nagrania video, obok in-

nych materiałów powstałych na potrzeby nigdy niezrealizowanej produkcji filmowej. 

Po raz kolejny uwidacznia się tu transmedialna relacja, łącząca elementy reporterskiego 

projektu Hugo-Badera. Gdyby bowiem wspomniany film powstał, zapewne poszerzyłby 

narrację książkową na tej samej zasadzie, co książka treści dostępne w internecie.   

Poddane analizie publikacje autora Skuchy ilustrują zmianę podejścia do kwestii 

pozatekstowego otoczenia utworów polskich reporterów. Świadczą bowiem o populary-

zacji nowej strategii tworzenia reportaży książkowych, które coraz częściej stanowią 

element długofalowego scenariusza wydawniczego, osadzonego w przestrzeni interne-

towej. Ukazany na przykładzie Dzienników kołymskich i Długiego filmu o miłości mo-

del książki reportażowej, wchodzącej w skład transmedialnego zbioru przekazów, reali-

zuje przewodnią dla tej partii rozważań ideę agregacyjności w wymiarze projektowym. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę komponentów narracyjnych, omówione inicjatywy Hu-

go-Badera należy jednak uznać za niepełną aktualizację tak rozumianego wzorca. Bar-

dziej adekwatną egzemplifikacją tej tendencji wydaje się twórczość Filipa Springera, 

który często angażuje się w intermedialne przedsięwzięcia artystyczne, a tym samym 

świadomie przekracza granice tradycyjnej konwencji reportażu piśmiennego.  

 

4.4. Projekt: książka. Transmedialne opowieści Filipa Springera  

 

W wywiadzie przeprowadzonym w ramach serii wydawniczej „Fotografowie 

Wielkopolski”, popularyzującej dorobek przedstawicieli wielkopolskiego ruchu fotogra-

ficznego, Filip Springer – rodowity poznaniak – zdefiniował swą zawodową tożsamość 



183 

 

w następujący sposób: „Postrzegam się jako reporter piszący, który czasem używa foto-

grafii, żeby opowiedzieć o tym, o czym nie da się mówić lub o czym ja nie chcę opo-

wiedzieć słowami”510. Zacytowana wypowiedź trafnie odzwierciedla hybrydyczny cha-

rakter wielu publikacji tego autora, w których tekst i zdjęcia współistnieją bądź na zasa-

dzie kolażowego zestawienia, bądź płynnego przenikania. W analizie przemian reporta-

ży książkowych o agregacyjnym ukształtowaniu twórczość Springera odgrywa znaczą-

cą rolę z dwóch względów. Po pierwsze, reporter ten zdaje się spełniać kryteria dzien-

nikarza konwergencyjnego, który łączy wszechstronne umiejętności – w tym wypadku: 

talent pisarski i znajomość fotograficznego rzemiosła – do kreowania zawartości prze-

znaczonej na różne platformy medialne. Po drugie natomiast, spośród innych reprezen-

tantów młodego pokolenia polskiej szkoły reportażu Springer wyróżnia się szczegól-

nym zaangażowaniem w intermedialne i transmedialne projekty, ilustrujące ideę książki 

jako części szerszego pakietu przekazów. 

Przegląd dorobku tego autora pozwala stworzyć umowną typologię tak rozumia-

nych przedsięwzięć artystycznych. Na wstępie należy zaznaczyć, że nie wszystkie z nich 

miały podłoże wydawniczo-księgarskie, czego dowodzi cyfrowy reportaż Springera  

o warszawskiej dzielnicy Służew511. Wspomniana produkcja, zamieszczona w 2015 

roku w internetowym magazynie kulturalnym dwutygodnik.com, powstała na zlecenie 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego, we współpracy z projektantem i programistą 

Michałem Szotą. Pod względem konstrukcyjnym utwór ten nawiązuje do konwencji 

powieści hipertekstowej – składa się w całości z rozdziałów powiązanych systemem 

hiperłączy, a zatem umożliwia lekturę „skokową”. Z uwagi na multimedialną zawartość 

można natomiast zaliczyć Służew do omówionych na przykładzie twórczości Hugo-

Badera interaktywnych narracji z nurtu digital storytelling. Interesujące w kontekście 

agregacyjności współczesnych polskich reportaży książkowych są jednak przede 

wszystkim te projekty Springera, które spełniły łącznie trzy kryteria, tj. miały charakter 

wieloskładnikowy, zostały ulokowane na pograniczu różnych dziedzin sztuki i zakłada-

ły wydanie konkretnej publikacji zwartej. Taki status zyskują dwie kategorie działań 

zrealizowanych przez reportera: kooperacje pisarsko-fotograficzne, zwieńczone opubli-

kowaniem utworu zbiorowego, a także transmedialne inicjatywy skupione wokół autor-

skiej książki reporterskiej, synergicznie łączące potencjał starych i nowych mediów.  

                                                           
 510 F. Springer, Reporter fotografujący, rozm. przepr. G. Szymoniak, Poznań 2013, s. 26.  

 511 http://www.dwutygodnik.com/sluzew/ [dostęp: 26.03.2017].  
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W pierwszej grupie mieszczą się przedsięwzięcia, w których Springer uczestni-

czył nie jako fotograf, lecz – wedle własnej deklaracji – jako „reporter piszący”. Taką 

rolę pełnił w projekcie „Słowo historii. Fotoeseje”, dotyczącym repatriacji polskiej lud-

ności z Rosji bolszewickiej w latach 1921-1924. Inicjatywa objęła plenerową wystawę 

fotografii repatriantów, pochodzących z archiwalnego albumu znajdującego się w zbio-

rach Muzeum Wojska w Białymstoku. Zdjęcia przedrukowano w książce będącej histo-

rycznym fotoreportażem, zawierającym teksty zaproszonych do współpracy pisarzy512. 

Każdy z nich stworzył miniaturowe narracje inspirowane dwoma wybranymi fotogra-

fiami, jednak wypowiedzi te przybrały postać nie tyle reportaży, ile mikro-esejów i fik-

cjonalnych opowiadań. Reportażowy status można za to przypisać utworowi Springera, 

umieszczonemu w opracowanej wraz z fotografem Michałem Łuczakiem książce 11:41 

(2016). Opisuje ona konsekwencje trzęsienia ziemi, które 7 grudnia 1988 roku o godzi-

nie 11:41 uderzyło w miejscowość Spitak i inne tereny północnej Armenii. Wstrząs 

spowodował śmierć tysięcy ludzi i zniszczenie całego regionu, który do dziś pogrążony 

jest w gospodarczym kryzysie, spotęgowanym wskutek rozpadu ZSRR. Współczesną 

scenerię odbudowanego naprędce Spitaku, a także historie nieżyjących i ocalałych 

mieszkańców miasta czytelnik poznaje poprzez otwierający książkę cykl zdjęć Łuczaka 

oraz zawarty w jej środkowej części reportaż Springera. Opowieść zamykają ilustracje 

płyt nagrobnych, na których utrwalono podobizny ofiar katastrofy. Wymienione seg-

menty narracyjne wchodzą ze sobą w widoczną interakcję. Tekst reportażowy traktuje  

o metaforycznym i dosłownym spustoszeniu Spitaku, odzwierciedlonym na fotografiach 

ubogich wnętrz mieszkalnych, zwierząt uwięzionych w klatkach, prowizorycznie skle-

conych budynków i abstrakcyjnych konstrukcji powstałych z przypadkowych przed-

miotów. Uwagę zwraca w tych zdjęciach brak ludzi – ci bowiem pozostali jedynie „ka-

miennymi twarzami” z cmentarnych nagrobków, tworzących żałobną pointę utworu.  

