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Bernadetta Darska w swojej najnowszej publikacji zatytuâowanej Maski
zâa. (Nie)etycznoœý postaw i zachowaľ jako temat wspóâczesnego reportaůu kontynuuje
rozwaůania na temat reportaůu podjęte w wydanym w 2014 roku zbiorze
Pamięý codziennoœci, codziennoœý pamiętania. Szkice o reportaůu polskim XXI wieku.
Tym razem jednak badaczka koncentruje się nie tyle na codziennoœci i pamięci, ile przede wszystkim na obliczach zâa, które obnaůajĊ polskie reportaůe z drugiej dekady XXI wieku. Liczy się zatem aktualne „tu i teraz”, w którym niezwykle waůna rola przypada wâaœnie reporterom.
W tym kontekœcie dobór materiaâu interpretacyjnego wydaje się nieprzypadkowy. Autorka – powoâujĊc się na rozpoznania Justyny Kopiľskiej –
stwierdza, ůe zawsze ci, którzy majĊ w ręku wâadzę (niezaleůnie od jej typu – np.
dyrektor oœrodka dla trudnej mâodzieůy, dyrektor domu dziecka, dyrektor
zakâadu dla psychicznie chorych itp.) sĊ w stanie krzywdziý innych. W rezultacie Darska, uwypuklajĊc zâo wynikajĊce z cierpienia najczęœciej zadawanego przez instytucje spoâeczne lub inne autorytety, omawia te reportaůe, wobec których trudno przejœý obojętnie.
Tytuâ najnowszej publikacji Darskiej jest maâo zaskakujĊcy, ale zarazem
jednoznaczny. Maski zâa to uniwersalna (a takůe pojemna) metafora rzeczywistoœci, gdyů pod uzurpowanym dobrem kryje się okrucieľstwo, cierpienie,
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niebezpieczeľstwo, przemoc, brak szacunku. Darska, podĊůajĊc za reporterami, odkrywa kolejne maski, za którymi nie kryjĊ się jedynie oprawcy, ale
równieů odczuwajĊce ból i wstyd ofiary. Badaczka, tropiĊc faâsz, nieůyczliwoœý, zâudę, strach, cierpienie, a takůe próby uciekania od przeszâoœci, pokazuje (nie)etycznoœý ludzkich postaw i zachowaľ, z jakimi moůna spotkaý
się we wspóâczesnym œwiecie.
Omawiana tu ksiĊůka Darskiej skâada się z trzech uzupeâniajĊcych się częœci. Pierwsza z sekwencji nosi tytuâ Niewinni i odsyâa do reportaůy, takich jak:
Mokradeâko (2012) Katarzyny Surmiak-Domaľskiej (o molestowaniu córki
przez ojca, kontynuacja ksiĊůek Kato-tata. Nie-pamiętnik i Monidâo. Ůycie po Kato-tacie), Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? (2015) Justyny Kopiľskiej (o przemocy stosowanej przez siostrę zakonnĊ wobec dzieci) oraz Maestro. Historia
milczenia (2013) Marcina KĊckiego (o problematyce pedofilii).
Druga częœý pt. Nieistotni prezentuje następujĊce publikacje: All Inclusive.
Raj, w którym seks jest bogiem (2015) Mirosâawa Wlekâego (o przedmiotowym
traktowaniu kobiet na Dominikanie), Ku Klux Klan. Tu mieszka miâoœý (2015)
Katarzyny Surmiak-Domaľskiej (obraz szeroko rozumianej dyskryminacji),
W rodzinie ojca mego (2015) Marcina Wójcika (przykâad zâa ukrywajĊcego się
pod postaciĊ ojca Tadeusza Rydzyka).
Z kolei trzecia sekwencja – Porzuceni – zawiera komentarze do ksiĊůek: Tabloid. Œmierý w tytule (2015) Piotra Gâuchowskiego i Marcina Kowalskiego (historia uwikâana w przemoc domowĊ), Ganbare! Warsztaty umierania (2016)
Katarzyny Boni (apokaliptyczny obraz Japonii po katastrofach naturalnych),
Wielki przypâyw (2015) Jarosâawa Mikoâajewskiego (problem uchodŭców).
Ten pobieůny przeglĊd pokazuje, ůe Darska koncentruje uwagę na reportaůach, których autorzy urodzili się w latach 60. oraz 70. XX wieku i które
wzbudziây sporo emocji. Autorka ma, oczywiœcie, œwiadomoœý, ůe jej wybór
jest subiektywny i moůe zostaý uznany za kontrowersyjny. Przyznaje we
wstępie, ůe pomija między innymi takie reportaůe, jak: Œliczny i posâuszny Mariusza Szczygâa (o dzieciobójstwie), Ten trup się nie liczy (ukrywane morderstwo ůony) czy Oddziaâ chorych ze strachu ze zbioru Polska odwraca oczy Justyny
Kopiľskiej, Beznadziejna ucieczka przed BasiĊ. Reportaůe seksualne Surmiak-Domaľskiej (problem osób o nienormatywnej seksualnoœci) czy Biaây stok.
