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Uniwersytet klski

AmerykaÍskie Nowe Dziennikarstwo po polsku?
Transfer poetyk, problemy adaptacyjne
Widoczne we wspóâczesnym polskim reportaůu literackim tendencje eksperymentalne ewokujĊ pytanie o potencjalny transfer wzorców zewnętrznych wobec rodzimej tradycji gatunku. Ich adaptację – peânĊ lub częœciowĊ
– moůna by wówczas traktowaý jako czynnik poœrednio tâumaczĊcy przykâady przeâamywania konwencji. Zabiegiem ryzykownym, lecz znajdujĊcym
odzwierciedlenie w niektórych wypowiedziach badawczych, jest próba powiĊzania twórczoœci polskich reportaůystów z amerykaľskim Nowym
Dziennikarstwem (The New Journalism). Ten zainicjowany w latach szeœýdziesiĊtych i siedemdziesiĊtych XX w. nurt quasi-reportaůowej prozy nobilitowaâ
bowiem spornĊ kategorię literackoœci, która takůe w Polsce wyznaczyâa zasadniczy kierunek gatunkowej hybrydyzacji reportaůu.
PoczĊtki Nowego Dziennikarstwa w Stanach Zjednoczonych âĊczĊ się
z szerszym zjawiskiem rewolucji postmodernistycznej, tâumaczonej wzrostem zapotrzebowania na nowatorskie trendy w sztuce1. W sferze amerykaľskiej literatury przejawem zachodzĊcych zmian byâ zwrot w stronę kreacji
œwiatów wyobraůonych, przy równoczesnym odrzuceniu tradycji realizmu.
Zaowocowaâo to tematycznĊ niszĊ, wyzyskanĊ przez grono nielicznych pisarzy, a przede wszystkim reporterów publikujĊcych na âamach popularnych
magazynów, m.in. Toma Wolfe’a, Trumana Capote’a, Normana Mailera czy
Gaya Talese’a. Jak tâumaczy Durczak: „[…] jedynie twórcy zwiĊzani z Nowym Dziennikarstwem odpowiadali na zapotrzebowanie spoâeczne i dostarczali
Amerykanom analiz i komentarzy na temat skomplikowanej amerykaľskiej
Zob. J. Durczak, 1960–1980: nurt realistyczny, w: A. Salska, red., Historia literatury amerykaľskiej XX wieku, t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2003, s. 308–309.
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rzeczywistoœci spoâecznej”2. áĊczĊc literackie techniki z komentowaniem
bieůĊcych, kontrkulturowych przeobraůeľ Ameryki, stworzyli nieformalnĊ
i wewnętrznie zróůnicowanĊ formację pisarskĊ. Ich teksty, zebrane w 1973 r.
w antologii gâównego teoretyka grupy, Wolfe’a3, wywoâaây sprzeciw literatów i konserwatywnych œrodowisk dziennikarskich. Ostrze krytyki wymierzono w kluczowe cechy nurtu: korzystanie ze œrodków obrazowania artystycznego oraz wâĊczanie w narrację elementów fikcji.
Oba te aspekty zaistniaây takůe w polskiej powojennej debacie na temat
twórczoœci reportaůowej, znajdujĊc odzwierciedlenie m.in. w postulatach
Melchiora Waľkowicza. Jego koncepcja reportaůu jako mozaiki, powstaâej
z plastycznego scalenia faktów za pomocĊ narzędzi wâaœciwych literaturze,
eksponowaâa poruszonĊ przez autorów z kręgu Nowego Dziennikarstwa
kwestię estetyzacji przekazu dziennikarskiego. Dla tego problemu znaczĊca
jest opublikowana pod koniec lat szeœýdziesiĊtych rozprawa O poszerzenie
konwencji reportaůu, w której Waľkowicz postulowaâ usankcjonowanie pierwiastka fikcyjnego w tekstach reportaůystów4. W omawianym okresie twórczoœý autora Szczenięcych lat – beletryzowana, upodmiotowiona i barwna pod
względem językowym – zdawaâa się speâniaý wymogi nowatorstwa, jakie
Wolfe stawiaâ Nowemu Dziennikarstwu. ZwiĊzek między obiema poetykami naleůy jednak uznaý tyleů za moůliwy, ile powierzchowny. Nie bez znaczenia jest bowiem fakt powielania przez Nowych Dziennikarzy wzorców
uniwersalnych, zanurzonych chociaůby w tradycji anglosaskiego mimetyzmu
literackiego i XIX-wiecznego dziennikarstwa œledczego5. Podobne wĊtpliwoœci budzi dorobek Ryszarda Kapuœciľskiego, bodaj najczęœciej kojarzonego
z charakteryzowanym nurtem amerykaľskim. Jak konstatuje Nowacka:
J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo, w: A. Salska, red., Historia literatury amerykaľskiej…, s. 329.
Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism, Harper & Row, New York 1973.
Korzystam z trzeciego, brytyjskiego wydania publikacji (Picador, London 1980).
4 Zob. M. Waľkowicz, O poszerzenie konwencji reportaůu, w: tegoů, Od Stoâpców po Kair, PIW,
Warszawa 1969.
5 Strategię warsztatowĊ Nowych Dziennikarzy Durczak âĊczy m.in. z twórczoœciĊ Defoe,
Dickensa, Twaina czy Orwella, natomiast Bauer zwraca uwagę na zwiĊzek z dorobkiem tzw.
muckrakerów, tj. dziennikarzy œledczych z koľca XIX w. Zob. J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo…, s. 331; Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”: epizod czy trwaây trend w dziennikarstwie?, w: K. Wolny-Zmorzyľski, W. Furman, J. Snopek, red., Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Wyd.
Poltext, Warszawa 2011, s. 92. Do wymienionych tradycji wyraŭnie nawiĊzuje wspóâczesna
hybryda Nowego Dziennikarstwa, okreœlana jako The New New Journalism. Zob. R.S. Boynton,
red., The New New Journalism. Conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft,
Vintage Books, New York 2005.
2
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Moůna powiedzieý, ůe cechĊ âĊczĊcĊ te dwa typy dziennikarstwa jest ich
ciĊůenie ku literaturze. Na tym jednak to podobieľstwo się koľczy, bo
kaůdy inaczej tę literackoœý postrzega. Literackoœý forsowana przez The
New Journalism ma raczej charakter zewnętrzny. Sprowadza się do stosowania technik literackich […]. Literackoœý utworów Kapuœciľskiego ma
zupeânie inny wymiar: okreœlony przez bogactwo kontekstów, uniwersalne przesâanie, ponadczasowoœý i wieloœý interpretacji6.