Tekstualno-wizualna synergia pozwala uznać publikację Springera i Łuczaka za 

multimedialną hybrydę o formie reportażowego albumu. 11:41 realizuje jednak ideę 

agregacyjności w sposób szczególny, gdyż równocześnie spełnia kryteria zewnętrznego 

jej wariantu, tj. stanowi element złożonego i długofalowego przedsięwzięcia artystycz-

nego. Książkę tę wydano w ramach projektu „Stracone terytoria”, dokumentującego 

współczesne realia życia w byłych republikach radzieckich. Pomysłodawcą inicjatywy 

                                                           
 512 Zob. P. Nesterowicz i in., Słowo historii. Fotoeseje, Białystok 2015. Oprócz Springera, w projekcie 

wzięli udział: Piotr Nesterowicz, Michał Olszewski, Ilona Wiśniewska, Daniel Odija i Wojciech Nowicki. 

Zob. też internetową stronę projektu: https://www.sybir.com.pl/pl/fotoeseje [dostęp: 26.03.2017].   
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jest międzynarodowy kolektyw „Sputnik Photos”, tworzony przez Łuczaka i kilku in-

nych fotografów z Europy Środkowo-Wschodniej. Od blisko dekady członkowie grupy 

gromadzą archiwum zdjęć z krajów postsowieckich. Na bazie tych materiałów powstają 

wystawy, instalacje fotograficzne oraz publikacje książkowe, poświęcone politycznym  

i społeczno-kulturowym przeobrażeniom dawnego bloku wschodniego. Albumowo-

reportażowa opowieść o trzęsieniu ziemi w ormiańskim Spitaku stanowi więc jedną  

z wielu cząstkowych narracji, połączonych w wielowymiarowe świadectwo pozostało-

ści po imperium radzieckim513.     

Podobny mechanizm agregacji cechuje także drugą odmianę artystycznych koo-

peracji Springera. W odróżnieniu od pierwszej kategorii, ten typ przedsięwzięć realizo-

wany jest w większym stopniu za pomocą platform internetowych oraz służy promocji 

autorskiego reportażu książkowego, ulokowanego w centrum transmedialnego pakie-

tu514. Taki charakter ma projekt „Źle urodzone – architektura powojennego modernizmu 

w Polsce”, uruchomiony dzięki staraniom Springera i śląskiego architekta Marka Woź-

niczki. Ich inicjatywa – początkowo ograniczona do lokalnej wystawy zdjęć ukazują-

cych modernistyczne budynki Poznania – z czasem objęła kultowe obiekty z całego 

kraju. Zostały one opisane i sfotografowane przez reportera w książce Źle urodzone. 

Reportaże o architekturze PRL-u (Karakter; 2011), którą wzbogaca kompleks uzupeł-

nień narracyjnych o dwojakim pochodzeniu. Pierwszą grupę stanowią posty na facebo-

okowej stronie projektu515, umożliwiającej nieprzerwaną dyskusję na temat architekto-

nicznych ikon polskiego modernizmu. Z kolei w drugim sektorze przekazów, komple-

mentarnych wobec Źle urodzonych, mieszczą się książkowe publikacje Springera, które 

co prawda nie powstały w ramach omawianego przedsięwzięcia, lecz wiążą się z nim  

z uwagi na zbliżoną problematykę. Należy tu wymienić koedycje Wydawnictwa Karak-

ter i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: biograficzny reportaż Zaczyn. O Zofii 

i Oskarze Hansenach (2013), opisujący życie i filozofię twórczości tytułowej pary ar-

chitektów, a także prezentującą tych samych bohaterów książkę Dom jako forma otwar-

                                                           
 513 Warto nadmienić, że 11:41 to nie jedyny efekt współpracy Springera z kolektywem „Sputnik Pho-

tos”. Reporter jest także jednym z autorów tekstów do książki [Niekompletny] spis rzeczy (2016), będącej 

albumowym atlasem pojęć związanych z pamięcią o ZSRR.  

 514 Kopecka-Piech definiuje pakiet transmedialny jako „kompleks spreparowany na potrzeby określo-

nej marki, obejmujący zawartość i udostępniające ją platformy”. Taż, Zapośredniczone zapośredniczenie 

– pakiet transmedialny w działaniu, [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, red. M. Jeziński, 

A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń 2011, s. 93.  

 515 https://pl-pl.facebook.com/pages/%C5%B9le-Urodzone-architektura-powojennego-modernizmu-

w-Polsce/205946072758030 [dostęp: 26.03.2017].  
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ta. Szumin Hansenów (2014), w której znalazły się teksty Springera i historyczki sztuki 

Aleksandry Kędziorek oraz zdjęcia Jana Smagi. Tę architektoniczną serię zamyka Księ-

ga zachwytów (Agora; 2016), będąca subiektywnym przewodnikiem autora Miedzianki 

po najciekawszych obiektach budowlanych, wzniesionych w Polsce po 1945 roku. Ku-

mulując treści ze wszystkich wymienionych platform, tj. z reportażu książkowego i po-

krewnych mu utworów, a także z internetu i wystaw fotograficznych, odbiorca zyskuje 

dostęp do uniwersum opowieści o PRL-owskich perłach architektury i ich twórcach. 

Narrację tę można więc percypować w sposób typowy dla marek transmedialnych, choć 

sam projekt „Źle urodzone” i powiązane z nim przekazy nie realizują w pełni kryteriów 

tego typu komercyjnych produkcji.  

Cechy transmedialności ujawniają się zdecydowanie bardziej wyraziście w czę-

ściowo omówionym już „Mieście Archipelagu”, czyli reporterskiej inicjatywie poświę-

conej miastom, które utraciły status stolicy województwa w efekcie reformy admini-

stracyjnej z końca lat dziewięćdziesiątych. Projekt został uruchomiony w połowie 2015 

roku przez Springera, przy współudziale Wydawnictwa Karakter i współpracującego  

z reporterem zespołu dziennikarzy, blogerów i aktywistów miejskich. Wspomniane 

przedsięwzięcie, będące swego rodzaju kulminacją dotychczasowych kooperacji twór-

czych autora Zaczynu, zdaje się spełniać wszystkie wyznaczniki opowiadania transme-

dialnego. Po pierwsze, realizowane jest w poprzek różnych kanałów dystrybucji. Na 

paletę medialną, czyli konstelację platform uczestniczących w kreowaniu uniwersum 

marki516, składają się w tym wypadku trzy segmenty. Pierwszy – internetowy – tworzą 

wpisy blogowe Springera z oficjalnej strony projektu, treści interaktywnego magazynu 

agregowane za pomocą aplikacji Flipboard, a także konta w serwisach społecznościo-

wych (Facebook, Instagram, Vimeo)517. Druga grupa obejmuje materiały opublikowane 

przez sponsorów i partnerów medialnych inicjatywy: radiową „Trójkę”, tygodnik „Poli-

tyka” i miesięcznik „Press”. Oprócz artykułów i reportaży prasowych wzbogacających 

wiedzę o tytułowym „archipelagu” stolic wojewódzkich518, należy tu wymienić audycje 

                                                           
 516 Zob. K. Kopecka-Piech, Leksykon konwergencji …, s. 42; 36. 

 517 https://pl-pl.facebook.com/MiastoArchipelag/; https://www.instagram.com/miastoarchipelag/?hl=pl; 

https://vimeo.com/channels/miastoarchipelag [dostęp: 26.03.2017].  

