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KATARZYNA FRUKACZ 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Ameryka skie Nowe Dziennikarstwo po polsku?  
Transfer poetyk, problemy adaptacyjne 

Widoczne we wspó czesnym polskim reporta u literackim tendencje eks-

perymentalne ewokuj  pytanie o potencjalny transfer wzorców zewn trz-

nych wobec rodzimej tradycji gatunku. Ich adaptacj  – pe n  lub cz ciow  

– mo na by wówczas traktowa  jako czynnik po rednio t umacz cy przy-

k ady prze amywania konwencji. Zabiegiem ryzykownym, lecz znajduj cym 

odzwierciedlenie w niektórych wypowiedziach badawczych, jest próba po-

wi zania twórczo ci polskich reporta ystów z ameryka skim Nowym 

Dziennikarstwem (The New Journalism). Ten zainicjowany w latach sze dzie-

si tych i siedemdziesi tych XX w. nurt quasi-reporta owej prozy nobilitowa  

bowiem sporn  kategori  literacko ci, która tak e w Polsce wyznaczy a za-

sadniczy kierunek gatunkowej hybrydyzacji reporta u. 
Pocz tki Nowego Dziennikarstwa w Stanach Zjednoczonych cz  si  

z szerszym zjawiskiem rewolucji postmodernistycznej, t umaczonej wzro-
stem zapotrzebowania na nowatorskie trendy w sztuce1. W sferze ameryka -
skiej literatury przejawem zachodz cych zmian by  zwrot w stron  kreacji 
wiatów wyobra onych, przy równoczesnym odrzuceniu tradycji realizmu. 

Zaowocowa o to tematyczn  nisz , wyzyskan  przez grono nielicznych pisa-
rzy, a przede wszystkim reporterów publikuj cych na amach popularnych 
magazynów, m.in. Toma Wolfe’a, Trumana Capote’a, Normana Mailera czy 
Gaya Talese’a. Jak t umaczy Durczak: „[…] jedynie twórcy zwi zani z No-
wym Dziennikarstwem odpowiadali na zapotrzebowanie spo eczne i dostarczali 
Amerykanom analiz i komentarzy na temat skomplikowanej ameryka skiej 

                                                           

1 Zob. J. Durczak, 1960–1980: nurt realistyczny, w: A. Salska, red., Historia literatury ameryka -

skiej XX wieku, t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2003, s. 308–309.  



50 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5 

rzeczywisto ci spo ecznej”2. cz c literackie techniki z komentowaniem 
bie cych, kontrkulturowych przeobra e  Ameryki, stworzyli nieformaln  
i wewn trznie zró nicowan  formacj  pisarsk . Ich teksty, zebrane w 1973 r. 
w antologii g ównego teoretyka grupy, Wolfe’a3, wywo a y sprzeciw litera-
tów i konserwatywnych rodowisk dziennikarskich. Ostrze krytyki wymie-
rzono w kluczowe cechy nurtu: korzystanie ze rodków obrazowania arty-
stycznego oraz w czanie w narracj  elementów fikcji. 

Oba te aspekty zaistnia y tak e w polskiej powojennej debacie na temat 

twórczo ci reporta owej, znajduj c odzwierciedlenie m.in. w postulatach 

Melchiora Wa kowicza. Jego koncepcja reporta u jako mozaiki, powsta ej 

z plastycznego scalenia faktów za pomoc  narz dzi w a ciwych literaturze, 

eksponowa a poruszon  przez autorów z kr gu Nowego Dziennikarstwa 

kwesti  estetyzacji przekazu dziennikarskiego. Dla tego problemu znacz ca 

jest opublikowana pod koniec lat sze dziesi tych rozprawa O poszerzenie 

konwencji reporta u, w której Wa kowicz postulowa  usankcjonowanie pier-

wiastka fikcyjnego w tekstach reporta ystów4. W omawianym okresie twór-

czo  autora Szczeni cych lat – beletryzowana, upodmiotowiona i barwna pod 

wzgl dem j zykowym – zdawa a si  spe nia  wymogi nowatorstwa, jakie 

Wolfe stawia  Nowemu Dziennikarstwu. Zwi zek mi dzy obiema poetyka-

mi nale y jednak uzna  tyle  za mo liwy, ile powierzchowny. Nie bez zna-

czenia jest bowiem fakt powielania przez Nowych Dziennikarzy wzorców 

uniwersalnych, zanurzonych chocia by w tradycji anglosaskiego mimetyzmu 

literackiego i XIX-wiecznego dziennikarstwa ledczego5. Podobne w tpliwo-

ci budzi dorobek Ryszarda Kapu ci skiego, bodaj najcz ciej kojarzonego 

z charakteryzowanym nurtem ameryka skim. Jak konstatuje Nowacka: 