Wymienione przez NowackĊ cechy paradoksalnie stanowiĊ jednak argument, za pomocĊ którego sam Kapuœciľski definiowaâ istotę Nowego
Dziennikarstwa. W wykâadzie mu poœwięconym dowodziâ, ůe czynnikiem
prawdziwie nowatorskim jest wâĊczenie do opisu dziennikarskiego elementów eseju:
[…] Nowe Dziennikarstwo reprezentuje nowe wartoœci i posiada szczególnĊ wagę, gdyů jest to gatunek, który informuje, ale teů objaœnia, komentuje, zmusza do zastanowienia. […] Eseistyczne rygory krytycznego
myœlenia i formuâowania opinii wkâadajĊ na barki dziennikarzy uprawiajĊcych Nowe Dziennikarstwo nowe obowiĊzki7.

OmawiajĊc nurt literatury reportaůowej, skâaniajĊcej do gâębszej refleksji
i wzbogacajĊcej pod względem poznawczym, Kapuœciľski dokonaâ zatem
poœredniej adaptacji wyznaczników Nowego Dziennikarstwa dla zilustrowania wâasnych preferencji warsztatowych.
PowiĊzanie autora Hebanu z postawĊ amerykaľskich dziennikarzy, posĊdzanych o „nieobiektywnoœý, stronniczoœý oraz skâonnoœý do konfabulacji”8,
odsyâa do uprzednio omówionej koncepcji Waľkowicza. Rodzi bowiem
pytanie o dopuszczalne granice fikcji w reportaůu, ponawiane w gâoœnym
sporze wokóâ Kapuœciľski non-fiction Domosâawskiego9. Problem ten pozwala
poszerzyý skalę domniemanego transferu poetyki Nowego Dziennikarstwa.
B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuœciľski w oczach krytyków, Wyd. UŒ, Katowice 2004, s. 22.
7 R. Kapuœciľski, Nowe Dziennikarstwo, „Akcent” 2012, nr 3, s. 8.
8 J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo…, s. 331.
9 ZnaczĊca w kontekœcie stawianych Kapuœciľskiemu zarzutów o konfabulacje wydaje się
uwaga Bauera: „[…] autor Cesarza czuâ się emocjonalnie zwiĊzany z jednej strony z polskĊ
tradycjĊ reportaůu, symbolizowanĊ przez dorobek Melchiora Waľkowicza […] i Ksawerego
Pruszyľskiego – z drugiej wyraŭnie podkreœlaâ zwiĊzki z tzw. Nowym Dziennikarstwem
amerykaľskim, a takůe z niektórymi pisarzami latynoamerykaľskimi, kojarzonymi z »realizmem magicznym« […]”. Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”…, s. 86.
6
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áĊczenie faktów z fikcyjnoœciĊ jest bowiem dostrzegalne takůe w wybranych
utworach polskich reportaůystów tworzĊcych po 1989 r.10. W tekœcie Wœciekây pies Wojciech Tochman przybliůa losy homoseksualnego księdza zaraůonego wirusem HIV, kreujĊc fikcyjnĊ sytuację wygâaszania kazania do zgromadzonych w koœciele wiernych:
Wszystko, co tu powiedziaâem, jest prawdĊ: mam trzydzieœci trzy lata,
mieszkam w Polsce, jestem księdzem, jestem homoseksualistĊ, jestem
zakaůony. Powinienem rzuciý sutannę i odejœý. Ale nigdy nie odejdę.
I tej homilii nigdy nie wygâoszę, choý myœlę o niej
c o d z i e n n i e [podkr. – K.F.]11.