 518 Materiały prasowe będące częścią „Miasta Archipelagu” można podzielić na dwie kategorie. Pierw-

szą stanowią artykuły sponsorowane, informujące o założeniach i postępach realizacji projektu – zob. m.in. 

F. Springer, Archipelag miast …; K. Bałuk, O. Gitkiewicz, F. Springer, Miasto Archipelag na półmetku, 

„Press” 2016, nr 3, s. 68-71. Z kolei druga grupa obejmuje reportaże komplementarne wobec treści książ-

ki Springera. Zob. np. opublikowane w „Polityce” teksty Olgi Gitkiewicz: Chodźmy na rynek (nr 36/2015, 

s. 100-105), W kolorze sepii (nr 5/2016, s. 100-105) i Poranek w Słupsku (nr 12/2016, s. 116-121).   
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nadawane na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia519, jak również teksty z blo-

ga „Zaułki i pasaże”, wchodzącego w skład cyklu publicystycznego „Polityki” pt. „Por-

trety miast polskich”520. Trzecią kategorią przekazów powstałych w ramach przedsię-

wzięcia są wydawnictwa zwarte: centralna książka reporterska Springera521 oraz książ-

kowy przewodnik z serii „Ogarnij Miasto”, opracowany przez lokalnych koresponden-

tów uczestniczących w projekcie522. Co znamienne, publikacja przewodnikowa ukazała 

się po premierze reportażu Miasto Archipelag, będącego głównym produktem transme-

dialnego pakietu i swego rodzaju punktem odniesienia dla jego pozostałych składników. 

Opowieść na temat dawnych miejscowości wojewódzkich można więc uznać za ewolu-

ujący agregat przekazów, stale poszerzany o nowe elementy narracyjne. Kompleks ten 

obejmuje nie tylko treści zawarte we wspomnianym przewodniku, ale i kolejne teksty 

reportażowe zamieszczone w prasie523, uruchomiony na kanwie książki Springera ra-

diowy serial dźwiękowy524, a także informacje udostępniane za pośrednictwem nadal 

kontynuowanego magazynu na platformie Flipboard oraz konta na portalu Facebook. 

Tak pojmowana multiplikacja mediów tworzących projekt „Miasto Archipelag” zacho-

dzi z uwzględnieniem ich wewnętrznej autonomii. Oznacza to, że odbiorca może po-

przestać na lekturze reportażu książkowego lub – przeciwnie – ograniczyć się do śle-

dzenia inicjatywy Springera przez internet, w obu przypadkach nie tracąc rozeznania  

w ogólnych założeniach przedsięwzięcia. Samowystarczalność jego poszczególnych 

komponentów jest drugim – po skrzyżowaniu licznych platform przekazu – przejawem 

transmedialności, współgrającym z następującą obserwacją Jenkinsa:   

 

Opowieść transmedialna rozwija się na różnych platformach medialnych, a każdy tekst stanowi 

wyróżniającą się i ważną część całości. […] Każda forma dostępu do marki powinna być samo-

wystarczalna, abyśmy nie musieli obejrzeć filmu po to, by cieszyć się grą i odwrotnie. Każdy 

produkt jest punktem dostępu do marki jako całości. Czytanie poprzez różne media podtrzymuje 

taką głębię doświadczenia, która motywuje do większej konsumpcji525.   

                                                           
 519 http://www.polskieradio.pl/Miasto-Archipelag-w-Trojce/Tag176564 [dostęp: 26.03.2017].   

 520 Zob. http://portretymiast.blog.polityka.pl/2015/03/25/miasto-archipelag-przystanek-walbrzych/#more-

439 [dostęp: 26.03.2017].  

 521 F. Springer, Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Kraków 2016. Kolejne cytaty z tej publi-

kacji sygnuję skrótem „MA”. Nazwę projektu odróżniam od tytułu książki, stosując cudzysłów.  

 522 Ogarnij Miasto Archipelag. Miejski przewodnik subiektywny, Warszawa 2016.  

 523 Zob. np. F. Springer, Falsyfikat dla miasta chwały, „Duży Format” 29.09.2016, nr 39, s. 16-17. 

 524 http://www.polskieradio.pl/9/206/Artykul/1674204,Reportaz-Filipa-Springera-Miasto-Archipelag-

nowy-serial-w-Trojce [dostęp: 26.03.2017].  

 525 H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 95-96. 
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W zacytowanej wypowiedzi ujawnia się kolejna, trzecia już właściwość produk-

cji transmedialnych, tj. ich narracyjna progresywność. Mechanizm ten polega nie tylko 

na uzupełnianiu opowieści dodatkowymi medialnymi rozgałęzieniami, ale i na umiejęt-

nym programowaniu interakcji pomiędzy tego typu rozproszonymi cząstkami informa-

cji. Zachodzi tu związek analogiczny do konwergowania multimedialnej i książkowej 

relacji Hugo-Badera z wyprawy na Broad Peak. W przypadku „Miasta Archipelagu” 

wspomnianą prawidłowość ujawnia zestawienie książki Springera z zawartością pozo-

stałych platform projektu. Podstawowym punktem odniesienia dla publikacji książko-

wej są wpisy blogowe, które poprzedziły wydanie edycji zwartej reportażu. Informacje 

z bloga często dopełniają bowiem opis książkowy, o czym świadczy np. umieszczona w 

jednym z rozdziałów scena wizyty reportera na targu staroci w Jeleniej Górze: 

 

Jelenia Góra, koniec września. Trwa coroczny targ staroci. Na niemal wszystkich uliczkach Sta-

rego Miasta rozkładają się handlarze ze swoimi kramami. Nieporadnie przeciskam się między 

stoiskami pełnymi starych gratów i pożółkłych książek. Nie dotarłem nawet do rynku, a już ku-

piłem kilka rzeczy. Jak się widzi pierwsze wydanie Lata leśnych ludzi za dwa złote, to nie wolno 

się zastanawiać, tylko trzeba działać. [MA, s. 207] 

 

W książce przytoczony epizod nie zostaje szerzej rozwinięty, nie towarzyszy mu też 

żadna dodatkowa ilustracja. Czytelnik odnajdzie ją jednak w jednym z blogowych wpi-

sów, który składa się z krótkiego nagrania ukazującego przestrzeń targu oraz z fotogra-

fii rozstawionych kramów i staroci na nich sprzedawanych. Zdjęcia sąsiadują z dosłow-

nie zacytowanymi strzępami rozmów, zasłyszanych przez autora na bazarze:  

 

– Ile za tę szablę? 

– 1000 złotych, ale będzie pan zadowolony. […] 

 

– Ty no, w Jeleniej Górze być i oscypka nie zjeść? To żal przecież. 