                                                           

2 J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo, w: A. Salska, red., Historia literatury ameryka skiej…, s. 329. 
3 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. Wa kowicz, O poszerzenie konwencji reporta u, w: tego , Od Sto pców po Kair, PIW, 

Warszawa 1969. 
5 Strategi  warsztatow  Nowych Dziennikarzy Durczak czy m.in. z twórczo ci  Defoe, 

Dickensa, Twaina czy Orwella, natomiast Bauer zwraca uwag  na zwi zek z dorobkiem tzw. 

muckrakerów, tj. dziennikarzy ledczych z ko ca XIX w. Zob. J. Durczak, Nowe Dziennikar-

stwo…, s. 331; Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”: epizod czy trwa y trend w dziennikarstwie?, w: K. Wolny-

-Zmorzy ski, W. Furman, J. Snopek, red., Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Wyd. 

Poltext, Warszawa 2011, s. 92. Do wymienionych tradycji wyra nie nawi zuje wspó czesna 

hybryda Nowego Dziennikarstwa, okre lana 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. 
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Mo na powiedzie , e cech  cz c  te dwa typy dziennikarstwa jest ich 
ci enie ku literaturze. Na tym jednak to podobie stwo si  ko czy, bo 
ka dy inaczej t  literacko  postrzega. Literacko  forsowana przez The 

New Journalism ma raczej charakter zewn trzny. Sprowadza si  do stoso-
wania technik literackich […]. Literacko  utworów Kapu ci skiego ma 
zupe nie inny wymiar: okre lony przez bogactwo kontekstów, uniwersal-
ne przes anie, ponadczasowo  i wielo  interpretacji6. 

Wymienione przez Nowack  cechy paradoksalnie stanowi  jednak argu-
ment, za pomoc  którego sam Kapu ci ski definiowa  istot  Nowego 
Dziennikarstwa. W wyk adzie mu po wi conym dowodzi , e czynnikiem 
prawdziwie nowatorskim jest w czenie do opisu dziennikarskiego elemen-
tów eseju: 

[…] Nowe Dziennikarstwo reprezentuje nowe warto ci i posiada szcze-
góln  wag , gdy  jest to gatunek, który informuje, ale te  obja nia, ko-
mentuje, zmusza do zastanowienia. […] Eseistyczne rygory krytycznego 
my lenia i formu owania opinii wk adaj  na barki dziennikarzy uprawia-
j cych Nowe Dziennikarstwo nowe obowi zki7. 

Omawiaj c nurt literatury reporta owej, sk aniaj cej do g bszej refleksji 
i wzbogacaj cej pod wzgl dem poznawczym, Kapu ci ski dokona  zatem 
po redniej adaptacji wyznaczników Nowego Dziennikarstwa dla zilustrowa-
nia w asnych preferencji warsztatowych. 

Powi zanie autora Hebanu z postaw  ameryka skich dziennikarzy, pos -
dzanych o „nieobiektywno , stronniczo  oraz sk onno  do konfabulacji”8, 
odsy a do uprzednio omówionej koncepcji Wa kowicza. Rodzi bowiem 
pytanie o dopuszczalne granice fikcji w reporta u, ponawiane w g o nym 
sporze wokó  Kapu ci ski non-fiction Domos awskiego9. Problem ten pozwala 
poszerzy  skal  domniemanego transferu poetyki Nowego Dziennikarstwa. 
                                                           

6 B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapu ci ski w oczach krytyków, Wyd. U , Ka-

towice 2004, s. 22. 
7 R. Kapu ci ski, Nowe Dziennikarstwo, „Akcent” 2012, nr 3, s. 8. 
8 J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo…, s. 331. 
9 Znacz ca w kontek cie stawianych Kapu ci skiemu zarzutów o konfabulacje wydaje si  

uwaga Bauera: „[…] autor Cesarza czu  si  emocjonalnie zwi zany z jednej strony z polsk  

tradycj  reporta u, symbolizowan  przez dorobek Melchiora Wa kowicza […] i Ksawerego 