Inny wymiar ufikcyjnienia prezentujĊ Nocni wędrowcy Wojciecha Jagielskiego,
skĊdinĊd znanego z ortodoksyjnych poglĊdów na temat faktografii. W przywoâanym utworze autor opisuje ugandyjskiego châopca z oœrodka resocjalizacyjnego dla dzieci siâĊ wcielonych do partyzantki antyrzĊdowej. Reporter
informuje we wstępie, ůe bohater – podobnie jak dwie inne postaci – jest
fikcyjnĊ kompilacjĊ kilku realnych osób12. Gatunkowy status ksiĊůki Jagielski
podsumowaâ dobitnie: „Uwaůam, ůe Nocni wędrowcy nie sĊ reportaůem, bo
występujĊ w nich postaci fikcyjne. Stworzone z prawdziwych cech, ale wymyœlone. A reportaů jest kanonem dziennikarskim, czyli nie moůe kâamaý. Bartosz Marzec napisaâ, ůe to jest powieœý dokumentalna, i to mi odpowiada”13.
Kategoria powieœci dokumentalnej nasuwa skojarzenie z utworem Z zimnĊ
krwiĊ (In Cold Blood) Trumana Capote’a, opublikowanym w 1966 r. i promowanym przez samego autora jako odrębny gatunek prozy dziennikarskiej:
tzw. nonfiction novel. Tę beletryzowanĊ opowieœý o autentycznym zabójstwie
farmerskiej rodziny z Holcomb w stanie Kansas Wolfe uznaâ za przeâomowĊ dla rozwoju Nowego Dziennikarstwa14. Poszukiwanie analogii między
dorobkami Capote’a i Jagielskiego budzi oczywiste wĊtpliwoœci w zwiĊzku
ze znikomym udziaâem fikcji w reportaůach autora Modlitwy o deszcz. Pewne
podobieľstwa moůna jednak dostrzec w literackich metodach stopniowania
napięcia akcji. Z zimnĊ krwiĊ otwiera fabularna rekonstrukcja ostatniego dnia
To zagadnienie szerzej rozwija M. Zimnoch. Zob. tegoů, Fikcja jako prawda. Referencyjnoœý
reportaůu ponowoczesnego, „Naukowy PrzeglĊd Dziennikarski” 2012, nr 1.
11 W. Tochman, Wœciekây pies, w: tegoů, Wœciekây pies, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 138.
12 Zob. W. Jagielski, Nocni wędrowcy, Wyd. W.A.B., Warszawa 2009, s. 6.
13 W. Jagielski, Piszę dla ůony, rozm. przepr. A. Wójciľska, w: tejůe, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wyd. Czarne, Woâowiec 2011, s. 78–79.
14 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 40–41.
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ůycia zamordowanej rodziny Clutterów, przeplatana opisami maâomiasteczkowej scenerii i równolegâych poczynaľ przyszâych zabójców. Podobny
zabieg stosuje Jagielski we wstępie ksiĊůki Wypalanie traw, opisujĊc okolicznoœci zabójstwa afrykanerskiego polityka i zwolennika apartheidu – Eugène’a
Terre'Blanche’a15. Zbliůone wydajĊ się takůe strategie narracyjne obu autorów, zwiĊzane z umiejętnĊ dynamizacjĊ opisu. Opowieœý Capote’a obfituje
we fragmenty celowo udramatyzowane, zakâócajĊce jednostajny tok narracji:
we wczesnych godzinach tamtego listopadowego poranka, poranka niedzielnego, p e w n e o b c e d ŭ w i ę k i w d a r â y s i ę [podkr. – K.F.] w zwykâe
nocne odgâosy Holcomb – jękliwĊ histerię kojotów, suchy szelest niesionych wiatrem chwastów, oddalajĊcy się szybko œwist lokomotywy. W owej
chwili nikt w uœpionym Holcomb nie dosâyszaâ t e g o – czterech strzaâów
z dubeltówki, które w sumie poâoůyây kres ůyciu szeœciorga ludzi16.

Analogiczny chwyt pojawia się w wielu reportaůach Jagielskiego, m.in.
w ksiĊůce Wieůe z kamienia. ZawartĊ w niej opowieœý o wojnie rosyjsko-czeczeľskiej otwiera następujĊcy opis:
Zimna, gęsta mgâa leůaâa jeszcze nisko nad zielonĊ kotlinĊ, a blade sâoľce dopiero podnosiâo się powoli nad górami, budzĊc do ůycia wioskę
Szodroda, ukrytĊ między zboczami Kaukazu.
[…] ZwyczajnĊ sennoœý poranka p r z e r w a â o n a g â e p o j a w i e n i e
s i ę p a s t e r z y [podkr. – K.F.], którzy zdyszani zbiegli z górskiej âĊki
i przekrzykujĊc się nawzajem, opowiadali o partyzantach maszerujĊcych
przez przeâęcz w kierunku wioski17.