 

– Zwariowałem, oszalałem, wyprzedaję towar, w taki dzień, w taki dzień. Firany sprzedaję, przed 

parapet, za parapet, do samej podłogi, brać, zanim wyzdrowieję!526 

 

Przywołany fragment bloga staje się w pełni zrozumiały dopiero w zestawieniu z od-

powiednią partią książki, jako że oprócz lakonicznej wzmianki o miejscu zdarzeń – po-

                                                           
 526 http://miastoarchipelag.pl/blog/bedzie-pan-zadowolony/ [dostęp: 26.03.2017]. 
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wielonej także w podtytule wpisu – autor ani nie zaznacza w tekście internetowym wła-

snej obecności, ani nie wyjaśnia charakteru opisywanej sceny. Równie enigmatyczna 

wydaje się z początku treść kolejnego odcinka blogowego na temat Jeleniej Góry,  

w którym narracja przybiera postać monologu bezimiennego bohatera:  

 

Ja dzisiaj tych wszystkich młodych ludzi podziwiam, bo oni nie mają już żadnych kompleksów, 

że są stąd. Ja miałem, bo nie mogłem kliknąć trzy razy, żeby wziąć udział w koncercie na dru-

gim krańcu świata. A oni mogą. Są zaradni, swobodni, mają wszystko w zasięgu ręki, jak im coś 

nie wyjdzie, to się tym specjalnie nie przejmują, tylko próbują gdzie indziej i czego innego. […] 

R o z e j r z y j  s i ę  p o  r y n k u  t u  d o o k o ł a ,  i l u  w i d z i s z  t r z y d z i e s t o l a t k ó w ?  I c h  t u  

n i e  ma  [podkr. moje – K. F.]. Są licealiści albo ludzie starsi527.  

 

Rozmówcę reportera i scenerię spotkania można jednak zidentyfikować dzięki skoja-

rzeniu przytoczonej wzmianki z fragmentem książkowego rozdziału Ucieczka, w któ-

rym Springer opisuje migracje mieszkańców dawnych stolic wojewódzkich, spowodo-

wane względami materialno-socjalnymi: 

 

 – Większość moich uczniów jest nastawiona na wyjazd – mówi mi Piotr Iwaniec, nauczyciel 

języka polskiego w liceum imienia Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze, a przy okazji także 

miejski radny. […] 

 – […] mówię im, żeby w tych wszystkich scenariuszach na życie, jakie im się pojawiają  

w głowach, uwzględniali także ten zakładający powrót. Bo jeśli im tego nie będę mówił, to mia-

sta takie jak to można spisać na straty. R o z e j r z y j  s i ę  d o o k o ł a , siedzimy w kawiarni, pije-

my piwko, jest ciepły wieczór. W i d z i s z  t u  p o z a  n a mi  k o g o ś  w  o k o l i c a c h  t r z y -

d z i e s t k i ?  T y c h  l u d z i  t u  n i e  ma  [podkr. moje – K. F.], jestem jednym z nielicznych, 

którzy wrócili. [MA, s. 209-210]  

 

Przytoczony epizod książki nie tylko konkretyzuje sylwetkę bohatera uprzednio zacy-

towanego fragmentu bloga, ale i nawiązuje do tytułu wspomnianego wpisu: Wyjechać  

i wrócić. W internecie motyw powrotu nie zostaje bezpośrednio wyjaśniony, choć czy-

telnie wynika z kontekstu wypowiedzi. Jeśli natomiast  internauta ograniczy się tylko do 

lektury tekstu blogowego, nie dowie się, kim jest mężczyzna z deskorolką, ukazany na 

niepodpisanej fotografii wplecionej w narrację sieciową. Z uwagi na młody wygląd, 

chłopaka nie sposób utożsamić z anonimowym narratorem, który na blogu opowiada  

                                                           
 527 http://miastoarchipelag.pl/blog/wyjechac-i-wrocic/ [dostęp: 26.03.2017]. 
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o swych młodzieńczych latach spędzonych w Jeleniej Górze. Aby poznać personalia 

osoby ze zdjęcia, należy odszukać odpowiedni post fotograficzny w serwisie Insta-

gram528. Co uważniejszy odbiorca wychwyci ponadto dodatkowe informacje o nazwi-

sku i wieku tej postaci, wspomniane przez Springera na antenie radiowej „Trójki”529.  

Cykliczne audycje w Programie Trzecim Polskiego Radia, nadawane równolegle 

z podróżą reportera po miejscowościach objętych projektem, przyczyniają się do pogłę-

bienia przeżyć odbiorczych, a często i wzbogacenia wiedzy o poszczególnych wątkach 

książkowego Miasta Archipelagu. Podobną rolę pełnią inne „zewnętrzne” wobec tego 

utworu przekazy, m.in. wspomniane już materiały prasowe opublikowane przez partne-

rów medialnych. W tekście Okruchy obietnicy, który ukazał się w lipcu 2016 roku  

w „Polityce”530, Springer zamieścił przedpremierowo fragmenty rozdziału książki pt. 

Reportaż z przyszłości. W publikacji tej autor skonfrontował współczesną scenerię nie-

gdysiejszych stolic wojewódzkich z ich utopijnym programem modernizacji, propago-

wanym w latach siedemdziesiątych XX wieku na łamach miesięcznika „Architektura”. 

W prasowej wersji reportażu można odnaleźć dodatkowe treści, które w edycji książ-

kowej zostały pominięte lub ograniczone do lakonicznej wzmianki. Taki charakter mają 

np. informacje o okolicznościach wzniesienia pierwszego hotelu w Chełmie, pozostało-

ściach po tzw. futuryzmie dożynkowym531 w Piotrkowie Trybunalskim, a także opóź-

nieniach w budowie szpitali wojewódzkich w niektórych miastach Archipelagu. W tek-

ście z „Polityki” zamieszczono ponadto więcej zdjęć budynków, o których Springer 

wspomina w książce, lecz pozostawia bez dodatkowej ilustracji fotograficznej. Kom-

plementarne wobec książkowego Reportażu z przyszłości są ponadto niektóre posty 

udostępnione w mediach społecznościowych. Relację tę można zaprezentować, odwołu-

jąc się do fragmentu dotyczącego wizyty reportera w jednym z koszalińskich lokali: 

 

 Zachodzę jeszcze do kawiarni na rogu Rynku i tej niesławnej ulicy Zwycięstwa. Nazywa się 

Cafe Mondo. Na jednej ze ścian wymalowano tu w ramach dekoracji wielką ścienną mapę świa-

ta. Zaznaczono na niej kilka miast – jest Szczecin, Warszawa, jest Poznań i Łódź. Nie ma Kosza-

lina. Pytam o to kelnerkę. […] 

                                                           
 528 https://www.instagram.com/p/625kc2jpAG/ [dostęp: 26.03.2017].   

 529 http://www.polskieradio.pl/9/209/Artykul/1523357,Miasto-Archipelag-start [dostęp: 26.03.2017]. 

Zob. umieszczone na lewym pasku bocznym nagranie audio.    