Pruszy skiego – z drugiej wyra nie podkre la  zwi zki z tzw. Nowym Dziennikarstwem 

ameryka skim, a tak e z niektórymi pisarzami latynoameryka skimi, kojarzonymi z »reali-

zmem magicznym« […]”. Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”…, s. 86. 
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czenie faktów z fikcyjno ci  jest bowiem dostrzegalne tak e w wybranych 
utworach polskich reporta ystów tworz cych po 1989 r.10. W tek cie W cie-

k y pies Wojciech Tochman przybli a losy homoseksualnego ksi dza zara o-
nego wirusem HIV, kreuj c fikcyjn  sytuacj  wyg aszania kazania do zgro-
madzonych w ko ciele wiernych: 

Wszystko, co tu powiedzia em, jest prawd : mam trzydzie ci trzy lata, 
mieszkam w Polsce, jestem ksi dzem, jestem homoseksualist , jestem 
zaka ony. Powinienem rzuci  sutann  i odej . Ale nigdy nie odejd . 
I  t e j  h o m i l i i  n i g d y  n i e  w y g o s z ,  c h o  m y l  o  n i e j  
c o d z i e n n i e  [podkr. – K.F.]11. 

Inny wymiar ufikcyjnienia prezentuj  Nocni w drowcy Wojciecha Jagielskiego, 
sk din d znanego z ortodoksyjnych pogl dów na temat faktografii. W przy-
wo anym utworze autor opisuje ugandyjskiego ch opca z o rodka resocjali-
zacyjnego dla dzieci si  wcielonych do partyzantki antyrz dowej. Reporter 
informuje we wst pie, e bohater – podobnie jak dwie inne postaci – jest 
fikcyjn  kompilacj  kilku realnych osób12. Gatunkowy status ksi ki Jagielski 
podsumowa  dobitnie: „Uwa am, e Nocni w drowcy nie s  reporta em, bo 
wyst puj  w nich postaci fikcyjne. Stworzone z prawdziwych cech, ale wymy-
lone. A reporta  jest kanonem dziennikarskim, czyli nie mo e k ama . Bar-

tosz Marzec napisa , e to jest powie  dokumentalna, i to mi odpowiada”13. 
Kategoria powie ci dokumentalnej nasuwa skojarzenie z utworem Z zimn  

krwi  (In Cold Blood) Trumana Capote’a, opublikowanym w 1966 r. i promo-
wanym przez samego autora jako odr bny gatunek prozy dziennikarskiej: 
tzw. nonfiction novel. T  beletryzowan  opowie  o autentycznym zabójstwie 
farmerskiej rodziny z Holcomb w stanie Kansas Wolfe uzna  za prze omo-
w  dla rozwoju Nowego Dziennikarstwa14. Poszukiwanie analogii mi dzy 
dorobkami Capote’a i Jagielskiego budzi oczywiste w tpliwo ci w zwi zku 
ze znikomym udzia em fikcji w reporta ach autora Modlitwy o deszcz. Pewne 
podobie stwa mo na jednak dostrzec w literackich metodach stopniowania 
napi cia akcji. Z zimn  krwi  otwiera fabularna rekonstrukcja ostatniego dnia 

                                                           

10 To zagadnienie szerzej rozwija M. Zimnoch. Zob. tego , Fikcja jako prawda. Referencyjno  

reporta u ponowoczesnego, „Naukowy Przegl d Dziennikarski” 2012, nr 1. 
11 W. Tochman, W ciek y pies, w: tego , W ciek y pies, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 138. 
12 Zob. W. Jagielski, Nocni w drowcy, Wyd. W.A.B., Warszawa 2009, s. 6. 
13 W. Jagielski, Pisz  dla ony, rozm. przepr. A. Wójci ska, w: tej e, Reporterzy bez fikcji. Roz-

mowy z polskimi reporterami, Wyd. Czarne, Wo owiec 2011, s. 78–79. 
14 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 40–41. 
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ycia zamordowanej rodziny Clutterów, przeplatana opisami ma omiastecz-
kowej scenerii i równoleg ych poczyna  przysz ych zabójców. Podobny 
zabieg stosuje Jagielski we wst pie ksi ki Wypalanie traw, opisuj c okoliczno-
ci zabójstwa afrykanerskiego polityka i zwolennika apartheidu – Eugène’a 