Omówione zabiegi moůna bez wĊtpienia uznaý za przypadkowe zbieůnoœci, œwiadczĊce nie o realnym transferze wzorców Nowego Dziennikarstwa,
lecz postępujĊcym uznaniu – jak chciaâ Waľkowicz – estetycznego wymiaru
reportaůu. Nie da się jednak ukryý, ůe polscy reportaůyœci często korzystajĊ
Zob. W. Jagielski, Wypalanie traw, Wyd. Znak, Kraków 2012, s. 7–27. Literacki charakter
tego rozdziaâu wynika takůe z metaforycznej konstrukcji czasoprzestrzeni. Ostatnie chwile
ůycia Terre'Blanche’a – zabitego przez dwójkę murzyľskich robotników w WielkĊ Sobotę
poprzedzajĊcĊ dzieľ Zmartwychwstania Paľskiego – zostajĊ ukazane w scenerii chylĊcego się
ku zachodowi dnia i wydâuůania zalegajĊcych na stepie „cieni”, a takůe gęstnienia dymu
z wypalanych traw. Jagielski tworzy tym samym quasi-biblijnĊ wizję zemsty, jakĊ czarnoskórzy
mieszkaľcy miasteczka Ventersdorp wymierzajĊ biaâym farmerom.
16 T. Capote, Z zimnĊ krwiĊ. Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego następstwach, przeâ.
B. Zieliľski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990, s. 14.
17 W. Jagielski, Wieůe z kamienia, Wyd. W.A.B., Warszawa 2008, s. 9.
15
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ze œrodków obrazowania, o których pisaâ Wolfe w swym kanonicznym szkicu programowym. Wyróůniâ w nim cztery wyznaczniki warsztatu Nowych
Dziennikarzy: budowanie opowieœci scena po scenie, zapis peânych dialogów, stosowanie trzecioosobowego punktu widzenia, wreszcie – utrwalanie
detali obrazujĊcych ůyciowy status bohaterów18. Juů pobieůny rzut oka na
wybrane reportaůe krajowe pozwala dostrzec zabiegi zbliůone do cech wymienionych przez Wolfe’a.
Bodaj najbardziej oczywiste, bo wpisane w konwencję gatunku, jest eksponowanie szczegóâów, które Mariusz Szczygieâ – parafrazujĊc sâowa Maâgorzaty Szejnert – okreœla mianem „rusztowania dla pamięci”19. Autor Gottlandu
wykazuje sporĊ inwencję takůe w zakresie fabularyzacji tekstu, odsyâajĊcej do
kolejnego wyznacznika Nowego Dziennikarstwa: opisu scen w trakcie ich
trwania. Chwyt ten Szczygieâ stosuje m.in. w reportaůu Film się musi kręciý.
ZasadniczĊ fabuâę utworu – przeplatanĊ segmentami dotyczĊcymi biografii
czeskiej lekarki Jaroslavy Moserovej – stanowi rekonstrukcja ostatnich godzin ůycia nastolatka, który wzorem Jana Palacha dokonaâ aktu samospalenia na praskim placu Wacâawa:
03
Pani Adamcová dzwoni do Zdenka na komórkę. Dzwoniâa juů raz i nie
odebraâ. – Gdzie jesteœ, synku? – pyta. – A gdzie mam byý!? – odpowiada Zdeněk i rozâĊcza się.
77
Václav Havel dla Jaroslavy Moserovej jest maâym châopcem, który na fotografii stoi w krótkich spodniach obok niej i Boženy […].
03
Zdeněk Adamec ma juů wypeâniony kanister.
87
O lekarce Jaroslavie Moserovej mówi się, ůe leczyâa pacjenta, któremu
wybuch gazu nie poparzyâ tylko tego, co miaâ pod grubymi szortami
[…].
03
Zdeněk Adamec wchodzi na szerokie schody muzeum. Jest ósma rano,
zimno, poczĊtek marca20.
Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 46–48.
Zob. M. Szczygieâ, Jak okradaâem Maâgorzatę Szejnert, w: M. Szejnert, My, wâaœciciele Teksasu. Reportaůe z PRL-u, Wyd. Znak, Kraków 2013, s. 10.
20 M. Szczygieâ, Film się musi kręciý, w: tegoů, Gottland, Wyd. Czarne, Woâowiec 2006,
s. 219–221. Kolejne segmenty reportaůu sygnowane sĊ cyframi oznaczajĊcymi rok, w którym
miaây miejsce opisywane zdarzenia.
18

19

KATARZYNA FRUKACZ: AmerykaÍskie Nowe Dziennikarstwo po polsku?…

55

Czytelnik œledzi krok po kroku kolejne poczynania châopca, przy okazji
wnikajĊc w jego wewnętrzny – siâĊ rzeczy: intuicyjnie wykreowany przez
reportera – œwiat przeůyý:
Zdeněk wie, ůe Pochodnia numer jeden kupiâ gdzieœ w centrum Pragi
biaâe plastikowe wiadro, a potem na stacji nalaâ do niego benzyny. On
nie będzie braâ ze sobĊ ůadnego kanistra, bo mama zaraz spyta, po co.
Teů sobie kupi jakiœ pojemnik w Pradze21.