 530 Zob. F. Springer, Okruchy obietnicy, „Polityka” 2016, nr 28, s. 100-105.   

 531 Termin ten stosowany jest na oznaczenie budynków, które w okresie PRL-u wznoszono na potrze-

by organizacji centralnych dożynek, czyli jednej z „największych cyklicznych imprez propagandowych 

ówczesnej władzy” [MA, s. 125]. 
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 – Tak się zastanawiam, czemu wam nie przyszło do głowy, żeby zaznaczyć swoje miasto? 

 – A wie pan, sama nie wiem – uśmiecha się. 

 – A można by uznać, że taka nazwa, „świat”, jednak do czegoś zobowiązuje. 

 – Świat, proszę pana – mówi pod nosem, grzebiąc w przegródce z drobnymi – to jest gdzie 

indziej. W Koszalinie za dużo świata nie ma. Może ciasteczko do kawy? [MA, s. 126-127] 

 

Rok później Springer przedstawił ciąg dalszy przytoczonej historii. Na swym faceboo-

kowym profilu poinformował o aktualnym wystroju Cafe Mondo, zamieszczając zdję-

cie prezentujące nową dekorację ścienną lokalu – zegary pokazujące czas w różnych 

miastach świata, tym razem z uwzględnieniem Koszalina532. Podany przykład pozwala 

ponownie unaocznić dynamiczną strukturę narracyjną projektu „Miasto Archipelag”, 

który nieprzerwanie ewoluuje pod wpływem nowych przekazów cząstkowych.  

W analizowanym zbiorze powiązanych rozszerzeń fabularnych reportaż książ-

kowy Springera jest utworem niewątpliwie najbardziej rozbudowanym i merytorycznie 

wyczerpującym. Jego finalna recepcja zależy jednak w dużej mierze od poznania zawar-

tości pozostałych mediów wykorzystanych w przedsięwzięciu. Wspomniana zależność 

bynajmniej nie oznacza asymetrii w relacjach łączących poszczególne nośniki opowie-

ści. O ich równorzędności świadczą zwłaszcza te fragmenty książki i innych platform 

przekazu, które dotyczą identycznych wątków, lecz ukazanych z wykorzystaniem róż-

nych informacji. Tak pojmowany mechanizm można zilustrować, odwołując się po raz 

kolejny do jednego z tekstów blogowych Springera. We wpisie pt. Trochę dumy i trochę 

wstydu reporter opisał rowerową przejażdżkę po Ciechanowie: 

 

Przez cały dzień było gorąco i parno. M. pożyczyła mi stary rower swojego ojca i jeździliśmy po 

mieście. Na rozklekotanym składaku nie mogłem jej dogonić, pot lał mi się po twarzy, ale stara-

łem się robić dobrą minę do złej gry. Ona zdawała się tego nie widzieć. Jechała przodem, tylko 

przy zakrętach zwalniała i spoglądała przez ramię, czy na pewno nadążam. Zatrzymywała się 

najczęściej przy drzewach. Znała historie chyba wszystkich, które rosną w Ciechanowie533. 

 

Tę samą scenę autor powielił we wspomnianym już rozdziale Reportaż z przyszłości:   

 

Mirka potrafi całe miasto opowiedzieć na różne sposoby, ale najbardziej lubi opowiadać o nim 

właśnie poprzez drzewa. […] Daje mi więc rower – zdezelowany składak, którym na działkę 

                                                           
 532 Zob. https://pl-pl.facebook.com/FilipSpringer/posts/10211143878656537 [dostęp: 26.03.2017]. 

 533 http://miastoarchipelag.pl/blog/troche-dumy-i-troche-wstydu/ [dostęp: 26.03.2017].  
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jeździł jeszcze jej ojciec – i ruszamy w miasto. Ledwo za nią nadążam. Chce mi pokazać to, co 

tutaj najważniejsze […]. [MA, s. 114] 

 

W książce Springer ujawnił nie tylko imię kobiety opisanej wcześniej we wpisie blo-

gowym, ale i dodatkowe szczegóły biograficzne, pominięte w internecie: 

 

Pracuje w miejskiej bibliotece, jest córką znanego ciechanowskiego regionalisty, Edwarda Le-

wandowskiego. Odziedziczyła po nim dom pełen książek i pasję do historii. [MA, s. 114] 

 

W rozdziale książkowym brakuje jednak uwzględnionej na blogu informacji o trudnej 

sytuacji materialnej, która zmusza bohaterkę do dorywczych form zarobkowania. Przy-

wołany fragment książki nie wymaga uprzedniej lektury tekstu internetowego, jednak 

zestawienie obu tych źródeł pozwala uzyskać głębszą wiedzę na temat portretowanej 

postaci. Końcowy odbiór przekazu zależy więc od indywidualnej postawy odbiorcy, tj. 

od jego umiejętności i chęci agregowania informacji ulokowanych w odrębnych me-

diach. Tak rozumiana aktywizacja czytelników – omówiona szerzej w analizie konwer-

gencyjnych przekształceń książek reportażowych – odpowiada spostrzeżeniu Jenkinsa, 

że w uniwersum marki transmedialnej „konsumenci muszą przyjąć rolę myśliwych  

i zbieraczy, ścigających fragmenty opowieści na różnych kanałach medialnych”534.  

Analiza interaktywnej formuły „Miasta Archipelagu” pozwala stwierdzić, że 

wspomniana prawidłowość dotyczy nie tylko fikcjonalnych światów kreowanych na 

potrzeby przemysłu rozrywkowego. Projekt Springera ma faktograficzny charakter  

i raczej nie jest skierowany do masowego odbiorcy o ludycznym ukierunkowaniu. Po-

siada jednak wyraźne podłoże komercyjne, rozpoznawalny system identyfikacji wizual-

nej i rozbudowaną infrastrukturę organizacyjną, a zatem współgra ze schematem długo-

falowych produkcji transmedialnych. Rynkowy aspekt opowieści o byłych stolicach 

wojewódzkich wydaje się równie istotnym źródłem transmedialności, co trzy uprzednio 

omówione czynniki, tj. zwielokrotnienie platform przekazu, ich narracyjna samowystar-

czalność oraz równoczesna interakcja, potęgująca zaangażowanie odbiorców. Za final-

ny, czwarty komponent tego zestawu można uznać synergię działań zachodzącą między 

bezpośrednimi wykonawcami projektu i innymi podmiotami uczestniczącymi w jego 

realizacji. O tak pojmowanej kooperacji świadczy finansowe i techniczne zaplecze za-

                                                           
 534 H. Jenkins, Kultura konwergencji …, s. 25. 
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pewnione przez sponsorów535 oraz reklamowe wsparcie ze strony patronów medial-

nych, odzwierciedlone w materiałach popularyzujących ideę „Miasta Archipelagu”536.  

Z drugiej strony, także organizatorzy przedsięwzięcia podjęli szereg czynności z zakre-

su promocji krzyżowej, której widocznym przejawem są m.in. umieszczane na porta-

lach społecznościowych hasztagi537 i odsyłacze do profili zaprzyjaźnionych instytucji. 

Analizowany projekt powstał więc w oparciu o dwa typowe dla marek transmedialnych 

narzędzia reklamowo-dystrybucyjne: obustronną współpracę z partnerami zewnętrzny-

mi oraz różnicowanie oferty produktów kierowanych do konsumentów. O specyfice 

„Miasta Archipelagu” świadczy natomiast nie tyle przyjęta metoda wykonania, ile wy-

bór książki jako centralnego obiektu tak pojmowanej komercjalizacji.  