Terre'Blanche’a15. Zbli one wydaj  si  tak e strategie narracyjne obu auto-
rów, zwi zane z umiej tn  dynamizacj  opisu. Opowie  Capote’a obfituje 
we fragmenty celowo udramatyzowane, zak ócaj ce jednostajny tok narracji: 

we wczesnych godzinach tamtego listopadowego poranka, poranka niedziel-
nego, p e w n e  o b c e  d w i k i  w d a r y  s i  [podkr. – K.F.] w zwyk e 
nocne odg osy Holcomb – j kliw  histeri  kojotów, suchy szelest niesio-
nych wiatrem chwastów, oddalaj cy si  szybko wist lokomotywy. W owej 
chwili nikt w u pionym Holcomb nie dos ysza  t e g o  – czterech strza ów 
z dubeltówki, które w sumie po o y y kres yciu sze ciorga ludzi16. 

Analogiczny chwyt pojawia si  w wielu reporta ach Jagielskiego, m.in. 
w ksi ce Wie e z kamienia. Zawart  w niej opowie  o wojnie rosyjsko-
-czecze skiej otwiera nast puj cy opis: 

Zimna, g sta mg a le a a jeszcze nisko nad zielon  kotlin , a blade s o -
ce dopiero podnosi o si  powoli nad górami, budz c do ycia wiosk  
Szodroda, ukryt  mi dzy zboczami Kaukazu. 
[…] Zwyczajn  senno  poranka p r z e r w a o  n a g e  p o j a w i e n i e  
s i  p a s t e r z y  [podkr. – K.F.], którzy zdyszani zbiegli z górskiej ki 
i przekrzykuj c si  nawzajem, opowiadali o partyzantach maszeruj cych 
przez prze cz w kierunku wioski17. 

Omówione zabiegi mo na bez w tpienia uzna  za przypadkowe zbie no-
ci, wiadcz ce nie o realnym transferze wzorców Nowego Dziennikarstwa, 

lecz post puj cym uznaniu – jak chcia  Wa kowicz – estetycznego wymiaru 
reporta u. Nie da si  jednak ukry , e polscy reporta y ci cz sto korzystaj  

                                                           

15 Zob. W. Jagielski, Wypalanie traw, Wyd. Znak, Kraków 2012, s. 7–27. Literacki charakter 

tego rozdzia u wynika tak e z metaforycznej konstrukcji czasoprzestrzeni. Ostatnie chwile 

ycia Terre'Blanche’a – zabitego przez dwójk  murzy skich robotników w Wielk  Sobot  

poprzedzaj c  dzie  Zmartwychwstania Pa skiego – zostaj  ukazane w scenerii chyl cego si  

ku zachodowi dnia i wyd u ania zalegaj cych na stepie „cieni”, a tak e g stnienia dymu 

z wypalanych traw. Jagielski tworzy tym samym quasi-biblijn  wizj  zemsty, jak  czarnoskórzy 

mieszka cy miasteczka Ventersdorp wymierzaj  bia ym farmerom.  
16 T. Capote, Z zimn  krwi . Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego nast pstwach, prze . 

B. Zieli ski, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990, s. 14. 
17 W. Jagielski, Wie e z kamienia, Wyd. W.A.B., Warszawa 2008, s. 9. 
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ze rodków obrazowania, o których pisa  Wolfe w swym kanonicznym szki-
cu programowym. Wyró ni  w nim cztery wyznaczniki warsztatu Nowych 
Dziennikarzy: budowanie opowie ci scena po scenie, zapis pe nych dialo-
gów, stosowanie trzecioosobowego punktu widzenia, wreszcie – utrwalanie 
detali obrazuj cych yciowy status bohaterów18. Ju  pobie ny rzut oka na 
wybrane reporta e krajowe pozwala dostrzec zabiegi zbli one do cech wy-
mienionych przez Wolfe’a. 