Z jednej strony Szczygieâ stosuje tu chwyt zbliůony do sposobu portretowania uœmierconych bohaterów w ksiĊůce Z zimnĊ krwiĊ Capote’a, z drugiej
– nawiĊzuje do wyróůnionej przez Wolfe’a strategii róůnicowania punktów
widzenia. Jej konsekwencjĊ byâ typowy dla Nowych Dziennikarzy zapis
rozbudowanych, niepoddawanych skrótom dialogów, potęgujĊcych efekt autentyzmu w opisie postaci. Tak rozumianĊ metodę dialogizacji adaptuje w Polsce
zwâaszcza Jacek Hugo-Bader, często âĊczĊc w swoich tekstach pierwszoosobowĊ narrację autorskĊ z obszernymi, bezpoœrednio cytowanymi fragmentami rozmów. DialogicznĊ formę posiada np. jego opowieœý o podróůy po
Koâymie22. Zawarte w ksiĊůce portrety bohaterów bazujĊ niemal w caâoœci
na wywiadach, w których reporter odgrywaâ rolę aktywnego uczestnika.
Zmiany perspektyw narracyjnych sĊ coraz częstszym zabiegiem w polskich
reportaůach i utworach quasi-reportaůowych. Ceniona przez Nowych
Dziennikarzy poetyka strumienia œwiadomoœci pojawia się we wspomnianym Wœciekâym psie Tochmana, który wykreowanej w myœlach zakaůonego
księdza „homili dla dorosâych” nadaje formę monologu wewnętrznego.
Postaý monologu wypowiedzianego przybiera z kolei opowieœý ukrywajĊcego wâasnĊ wiarę policjanta katolika, utrwalonego w jednym z rozdziaâów
ksiĊůki Zrób sobie raj Szczygâa. W tym samym zbiorze, w reportaůu o zaniku
tradycji pogrzebów w Czechach, autor tworzy narrację scalonĊ z fragmentów
wypowiedzi anonimowych rozmówców23. Analogiczny zabieg konstytuuje
eksperymentalnĊ formę gatunkowĊ, wypracowanĊ przez œrodowisko dziennikarskie skupione wokóâ warszawskiego Laboratorium Reportaůu. Tzw.
polifoniczna powieœý reportaůowa to wielowĊtkowy, lecz skupiony wokóâ
pojedynczego problemu montaů cytatów pochodzĊcych z archiwów, dokuTamůe, s. 214.
Zob. J. Hugo-Bader, Dzienniki koâymskie, Wyd. Czarne, Woâowiec 2011.
23 Przytoczone przykâady odnoszĊ się kolejno do tekstów áapię powietrze i Tu nikt nie lubi
cierpieý. Zob. M. Szczygieâ, Zrób sobie raj, Wyd. Czarne, Woâowiec 2011, s. 181–190; 255–274.
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mentów ŭródâowych i wywiadów z naocznymi œwiadkami zdarzeľ. Jej pomysâodawca Marek Miller eksponuje synkretyczny charakter tej konwencji,
integrujĊcej elementy powieœci, reportaůu, historii, dramatu i filmu24.
Synkretyzm rodzajowy, poprzedzony odkryciem, ůe „w literaturze niefikcjonalnej, w dziennikarstwie, moůna wykorzystaý kaůdy œrodek literacki, […]
a takůe sięgaý równoczeœnie po wiele róůnych gatunków”25, stanowiâ istotę
eksperymentalizmu Nowych Dziennikarzy. Równieů w praktyce polskiej
zauwaůalne staje się krzyůowanie odmiennych wzorców gatunkowych
w obrębie pojedynczego tekstu-hybrydy. TakĊ postawę zdaje się promowaý
Szczygieâ, który swĊ najnowszĊ opowieœý o Czechach konstruuje m.in.
z elementów reportaůu, felietonu i eseju. Fakt ten tâumaczy przekornie: „Jestem niechlujnym czechofilem, ta ksiĊůka nie jest kompetentnym przewodnikiem ani po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie
roœci sobie pretensji do niczego”26. W zacytowanej wypowiedzi ujawnia się
kolejna znaczĊca cecha wspóâczesnego reportaůu polskiego, którĊ – ponownie na zasadzie odlegâego podobieľstwa – moůna powiĊzaý z poetykĊ Nowego Dziennikarstwa. Chodzi o jawnĊ subiektywizację przekazu, w ujęciu
Wolfe’a oznaczajĊcĊ rezygnację z powœciĊgliwego, neutralnego języka wypowiedzi27.
W Polsce przoduje w tej kwestii Hugo-Bader, znany z emocjonalnej i silnie skolokwializowanej stylistyki. W swoich utworach autor nie stroni od
wartoœciujĊcych uwag, nawiĊzuje aktywny dialog z bohaterami i czytelnikiem,
często wplata w narrację wulgaryzmy. PublicystycznĊ ůarliwoœý prezentuje
zwâaszcza w prasowych reportaůach i artykuâach o charakterze wcieleniowym lub interwencyjnym. W gâoœnym tekœcie Châopcy z motylkami, dotyczĊcym mâodzieůowego bandytyzmu, Hugo-Bader wystĊpiâ w charakterze reportera, a zarazem ojca jednej z ofiar. WâaœciwĊ treœý opowieœci poprzedziâ
agresywnym, peânym inwektyw zwrotem do wyimaginowanego chuligana:
Gówno mnie obchodzĊ twoje frustracje, maây ůulu, twoje paskudne ůycie, chlejĊca matka, problemy szkolne, brak drugiego œniadania i ojciec
w kryminale. Kiedy o tobie myœlę, dresiarzu z bloku, ůaâuję, ůe zlikwidowali karę œmierci. Niech cię wszyscy diabli!
Zob. M. Miller, Polifoniczna powieœý reportaůowa, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 (45),
s. 90–93.
25 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 28.
26 M. Szczygieâ, Zrób sobie raj…, s. 7.
27 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 31.
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Wypowiadam ci wojnę, pieprzony oprychu spod bloku […].
Ten wœciekây akapit napisaâem 19 marca 2002 roku. Wtedy postanowiâem, ůe kiedyœ powstanie ten artykuâ. W tym dniu mojego syna Michaâa
skroili po raz drugi28.