Reportaż książkowy Springera został wypromowany w dużej mierze dzięki od-

działywaniu nowych mediów i cyfrowych technik dystrybucji, które na tak znaczną 

skalę i w równie synergiczny sposób nie były dotąd wykorzystywane na polskim rynku 

reportażowych wydawnictw zwartych. Mimo nowoczesnej i wieloskładnikowej obudo-

wy medialnej projektu, to właśnie książce Miasto Archipelag poświęcono najwięcej 

uwagi na niemal każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Prawdopodobnym, choć bez 

wątpienia nie jedynym wytłumaczeniem tej prawidłowości wydają się spostrzeżenia 

Fidlera, inspirowane teorią dyfuzji innowacji Everetta Rogersa. Według badacza, me-

diamorfoza nie przebiega natychmiastowo, lecz poprzez ewolucyjną adaptację nowator-

skich rozwiązań, wdrażanych stopniowo dzięki zachowaniu ciągłości z formami me-

diów tradycyjnych538. Jeśli odnieść tę opinię do projektu „Miasto Archipelag” i innych 

transmedialnych kooperacji Springera, należy stwierdzić, że umieszczenie książki  

w centrum pakietu zagregowanych przekazów pozwala szybciej i skuteczniej oswoić 

publiczność z całokształtem innowacyjnego produktu.  

 

 

                                                           
 535 Projekt Springera został wsparty finansowo przez Fundację Grand Press. Sponsorami przedsię-

wzięcia są ponadto: znany producent aparatów fotograficznych oraz społecznościowy serwis świadczący 

usługi transportowe z zakresu tzw. wspólnych przejazdów. 

 536 Oprócz radiowej „Trójki” oraz redakcji „Polityki” i miesięcznika „Press”, patronat nad projektem 

objął Instytut Reportażu. Teksty poświęcone inicjatywie Springera ukazywały się także w weekendowym 

magazynie Gazeta.pl. Zob. np. http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18939556,byle-wojewodzkie-

jak-sie-zyje-w-polsce-mniejszych-miast.html [dostęp: 26.03.2017]. 

 537 Hasztagi to słowa bądź frazy poprzedzone znakiem # (ang. hash), umieszczane w postach na porta-

lach społecznościowych w celu grupowania i kategoryzacji powiązanych treści.  

 538 Zob. R. Fidler, Mediamorphosis …, s. 15-16.  
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*** 

 

Rozwinięta w tej części rozważań koncepcja agregacyjności współczesnych pol-

skich reportaży książkowych nie pretenduje do rangi normatywnego ujęcia badawcze-

go. Jest efektem subiektywnej obserwacji najciekawszych projektów reporterskich, zre-

alizowanych na fali rosnącego przekonania o „zagładzie” gatunków i kryzysie kultury 

druku wskutek cyfryzacji i szeroko pojętych procesów konwergencji. Dokonany prze-

gląd stanowi zatem jedynie próbę przybliżonego uchwycenia przemian, jakim u progu 

XXI wieku ulegają publikacje polskich reporterów pod wpływem tendencji do tworze-

nia komunikatów wieloskładnikowych – zarówno pod względem hybrydycznej struktu-

ry wewnętrznej, jak i zewnętrznego, polimedialnego otoczenia. Wyrazistą ilustracją tak 

rozumianej ewolucji są poddane analizie utwory Szczygła, Hugo-Badera i Springera. 

Ich forma i metody dystrybucji świadczą bowiem o dążeniu do przezwyciężenia kon-

serwatyzmu tradycyjnych praktyk czytelniczych, wbrew przytoczonemu na wstępie 

przekonaniu Burszty o kulturowej niezmienności książki.   

Zabieg unowocześnienia poetyki reportaży książkowych, wynikający z koniecz-

ności przystosowania starych przekaźników do nowych standardów odbioru, przybiera 

dwojaką postać. Z jednej strony, polega na świadomym agregowaniu zróżnicowanych 

wzorców genologicznych, środków wyrazu, instancji nadawczych wypowiedzi lub plat-

form dystrybucji. Przyjęcie takiej postawy warsztatowej świadczy o potrzebie wykro-

czenia poza ustabilizowane ramy reportażu jako gatunku piśmiennego oraz książki jako 

medium przekazu treści literackich. W drugim wymiarze agregacyjności publikacje 

reportażowe ulegają z kolei przekształceniu w jeden z produktów transmedialnego pa-

kietu cząstkowych narracji. Tego typu projekty w coraz większym stopniu realizowane 

są w przestrzeni internetowych kanałów społecznościowych, kreujących nowy typ rela-

cji nadawczo-odbiorczej i nową, konwergencyjną tożsamość zawodową reporterów. 

Tyleż eksperymentalny, co komercyjny charakter wspomnianych przedsięwzięć pozwa-

la założyć, że reportaże książkowe – opracowane w odpowiednio unowocześnionej 

formie – nie zostaną całkowicie wyparte przez cyfrowe techniki obrazowania. Ku takiej 

prognozie skłania konstatacja Rychlewskiego, którego zdaniem: „Coraz częściej […] 

obcujemy ze słowem drukowanym za pośrednictwem ekranów i monitorów. Rewolucja 

medialna nie sprawiła jednak, że przestało ono być dla nas przyswajalne”539. 

                                                           
 539 M. Rychlewski, Książka jako towar …, s. 188.  
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

 

 

Zasadniczym celem rozważań o polskich książkach reportażowych i ich prze-

kształceniach – dawnych i współczesnych – była chęć potwierdzenia dynamicznego 

rozwoju tej kategorii utworów, wbrew stanowiskom eksponującym regres kultury druku 

w dobie mediamorfozy. Przegląd aktualnej sytuacji rynkowej reportaży książkowych  

w Polsce pozwala stwierdzić, że mimo swej formy papierowej – anachronicznej w świe-

tle rewolucji cyfrowej – cieszą się one niesłabnącą popularnością wśród czytelników  

i wydawców oraz uchodzą za źródło zawodowego prestiżu w środowisku dziennikar-

skim. Zdaniem Bernadetty Darskiej, stanowią ponadto realną inwestycję w przyszłość, 

ponieważ „[k]siążka jako projekt zakrojony na o wiele większą skalę niż tekst w gaze-

cie nawet po latach jest bardziej dostępna, łatwiej dotrzeć do informacji na jej temat, 

pełniej prezentuje się jako świadectwo swoich czasów”540. Paradoksalnie, wyliczone 

przez autorkę właściwości wydają się obecnie odpowiadać raczej sferze nowych me-

diów niż tradycyjnych środków przekazu. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza 

dowodzi jednak, że dzięki odpowiednim zabiegom modernizacyjnym także reportażowe 

wydawnictwa zwarte odnalazły własną niszę na dzisiejszym rynku medialnym.  