Bodaj najbardziej oczywiste, bo wpisane w konwencj  gatunku, jest ekspo-
nowanie szczegó ów, które Mariusz Szczygie  – parafrazuj c s owa Ma gorza-
ty Szejnert – okre la mianem „rusztowania dla pami ci”19. Autor Gottlandu 
wykazuje spor  inwencj  tak e w zakresie fabularyzacji tekstu, odsy aj cej do 
kolejnego wyznacznika Nowego Dziennikarstwa: opisu scen w trakcie ich 
trwania. Chwyt ten Szczygie  stosuje m.in. w reporta u Film si  musi kr ci . 
Zasadnicz  fabu  utworu – przeplatan  segmentami dotycz cymi biografii 
czeskiej lekarki Jaroslavy Moserovej – stanowi rekonstrukcja ostatnich go-
dzin ycia nastolatka, który wzorem Jana Palacha dokona  aktu samospale-
nia na praskim placu Wac awa: 

03 
Pani Adamcová dzwoni do Zdenka na komórk . Dzwoni a ju  raz i nie 
odebra . – Gdzie jeste , synku? – pyta. – A gdzie mam by !? – odpowia-
da Zden k i roz cza si . 
77 
Václav Havel dla Jaroslavy Moserovej jest ma ym ch opcem, który na fo-
tografii stoi w krótkich spodniach obok niej i Boženy […]. 
03 
Zden k Adamec ma ju  wype niony kanister. 
87 
O lekarce Jaroslavie Moserovej mówi si , e leczy a pacjenta, któremu 
wybuch gazu nie poparzy  tylko tego, co mia  pod grubymi szortami 
[…]. 
03 
Zden k Adamec wchodzi na szerokie schody muzeum. Jest ósma rano, 
zimno, pocz tek marca20. 

                                                           

18 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 46–48.  
19 Zob. M. Szczygie , Jak okrada em Ma gorzat  Szejnert, w: M. Szejnert, My, w a ciciele Teksa-

su. Reporta e z PRL-u, Wyd. Znak, Kraków 2013, s. 10. 
20 M. Szczygie , Film si  musi kr ci , w: tego , Gottland, Wyd. Czarne, Wo owiec 2006, 

s. 219–221. Kolejne segmenty reporta u sygnowane s  cyframi oznaczaj cymi rok, w którym 

mia y miejsce opisywane zdarzenia.  
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Czytelnik ledzi krok po kroku kolejne poczynania ch opca, przy okazji 
wnikaj c w jego wewn trzny – si  rzeczy: intuicyjnie wykreowany przez 
reportera – wiat prze y : 

Zden k wie, e Pochodnia numer jeden kupi  gdzie  w centrum Pragi 
bia e plastikowe wiadro, a potem na stacji nala  do niego benzyny. On 
nie b dzie bra  ze sob  adnego kanistra, bo mama zaraz spyta, po co. 
Te  sobie kupi jaki  pojemnik w Pradze21. 

Z jednej strony Szczygie  stosuje tu chwyt zbli ony do sposobu portreto-
wania u mierconych bohaterów w ksi ce Z zimn  krwi  Capote’a, z drugiej 
– nawi zuje do wyró nionej przez Wolfe’a strategii ró nicowania punktów 
widzenia. Jej konsekwencj  by  typowy dla Nowych Dziennikarzy zapis 
rozbudowanych, niepoddawanych skrótom dialogów, pot guj cych efekt auten-
tyzmu w opisie postaci. Tak rozumian  metod  dialogizacji adaptuje w Polsce 
zw aszcza Jacek Hugo-Bader, cz sto cz c w swoich tekstach pierwszooso-
bow  narracj  autorsk  z obszernymi, bezpo rednio cytowanymi fragmen-
tami rozmów. Dialogiczn  form  posiada np. jego opowie  o podró y po 
Ko ymie22. Zawarte w ksi ce portrety bohaterów bazuj  niemal w ca o ci 
na wywiadach, w których reporter odgrywa  rol  aktywnego uczestnika. 