Trafne wydaje się więc spostrzeůenie Ziemowita Szczerka – autora pierwszego w Polsce utworu typu gonzo29 – który podsumowaâ Hugo-Badera
stwierdzeniem: „Wielu draůni, mnie nie. Jest zresztĊ trochę gonzoidalny”30.
Przytoczona uwaga pozwala ponownie umieœciý polski reportaů w strefie
wpâywów Nowego Dziennikarstwa. Szczerek odsyâa bowiem do skrajnej
odmiany omawianego nurtu, utoůsamianej z delirycznĊ twórczoœciĊ Huntera
S. Thompsona.
Kategoria gonzo jest definiowana jako „forma subiektywnego, uczestniczĊcego literackiego dziennikarstwa, które sytuuje narratora w centrum
opowieœci”31. Poetykę tę okreœla brulionowa konstrukcja i emocjonalne
zaangaůowanie autora, kreujĊcego przestrzeľ zdeformowanĊ pod wpâywem œrodków odurzajĊcych i prowokacyjnie kontestujĊcego zastanĊ rzeczywistoœý spoâecznĊ. W utworach Hugo-Badera do cech potencjalnie
„gonzoidalnych” moůna niewĊtpliwie zaliczyý subiektywizację i dosadny
język przekazu. Reporter „Gazety Wyborczej” daleki jest jednak od narkotycznych, przytâaczajĊcych wizji konsumpcji i rozpadu, w których gustowaâ Thompson. Znajdziemy je za to we wspomnianej publikacji Szczerka
– Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Sâowian – będĊcej zbiorem silnie upodmiotowionych opowieœci o podróůach po Ukrainie. Bohater
ksiĊůki – swoiste alter ego autora – podsumowuje dziennikarskie efekty
swych wędrówek następujĊco:
Wystarczyâo, bym napisaâ kilka tekstów na temat Ukrainy utrzymanych
w tonie gonzo – a juů miaâem zlecenia. Epatowaâem w tych tekstach
ukraiľskim rozdupczeniem i rozwâóczeniem. Musiaâo byý brudno, mocJ. Hugo-Bader, Châopcy z motylkami, „Duůy Format” [magazyn „Gazety Wyborczej”]
z dn. 29.09.2003, nr 40/551, s. 7.
29 Zob. Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Sâowian, Korporacja Ha!art,
Kraków 2013. KsiĊůkę radomskiego dziennikarza i pisarza odczytano jako beletryzowany
reportaů, speâniajĊcy wymogi bitnikowskiej powieœci drogi. Zob. M. Robert, Ukraina Parano,
„Polityka” z dn. 11.09.2013, nr 37 (2924), s. 70.
30 Z. Szczerek, Granice to tylko layout, rozm. przepr. J. Biľczycki, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 77.
31 J. Mosser, What’s Gonzo about Gonzo Journalism?, „Literary Journalism Studies” 2012, nr 4 (1),
s. 88.
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no, okrutnie. Taka jest istota gonzo. W gonzo jest gorzaâa, sĊ szlugi, sĊ
dragi, sĊ panienki. SĊ wulgaryzmy. Tak pisaâem i byâo dobrze32.