W rozprawie zostały omówione dwa etapy tak rozumianego procesu rynkowej 

emancypacji polskich reportaży książkowych. Pierwszy polegał na ich stopniowym 

uniezależnieniu się od prasy, z kolei drugi wiąże się ściśle z tytułową strategią adapto-

wania nośników drukowanych do standardów ery cyfryzacji. Transmedialne projekty, 

pokroju omówionych inicjatyw reporterskich Jacka Hugo-Badera i Filipa Springera, 

potwierdzają założenie, że książka jako przekaźnik treści reportażowych może efektyw-

nie funkcjonować w ucyfrowionym sektorze mediów masowych. O jej komercyjnym 

powodzeniu decydują jednak coraz częściej dwa zabiegi: obudowanie wyjściowego 

komunikatu zewnętrzną otoką, złożoną z cząstkowych narracji ulokowanych w poprzek 

licznych platform medialnych, a także prowadzenie działań marketingowych i promo-

cyjnych w zgodzie z interaktywną formułą kultury konwergencji. Wyróżnione mecha-

                                                           
 540 B. Darska, Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku, 

Gdańsk 2014, s. 13.   
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nizmy zdają się potwierdzać opinię Maryla, według którego transpozycja utworów dru-

kowanych w przestrzeń sieci „zmienia nie tyle samo dzieło, ile kontekst, w jakim jest 

ono prezentowane”541. W niektórych przypadkach zmiana wspomnianego kontekstu 

prezentacji przekłada się jednak mimo wszystko także na wewnętrzną transformację 

przekazu, czego wyrazistą ilustracją są poddane analizie przykłady publikacji reporta-

żowych o agregacyjnym ukształtowaniu gatunkowo-formalnym.  

Charakterystykę tak pojmowanego procesu przemian i adaptacji polskich repor-

taży książkowych między schyłkiem XIX wieku a drugą dekadą wieku XXI wypada 

zakończyć, powielając chwyt retoryczny zastosowany przez Mariusza Szczygła w epi-

logu Zrób sobie raj. Swą faktograficzną opowieść o czeskiej kulturze reporter zwień-

czył przekornym wyliczeniem świadomie pominiętych w utworze tematów, uprzedzając 

zarzuty czytelników o to, że książka „nie zawiera wszystkiego, co jeszcze mogłaby za-

wierać” [ZSR, s. 281]. Podobne zastrzeżenia może wzbudzić zakres problemowy niniej-

szej pracy – ograniczony do wybranych zagadnień z zakresu poetyki tytułowej formy 

gatunkowej i medialnej, a zatem w oczywisty sposób niekompletny. Braki wynikające  

z przyjęcia przekrojowej perspektywy oglądu, zorientowanej na niezwykle szeroki ob-

szar tematyczny, warto w związku z tym uznać za potencjalne kierunki dalszych badań 

nad fenomenem książki reporterskiej.  

Należy nadmienić – pozostając przy retoryce Szczygła – że praca mogłaby objąć 

bardziej szczegółową analizę genologicznych przeobrażeń polskiej twórczości reporta-

żowej, jako że w największym stopniu uwidaczniają się one właśnie w edycjach książ-

kowych. Szczególnie interesujące w tej materii są szkice m.in. Marcina Kuli, Magdale-

ny Piechoty i Joanny Szydłowskiej, podejmujące wątek coraz popularniejszych w Pol-

sce reportaży historycznych i biograficzno-portretowych542. Choć problem gatunko-

wych odmian książek reporterskich bywa często poruszany w dyskusjach badawczych, 

niewątpliwie wymaga pogłębionych studiów. Ich przedmiotem mógłby stać się przegląd 

najczęściej adaptowanych przez polskich reporterów gatunków, wśród których – obok 

wspomnianych wzorców biografii i studium historycznego – należy wyróżnić np. wy-

wiad, dziennik oraz pamiętnik. W związku z wielokrotnie tu wspomnianą tendencją do 

                                                           
 541 M. Maryl, Technologie literatury …, s. 174. 

 542 Zob. M. Kula, Reportaż historyczny jako rodzaj współczesnej historiografii, [w:] Historia w kultu-

rze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lu-

blin 2011, s. 297-311; M. Piechota, Poetyka reportażu portretowego (na przykładzie »Papuszy« Angeliki 

Kuźniak), [w:] Literatura. Media. Polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępniko-

wi, Lublin 2014, s. 83-105; J. Szydłowska, Polski reportaż XXI w. …, s. 250.  
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znoszenia restrykcyjnych podziałów taksonomicznych, kwestią niewątpliwie wartą na-

mysłu są ponadto genologiczne osobliwości, będące następstwem tworzenia reporter-

skich genologii prywatnych. W ich obrębie można ulokować bazującą na unikatowej 

formie narracyjnej, nazwanej „tropą”, prozę Mariusza Wilka – częściej odnoszoną jed-

nak nie do problemu przekształceń reportażu lub konwencji mu pokrewnych, lecz do 

zagadnień z zakresu geopoetyki. Tego typu twórczość dokumentarna współgra z ekspo-

nowanym w niniejszej refleksji założeniem, że książki polskich autorów utożsamianych 

ze sferą obrazowania reporterskiego w coraz większym stopniu odbiegają od kanonicz-

nego wzorca gatunku za sprawą subiektywizacji, kompozycyjno-stylistycznych ekspe-

rymentów oraz przejmowania schematów literatury diarystycznej lub eseistycznej. 

Wymienione tendencje skłaniają do uwypuklenia kolejnego aspektu funkcjono-

wania reportaży książkowych, pominiętego w niniejszej rozprawie. Znaczący potencjał 

badawczy tkwi w projekcie szeroko zakrojonych studiów nad recepcją tej formy me-

dialnej w Polsce oraz – co zostało zasygnalizowane we wstępie dysertacji – za granicą. 

Inspirująca wydaje się zwłaszcza druga z wymienionych kwestii, z uwagi na możliwość 

interesujących ujęć komparatystycznych oraz deficyt podobnych prac w polskiej reflek-

sji naukowej543. Również analizy krajowe należałoby zawęzić do zagadnień recepcyj-

nych dotychczas w niewielkim stopniu sproblematyzowanych, np. do odczytań kon-

kretnych książek reportażowych w praktyce dydaktycznej i glottodydaktycznej544. Tego 

typu badania mogłyby uwzględnić próbę ulokowania reportaży książkowych w obrębie 

kanonu lektur szkolnych, o którym w niniejszej rozprawie jedynie wspomniano w kon-

tekście współczesnych antologii gatunku. Analizie warto też poddać kwestię interkultu-

rowego dialogu, towarzyszącego odbiorowi polskich tekstów reportażowych w toku 

kształcenia polonistycznego cudzoziemców. Wykorzystanie reportażu do rozwijania 

kompetencji językowych i kulturowych u zagranicznych odbiorców jest bez wątpienia 

tematem ważkim.  

                                                           
 543 Wśród nielicznych publikacji o pokrewnej tematyce należy wymienić m.in. analizy Pawła Zajasa 

dotyczące niderlandzkiej literatury faktu, a także rozważania Jędrzeja Morawieckiego na temat rosyjskich 

reportaży literackich. Drugi z badaczy koncentruje się jednak na prasowym wariancie gatunku. Zob.  

P. Zajas, Pomiędzy faktem, fikcją i prestiżem. O (auto)definicjach gatunku w niderlandzkojęzycznej litera-

turze niefikcjonalnej, [w:] tegoż, Jak świat prawdziwy …, s. 129-176; J. Morawiecki, Mały człowiek.  

O współczesnym reportażu w Rosji, Warszawa 2010. 