Zmiany perspektyw narracyjnych s  coraz cz stszym zabiegiem w polskich 
reporta ach i utworach quasi-reporta owych. Ceniona przez Nowych 
Dziennikarzy poetyka strumienia wiadomo ci pojawia si  we wspomnia-
nym W ciek ym psie Tochmana, który wykreowanej w my lach zaka onego 
ksi dza „homili dla doros ych” nadaje form  monologu wewn trznego. 
Posta  monologu wypowiedzianego przybiera z kolei opowie  ukrywaj ce-
go w asn  wiar  policjanta katolika, utrwalonego w jednym z rozdzia ów 
ksi ki Zrób sobie raj Szczyg a. W tym samym zbiorze, w reporta u o zaniku 
tradycji pogrzebów w Czechach, autor tworzy narracj  scalon  z fragmentów 
wypowiedzi anonimowych rozmówców23. Analogiczny zabieg konstytuuje 
eksperymentaln  form  gatunkow , wypracowan  przez rodowisko dzien-
nikarskie skupione wokó  warszawskiego Laboratorium Reporta u. Tzw. 
polifoniczna powie  reporta owa to wielow tkowy, lecz skupiony wokó  
pojedynczego problemu monta  cytatów pochodz cych z archiwów, doku-

                                                           

21 Tam e, s. 214. 
22 Zob. J. Hugo-Bader, Dzienniki ko ymskie, Wyd. Czarne, Wo owiec 2011. 
23 Przytoczone przyk ady odnosz  si  kolejno do tekstów api  powietrze i Tu nikt nie lubi 

cierpie . Zob. M. Szczygie , Zrób sobie raj, Wyd. Czarne, Wo owiec 2011, s. 181–190; 255–274. 
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mentów ród owych i wywiadów z naocznymi wiadkami zdarze . Jej po-
mys odawca Marek Miller eksponuje synkretyczny charakter tej konwencji, 
integruj cej elementy powie ci, reporta u, historii, dramatu i filmu24. 

Synkretyzm rodzajowy, poprzedzony odkryciem, e „w literaturze niefik-
cjonalnej, w dziennikarstwie, mo na wykorzysta  ka dy rodek literacki, […] 
a tak e si ga  równocze nie po wiele ró nych gatunków”25, stanowi  istot  
eksperymentalizmu Nowych Dziennikarzy. Równie  w praktyce polskiej 
zauwa alne staje si  krzy owanie odmiennych wzorców gatunkowych 
w obr bie pojedynczego tekstu-hybrydy. Tak  postaw  zdaje si  promowa  
Szczygie , który sw  najnowsz  opowie  o Czechach konstruuje m.in. 
z elementów reporta u, felietonu i eseju. Fakt ten t umaczy przekornie: „Je-
stem niechlujnym czechofilem, ta ksi ka nie jest kompetentnym przewod-
nikiem ani po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie 
ro ci sobie pretensji do niczego”26. W zacytowanej wypowiedzi ujawnia si  
kolejna znacz ca cecha wspó czesnego reporta u polskiego, któr  – ponow-
nie na zasadzie odleg ego podobie stwa – mo na powi za  z poetyk  No-
wego Dziennikarstwa. Chodzi o jawn  subiektywizacj  przekazu, w uj ciu 
Wolfe’a oznaczaj c  rezygnacj  z pow ci gliwego, neutralnego j zyka wy-
powiedzi27. 

W Polsce przoduje w tej kwestii Hugo-Bader, znany z emocjonalnej i sil-
nie skolokwializowanej stylistyki. W swoich utworach autor nie stroni od 
warto ciuj cych uwag, nawi zuje aktywny dialog z bohaterami i czytelnikiem, 
cz sto wplata w narracj  wulgaryzmy. Publicystyczn  arliwo  prezentuje 
zw aszcza w prasowych reporta ach i artyku ach o charakterze wcielenio-
wym lub interwencyjnym. W g o nym tek cie Ch opcy z motylkami, dotycz -
cym m odzie owego bandytyzmu, Hugo-Bader wyst pi  w charakterze re-
portera, a zarazem ojca jednej z ofiar. W a ciw  tre  opowie ci poprzedzi  
agresywnym, pe nym inwektyw zwrotem do wyimaginowanego chuligana: 

Gówno mnie obchodz  twoje frustracje, ma y ulu, twoje paskudne y-
cie, chlej ca matka, problemy szkolne, brak drugiego niadania i ojciec 
w kryminale. Kiedy o tobie my l , dresiarzu z bloku, a uj , e zlikwido-
wali kar  mierci. Niech ci  wszyscy diabli! 