Szczerek w sposób jawny nawiĊzuje więc do strategii pisarskiej Thompsona. ZnikomĊ wœród innych krajowych reportaůystów realizację jego poetyki
eksponujĊ redaktorzy specjalnego numeru magazynu „Ha!art”, poœwięconego w caâoœci stylistyce gonzo33. ZwracajĊ przy tym uwagę na ogólny brak
warunków dla rozwoju Nowego Dziennikarstwa w Polsce.
Model reportaůu promowany w Stanach Zjednoczonych doby kontrkultury okazaâ się niemoůliwy do zaadaptowania w polskiej przestrzeni lat szeœýdziesiĊtych i siedemdziesiĊtych. NawiĊzujĊc do PRL-owskiej cenzury oraz
narzuconych socjalistycznemu spoâeczeľstwu „bigoteryjnych norm moralnych”, Biľczycki zauwaůa: „[…] ekspresyjny, prowokacyjny styl nie mieœciâ
się w dopuszczalnych rejestrach reakcji na rzeczywistoœý”34. Autor odrzuca
takůe analogie między literackoœciĊ Nowych Dziennikarzy a tĊ wypracowanĊ
przez rodzimych reportaůystów. Literackie techniki stosowane w reportaůu
maâego realizmu uznaje bowiem za przejaw nie eksperymentalizmu, lecz
poetyki kamuflaůu, sâuůĊcej ucieczce od oficjalnej, zideologizowanej retoryki35.
Kolejne rozbieůnoœci dotyczĊ odmiennej specyfiki literatury polskiej i amerykaľskiej. Do rozwoju Nowego Dziennikarstwa w USA przyczyniâo się
odrzucenie problematyki spoâecznej przez pisarzy. W powojennej Polsce
dokumentowanie rzeczywistoœci pozostaâo domenĊ literatury, a ekspansja
form niefikcjonalnych byâa – jak dowodzi ZiĊtek – jednym z najistotniejszych doœwiadczeľ XX-wiecznej prozy36. Tak ustalona hierarchia ulegâa
częœciowej zmianie po 1989 r., w zwiĊzku z domniemanym „przeâomem”
w œwiadomoœci i praktyce literackiej. Za przejaw transformacji sfery prozatorskiej Czapliľski uznaâ odwrót od autentyzmu i protokolarnoœci stylu oraz
ponowne zwrócenie się w stronę fabulacji. Zwróciâ ponadto uwagę na swoisty
Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje…, s. 99.
W jednym z opublikowanych w magazynie „Ha!art” tekstów Biľczycki odnajduje elementy gonzo raczej w prozie i literaturze podróůniczej: w twórczoœci Wojciecha Cejrowskiego,
Sâawomira Shutego, Jana Sobczaka i Kornela Maliszewskiego. Wœród „gonzoidalnych” przykâadów dziennikarskich wymienia reportaů Rok nie wyrok Piotra Milewskiego oraz prasowe
publikacje wspóâpracownika miesięcznika „Lampa” – Kazimierza Malinowskiego. Zob.
J. Biľczycki, Sporysz zamiast pejotlu, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 62–65.
34 Tamůe, s. 62.
35 Zob. tamůe, s. 63.
36 Zob. Z. ZiĊtek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie wspóâczesnej, Wyd.
IBL PAN, Warszawa 1999, s. 5–17.
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renesans kategorii nowatorstwa: „Przeâom staâ się […] wsparciem legitymizacyjnym ze strony historii, impulsem kulturowym, który uczyniâ zasadnym
tworzenie nowoœci, bo oczekiwanie na nowoœý upowszechniâ”37. ZwiĊzane
z demontaůem ustrojowym przeobraůenia pejzaůu lat dziewięýdziesiĊtych
teoretycznie stwarzaây więc warunki zbliůone do kontrkulturowej rewolucji
w Ameryce. Mimo to w Polsce nie wyksztaâciâ się nurt jednoznacznie powielajĊcy wzorce Nowych Dziennikarzy, a większoœý reportaůystów „staraâa
się pisaý w stylu swoich starszych kolegów i mistrzów albo teů wypracowywaâa wâasny styl w obrębie klasycznego reportaůu”38.
ZaistniaâĊ sytuację Stopel tâumaczy postępujĊcym kryzysem polskiej prasy
oraz „odpâywem tradycyjnych ŭródeâ jej finansowania, reklamodawców
i ogâoszeniodawców, w stronę Internetu”39. To spostrzeůenie wydaje się
sâuszne, jeœli wziĊý pod uwagę fakt ewolucji oryginalnego Nowego Dziennikarstwa do postaci zdigitalizowanej, upowszechnionej w poâowie lat dziewięýdziesiĊtych pod nazwĊ The Way New Journalism40. Ekspansja nowych
mediów podwaůyâa stabilny paradygmat gatunkowoœci, a tym samym – takůe
istotę nowatorstwa postulowanĊ przez Wolfe’a. Mimo pewnego podobieľstwa poetyk koncepcja transferu amerykaľskich wzorców do polskiej twórczoœci reportaůowej nie znajduje więc gâębszego uzasadnienia. Bardziej adekwatna wydaje się teza o adaptacji wspóâczesnego reportaůu do eksperymentalnej – bo uformowanej na gruncie cyfryzacji – specyfiki odbioru.