 544 Przywołany problem poruszył Krzysztof Koc, jednak kwestię metodyki nauczania i analizę recep-

cji reportażu w szkole ograniczył wyłącznie do książek Ryszarda Kapuścińskiego. Tego typu badania 

warto poszerzyć o twórczość średniego i młodego pokolenia polskich reporterów. Zob. K. Koc, Czytanie 

świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej, Poznań 2007.      
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Wszystkie przytoczone wątki nie zostały szerzej rozwinięte, gdyż w większości 

dotyczą zagadnień odległych od przewodniej idei dysertacji. Choćby szkicowe ich zary-

sowanie pozwala jednak unaocznić mnogość problemów powiązanych z książkową 

odmianą reportażu, a tym samym – podkreślić aktualność tej poetyki i potrzebę konty-

nuowania jej systematycznych badań. Celowość podobnych analiz można by uzasadnić 

dość zdecydowaną w wydźwięku konstatacją Umberto Eco, którego zdaniem dla książ-

ki „nie znaleziono w ciągu stuleci lepszych pod względem ergonomicznym odpowied-

ników”545. Dalsza ekspansja twórczości reportażowej w przestrzeni cyfrowej, skutkują-

ca powstawaniem coraz to nowszych i – wbrew opinii Eco – zapewne nie mniej ergo-

nomicznych hybryd multimedialnych gatunku, jest oczywiście więcej niż prawdopo-

dobna. Z obserwacji aktualnych trendów wydawniczych w Polsce wypływa jednak 

wniosek, że także reportaże książkowe będą nadal ewoluować, płynnie adaptując się do 

wymogów komunikacyjnych ery konwergencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 545 U. Eco, Nowe środki masowego przekazu …, s. 541. 
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STRESZCZENIE 

 

Polski reportaż książkowy – przemiany i adaptacje 

 

 

  

 

W rozprawie przeprowadzono analizę najistotniejszych czynników determinują-

cych rynkowy i estetyczny status polskiego reportażu książkowego – dawniej i dziś. 

Podjęta refleksja ma na celu omówienie genezy i kolejnych etapów rozwoju tej formy 

medialnej w Polsce, począwszy od drugiej połowy XIX wieku do czasów współcze-

snych. Wśród poruszonych zagadnień znaczącą rolę odgrywają aktualne przeobrażenia 

gatunkowe charakteryzowanej kategorii książek niefikcjonalnych oraz nowe zasady ich 

promocji i dystrybucji w erze cyfrowej. Przedmiotem badania są ponadto możliwe kie-

runki dalszej ewolucji polskiego reportażu książkowego, wynikające z jego adaptowania 

do standardów kultury konwergencji. 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów, z których dwa pierwsze obejmują 

diachroniczną rekonstrukcję dziejów książek reportażowych na krajowym rynku wy-

dawniczym. W pierwszym rozdziale – dotyczącym okresu od czasów zaborów do dwu-

dziestowiecznej transformacji ustrojowej Polski – badaniu zostały poddane okoliczności 

zaistnienia symbiotycznej relacji między prasowym i książkowym wariantem gatunku. 

W tej części opisano ponadto dostrzegalny po drugiej wojnie światowej proces unieza-

leżniania się książek reporterskich od tekstów drukowanych w prasie. Wspomnianą 

kwestię rozwija drugi rozdział pracy, którego przewodnim tematem jest sytuacja pol-

skich reportaży książkowych po 1989 roku – ze szczególnym naciskiem na ich uwikła-

nie w komercyjny dyskurs mediów masowych i relację z innymi środkami artystycznej 

ekspresji.  

Wymienione zagadnienia wyznaczają także tematykę dwóch ostatnich, anali-

tyczno-interpretacyjnych segmentów dysertacji. W trzecim poruszono problem wpływu, 

jaki u progu XXI wieku wywarło zjawisko konwergencji mediów na poetykę książek 

reportażowych. Ich przekształcenia są tu prezentowane w postaci trójczłonowej typolo-

gii, obejmującej oparte na pojęciach komercjalizacji, interaktywności i podmiotowości 
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strategie adaptacji prozy reporterów do warunków cyfryzacji. Refleksja o tak rozumia-

nym procesie adaptowania zostaje uszczegółowiona w czwartym rozdziale rozprawy, 

zawierającym analizę wybranych publikacji Mariusza Szczygła, Jacka Hugo-Badera  

i Filipa Springera. Utwory wymienionych autorów omawiane są jako przykłady dwóch 

komplementarnych tendencji, współgrających ze współczesnymi przeobrażeniami sek-

tora wydawniczego. Pierwsza dotyczy tworzenia reportażowych książek o charakterze 

tekstowych hybryd, natomiast druga polega na przekształcaniu reporterskich opowieści 

w intermedialne i transmedialne projekty. Oba te procesy zostają powiązane z przyjętą 

na potrzeby rozważań kategorią agregacyjności, uznaną za wyraziste odzwierciedlenie 

tytułowych przemian i adaptacji polskich reportaży książkowych.  
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SUMMARY 

 

Polish book reportage – changes and adaptations 

 

 

 

  

The dissertation aims at analysing the main factors determining the market-

based and aesthetic status of old and contemporary Polish book reportage. The analyses 

aim at discussing the origin and following stages of this media form development in 

Poland, from the second half of the 19th century to contemporary times. One of the 

most significant issues discussed in the dissertation refers to current generic transfor-

mation of these non-fiction books, as well as their new promotion and distribution poli-

cy in the digital era. Moreover, the objective of the research is to examine possible direc-

tions of further evolution of Polish book reportage, resulting from its adaptation to con-

vergence culture standards.  

The dissertation consists of four chapters. The first two present diachronic re-

construction of the history of reportage books on the national publishing market. Chap-

ter one concerns the period from the partitions of Poland to the political transformation 

of the country in the 20th century and examines the circumstances that have led to sym-

biotic relation between press and book form of the genre. Furthermore, it describes how 

book reportages became separated from texts printed in press after World War II. This 

issue is being further discussed in chapter two, whose overall theme is the situation of 

Polish book reportages after 1989 (with special emphasis on their entanglement in 

commercial mass media discourse and their relationship with other forms of artistic ex-

pression).   

The above-mentioned problems determine also the subject of the last two analyt-

ic and interpretative parts of the dissertation. Chapter three examines the influence of 

media convergence on the poetics of book reportages at the beginning of the 21st centu-

ry. Their transformation is presented as a typology including three strategies of adapta-

tion of reporters’ prose to digital conditions. These strategies are based on the notions of 

commercialization, interactivity and subjectivity. Chapter four, which contains an anal-
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ysis of some chosen publications by Mariusz Szczygieł, Jacek Hugo-Bader and Filip 

Springer, provides additional details on the adaptation process defined in the previous 

part of the dissertation. Works by these authors are being discussed as examples of two 

complementary tendencies, compatible with contemporary transformation of the pub-

lishing sector. The first tendency concerns creating reportage books that are hybrid text, 

while the second one aims at transforming reportage stories into intermedia and trans-

media projects. Both processes are being associated with the aggregation category 

adopted for discussion purposes and considered as a vivid reflection of the changes and 

adaptations of Polish book reportages mentioned in the title of the dissertation. 
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