                                                           

24 Zob. M. Miller, Polifoniczna powie  reporta owa, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 (45), 

s. 90–93.  
25 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 28.  
26 M. Szczygie , Zrób sobie raj…, s. 7.  
27 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 31.  
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Wypowiadam ci wojn , pieprzony oprychu spod bloku […]. 
Ten w ciek y akapit napisa em 19 marca 2002 roku. Wtedy postanowi-
em, e kiedy  powstanie ten artyku . W tym dniu mojego syna Micha a 

skroili po raz drugi28. 

Trafne wydaje si  wi c spostrze enie Ziemowita Szczerka – autora pierw-
szego w Polsce utworu typu gonzo29 – który podsumowa  Hugo-Badera 
stwierdzeniem: „Wielu dra ni, mnie nie. Jest zreszt  troch  gonzoidalny”30. 
Przytoczona uwaga pozwala ponownie umie ci  polski reporta  w strefie 
wp ywów Nowego Dziennikarstwa. Szczerek odsy a bowiem do skrajnej 
odmiany omawianego nurtu, uto samianej z deliryczn  twórczo ci  Huntera 
S. Thompsona. 

Kategoria gonzo jest definiowana jako „forma subiektywnego, uczestni-
cz cego literackiego dziennikarstwa, które sytuuje narratora w centrum 
opowie ci”31. Poetyk  t  okre la brulionowa konstrukcja i emocjonalne 
zaanga owanie autora, kreuj cego przestrze  zdeformowan  pod wp y-
wem rodków odurzaj cych i prowokacyjnie kontestuj cego zastan  rze-
czywisto  spo eczn . W utworach Hugo-Badera do cech potencjalnie 
„gonzoidalnych” mo na niew tpliwie zaliczy  subiektywizacj  i dosadny 
j zyk przekazu. Reporter „Gazety Wyborczej” daleki jest jednak od narko-
tycznych, przyt aczaj cych wizji konsumpcji i rozpadu, w których gusto-
wa  Thompson. Znajdziemy je za to we wspomnianej publikacji Szczerka 
– Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia S owian – b d cej zbiorem sil-
nie upodmiotowionych opowie ci o podró ach po Ukrainie. Bohater 
ksi ki – swoiste alter ego autora – podsumowuje dziennikarskie efekty 
swych w drówek nast puj co: 

Wystarczy o, bym napisa  kilka tekstów na temat Ukrainy utrzymanych 
w tonie gonzo – a ju  mia em zlecenia. Epatowa em w tych tekstach 
ukrai skim rozdupczeniem i rozw óczeniem. Musia o by  brudno, moc-

                                                           

28 J. Hugo-Bader, Ch opcy z motylkami, „Du y 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 S owian, Korporacja Ha!art, 

Kraków 2013. Ksi k  radomskiego dziennikarza i pisarza odczytano jako beletryzowany 

reporta , spe niaj cy wymogi bitnikowskiej powie ci 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. Bi czycki, „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 gorza a, s  szlugi, s  
dragi, s  panienki. S  wulgaryzmy. Tak pisa em i by o dobrze32. 

Szczerek w sposób jawny nawi zuje wi c do strategii pisarskiej Thompso-
na. Znikom  w ród innych krajowych reporta ystów realizacj  jego poetyki 
eksponuj  redaktorzy specjalnego numeru magazynu „Ha!art”, po wi cone-
go w ca o ci stylistyce gonzo33. Zwracaj  przy tym uwag  na ogólny brak 
warunków dla rozwoju Nowego Dziennikarstwa w Polsce. 