Bibliografia
Armstrong J., Internet forms and e-zins, w: Whittaker J., The cyberspace handbook, Routledge, London 2004.
Bauer Z., Dziennikarstwo „gonzo”: epizod czy trwaây trend w dziennikarstwie?, w: Wolny-Zmorzyľski
K., Furman W., Snopek J., red., Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Wyd. Poltext,
Warszawa 2011.
Biľczycki J., Sporysz zamiast pejotlu, „Ha!art” 2013, nr 41.
Boynton R.S., red., The New New Journalism. Conversations with America’s Best Nonfiction Writers on
Their Craft, Vintage Books, New York 2005.
P. Czapliľski, Wobec literackoœci (1): Metafikcja i powrót fabuây, w: tegoů, Œlady przeâomu.
O prozie polskiej 1976–1996, Wyd. Literackie, Kraków 1997, s. 113.
38 G. Kopeý, Kiszone frukta z miodem, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 61.
39 B. Stopel, Gonzo bez lęku i odrazy, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 21.
40 Zob. J. Armstrong, Internet forms and e-zins, w: J. Whittaker, The cyberspace handbook, Routledge, London 2004, s. 180–181.
37

60

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Capote T., Z zimnĊ krwiĊ. Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego następstwach, przeâ.
B. Zieliľski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990.
Czapliľski P., Wobec literackoœci (1): Metafikcja i powrót fabuây, w: tegoů, Œlady przeâomu. O prozie
polskiej 1976–1996, Wyd. Literackie, Kraków 1997.
Durczak J., 1960–1980: nurt realistyczny, w: Salska A., red., Historia literatury amerykaľskiej XX
wieku, t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2003.
Durczak J., Nowe Dziennikarstwo, w: Salska A., red., Historia literatury amerykaľskiej XX wieku,
t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2003.
Hugo-Bader J., Châopcy z motylkami, „Duůy Format” [magazyn „Gazety Wyborczej”] z dn.
29.09.2003, nr 40/551.
Hugo-Bader J., Dzienniki koâymskie, Wyd. Czarne, Woâowiec 2011.
Jagielski W., Nocni wędrowcy, Wyd. W.A.B, Warszawa 2009.
Jagielski W., Piszę dla ůony, rozm. przepr. A. Wójciľska, w: tejůe, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy
z polskimi reporterami, Wyd. Czarne, Woâowiec 2011.
Jagielski W., Wieůe z kamienia, Wyd. W.A.B., Warszawa 2008.
Jagielski W., Wypalanie traw, Wyd. Znak, Kraków 2012.
Kapuœciľski R., Nowe Dziennikarstwo, „Akcent” 2012, nr 3.
Kopeý G., Kiszone frukta z miodem, „Ha!art” 2013, nr 41.
Miller M., Polifoniczna powieœý reportaůowa, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 (45).
Mosser J., What’s Gonzo about Gonzo Journalism?, „Literary Journalism Studies” 2012, nr 4 (1).
Nowacka B., Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuœciľski w oczach krytyków, Wyd. UŒ, Katowice 2004.
Robert M., Ukraina Parano, „Polityka” z dn. 11.09.2013, nr 37 (2924).
Stopel B., Gonzo bez lęku i odrazy, „Ha!art” 2013, nr 41.
Szczerek Z., Granice to tylko layout, rozm. przepr. J. Biľczycki, „Ha!art” 2013, nr 41.
Szczerek Z., Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Sâowian, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
Szczygieâ M., Film się musi kręciý, w: tegoů, Gottland, Wyd. Czarne, Woâowiec 2006.
Szczygieâ M., Jak okradaâem Maâgorzatę Szejnert, w: Szejnert M., My, wâaœciciele Teksasu. Reportaůe
z PRL-u, Wyd. Znak, Kraków 2013.
Szczygieâ M., Zrób sobie raj, Wyd. Czarne, Woâowiec 2011.
Tochman W., Wœciekây pies, w: tegoů, Wœciekây pies, Wyd. Znak, Kraków 2007.
Waľkowicz M., O poszerzenie konwencji reportaůu, w: tegoů, Od Stoâpców po Kair, PIW, Warszawa 1969.
Wolfe T., Johnson E.W., red., The New Journalism, Picador, London 1980.
ZiĊtek Z., Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie wspóâczesnej, Wyd. IBL PAN,
Warszawa 1999.
Zimnoch M., Fikcja jako prawda. Referencyjnoœý reportaůu ponowoczesnego, „Naukowy PrzeglĊd
Dziennikarski” 2012, nr 1.

American New Journalism in Polish?
The transfer of poetics, problems of adaptation
The paper examines the potential influence of the American New Journalism on the contemporary literary reportage in Poland. The authoress discusses the main features of this non-fiction movement of 1960s and 1970s, as well as its radical faction – gonzo journalism. The
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theoretical part is complemented by an overview of different Polish reportage pieces relevant
to the New Journalism style. To the contrary, the authoress exposes factors which contradict
the assumption that the transfer of American patterns into Polish non-fiction writing actually
occurred.
Keywords: Polish literary reportage, non-fiction, New Journalism, gonzo, transfer of poetics