Model reporta u promowany w Stanach Zjednoczonych doby kontrkultu-
ry okaza  si  niemo liwy do zaadaptowania w polskiej przestrzeni lat sze -
dziesi tych i siedemdziesi tych. Nawi zuj c do PRL-owskiej cenzury oraz 
narzuconych socjalistycznemu spo ecze stwu „bigoteryjnych norm moral-
nych”, Bi czycki zauwa a: „[…] ekspresyjny, prowokacyjny styl nie mie ci  
si  w dopuszczalnych rejestrach reakcji na rzeczywisto ”34. Autor odrzuca 
tak e analogie mi dzy literacko ci  Nowych Dziennikarzy a t  wypracowan  
przez rodzimych reporta ystów. Literackie techniki stosowane w reporta u 
ma ego realizmu uznaje bowiem za przejaw nie eksperymentalizmu, lecz 
poetyki kamufla u, s u cej ucieczce od oficjalnej, zideologizowanej retoryki35. 
Kolejne rozbie no ci dotycz  odmiennej specyfiki literatury polskiej i ame-
ryka skiej. Do rozwoju Nowego Dziennikarstwa w USA przyczyni o si  
odrzucenie problematyki spo ecznej przez pisarzy. W powojennej Polsce 
dokumentowanie rzeczywisto ci pozosta o domen  literatury, a ekspansja 
form niefikcjonalnych by a – jak dowodzi Zi tek – jednym z najistotniej-
szych do wiadcze  XX-wiecznej prozy36. Tak ustalona hierarchia uleg a 
cz ciowej zmianie po 1989 r., w zwi zku z domniemanym „prze omem” 

w wiadomo ci i praktyce literackiej. Za przejaw transformacji sfery proza-
torskiej Czapli ski uzna  odwrót od autentyzmu i protokolarno ci stylu oraz 
ponowne zwrócenie si  w stron  fabulacji. Zwróci  ponadto uwag  na swoisty 

                                                           

32 Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje…, s. 99.  
33 W jednym z opublikowanych w magazynie „Ha!art” tekstów Bi czycki odnajduje ele-

menty gonzo raczej w prozie i literaturze podró niczej: w twórczo ci Wojciecha Cejrowskiego, 

S awomira Shutego, Jana Sobczaka i Kornela Maliszewskiego. W ród „gonzoidalnych” przy-

k adów dziennikarskich wymienia reporta  Rok nie wyrok Piotra Milewskiego oraz prasowe 

publikacje wspó pracownika miesi cznika „Lampa” – Kazimierza Malinowskiego. Zob. 

J. Bi czycki, Sporysz zamiast pejotlu, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 62–65. 
34 Tam e, s. 62. 
35 Zob. tam e, s. 63. 
36 Zob. Z. Zi tek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie wspó czesnej, Wyd. 

IBL PAN, Warszawa 1999, s. 5–17. 
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renesans kategorii nowatorstwa: „Prze om sta  si  […] wsparciem legitymi-
zacyjnym ze strony historii, impulsem kulturowym, który uczyni  zasadnym 
tworzenie nowo ci, bo oczekiwanie na nowo  upowszechni ”37. Zwi zane 
z demonta em ustrojowym przeobra enia pejza u lat dziewi dziesi tych 
teoretycznie stwarza y wi c warunki zbli one do kontrkulturowej rewolucji 
w Ameryce. Mimo to w Polsce nie wykszta ci  si  nurt jednoznacznie po-
wielaj cy wzorce Nowych Dziennikarzy, a wi kszo  reporta ystów „stara a 
si  pisa  w stylu swoich starszych kolegów i mistrzów albo te  wypracowy-
wa a w asny styl w obr bie klasycznego reporta u”38. 

Zaistnia  sytuacj  Stopel t umaczy post puj cym kryzysem polskiej prasy 

oraz „odp ywem tradycyjnych róde  jej finansowania, reklamodawców 

i og oszeniodawców, w stron  Internetu”39. To spostrze enie wydaje si  
s uszne, je li wzi  pod uwag  fakt ewolucji oryginalnego Nowego Dzienni-

karstwa do postaci zdigitalizowanej, upowszechnionej w po owie lat dzie-

wi dziesi tych pod nazw  The Way New Journalism40. Ekspansja nowych 

mediów podwa y a stabilny paradygmat gatunkowo ci, a tym samym – tak e 

istot  nowatorstwa postulowan  przez Wolfe’a. Mimo pewnego podobie -

stwa poetyk koncepcja transferu ameryka skich wzorców do polskiej twór-

czo ci reporta owej nie znajduje wi c g bszego uzasadnienia. Bardziej ade-

kwatna wydaje si  teza o adaptacji wspó czesnego reporta u do eksperymen-

talnej – bo uformowanej na gruncie cyfryzacji – specyfiki odbioru. 
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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 contem-

porary 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 