Biaâa siâa, czarna pamięý KĊckiego (tematyka rasizmu, ksenofobii), a takůe Zatoka œwiľ Gâuchowskiego i Kowalewskiego (o wykorzystywaniu seksualnym
nastoletnich dziewczyn). Nie da się jednak opisaý wszystkiego. Badaczka pisze, ůe
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w XXI wieku w Polsce moůemy mówiý nie tylko o ciĊgle trwajĊcym boomie na reportaů, ale i o coraz bardziej zauwaůalnej w ostatnich latach
gotowoœci do portretowania tego, co wymaga emocjonalnego zaangaůowania reportera. (…) [Oczywiœcie – E.W.] cierpienie konkretnego czâowieka, zwâaszcza jeœli ofiara jest kimœ samotnym, pozbawionym praw,
spoâecznie zmarginalizowanym i maâo znaczĊcym w sensie ekonomicznym, bywa wyjĊtkowo poruszajĊce. (…) Pokazywanie praktyk, które
przybierajĊ maskę dobra, a tak naprawdę sĊ multiplikowaniem zâa, wydaje się reporterskim zadaniem nie do przecenienia (s. 7–8).

Cel reportaůysty – co oczywiœcie nie jest ůadnym novum – to odkrywanie
zâa, które skrywa się pod pozorami dobra. Dlatego teů w Maskach zâa… autorka
uwznioœla zawód reportera, zwraca uwagę na podejmowanĊ tematykę. Coraz
częœciej to wâaœnie reporterzy starajĊ się pomóc osobom doœwiadczajĊcym
cierpienia. Ale nie wystarczy samo podjęcie „trudnego” tematu. Zdaniem
krytyczki liczy się talent literacki majĊcy swe odbicie nie tylko w pomyœle na
reportaů, ale równieů w umiejętnoœci przekazu, w stylu pisania.
Ponadto reporter peâni – o czym dziœ przekonywaý nie trzeba – funkcję
misjonarza, obserwatora/uczestnika wydarzeľ, historyka wspóâczesnoœci,
przewodnika po œwiecie, a takůe psychologa/terapeuty, który ma zdobyý zaufanie. Gdy juů to się stanie, pomiędzy reporterem, ofiarĊ, a z czasem równieů
czytelnikiem zostaje zawarty symboliczny sojusz (choý nie zawsze) majĊcy
na celu walkę ze zâem. Dzięki temu powstajĊ œwiadectwa ofiar oraz portrety
osób skazujĊcych innych na cierpienie. Zdaniem Darskiej
Dziennikarz wie, ůe opisywany przez niego œwiat powinien zostaý zmieniony. Ma nadzieję, ůe ujawnienie zâa spowoduje walkę o triumf dobra.
(…) Budowanie wspólnoty ludzi nieobojętnych to z pewnoœciĊ jeden
z waůniejszych efektów towarzyszĊcych lekturze reportaůy (s. 32).

Dziennikarz jest jednak œwiadomy tego, ůe podstawowym zadaniem jest
przedstawienie faktów, nawet jeœli wiĊůe się to z odsâanianiem szokujĊcej
prawdy.
W wybranych przez badaczkę reportaůach zawsze na pierwszym planie
znajdujĊ się ofiary (choý dotĊd w ich ůyciu nigdy tak nie byâo), z kolei osoby
noszĊce w sobie zâo zostajĊ przesunięte na dalszy plan opowieœci. W rezultacie sĊ to historie niekonwencjonalne, które eksponujĊ między innymi zapomniane wartoœci. Zâo nie ukrywa się bowiem jedynie w zachowaniach patologicznych, ale równieů pod postaciĊ tych, które uznaje się za „normalne”,
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to znaczy nieodstajĊce od przyjętych zasad. Bardzo często zatem ofiarom
nie udaje się udowodniý cierpienia, poniewaů nikt z otoczenia nie jest w stanie uwierzyý w winę waůnych, spokojnych i na pozór tzw. normalnych ludzi.
Darska jest œwiadoma moůliwoœci róůnego rodzaju odbioru wybranych
przez niĊ reportaůy. By udowodniý, ůe teksty te majĊ moc, przywoâuje oryginalne wiadomoœci potwierdzajĊce chęý zaangaůowania się spoâeczeľstwa.
Dowodem stajĊ się reakcje przekazywane na przykâad Justynie Kopiľskiej:
„Po reportaůu Oddziaâ chorych ze strachu otrzymaâam kilka tysięcy e-maili. Pisali lekarze, salowi, pacjenci z róůnych miast. Mówili, ůe nigdy nie będĊ bierni wobec zâa” (s. 10) czy Marcinowi KĊckiemu: „Miaâem taki telefon od
jednego z rodziców. (…) Dzwoniâ zatrwoůony, bo nie wiedziaâ, ůe to trwaâo
od lat 60.” (s. 10).
Tytuây trzech częœci publikacji Darskiej nie sĊ przypadkowe – wskazujĊ zarówno na stan psychiczny, jak i fizyczny ofiary. Niewinni to ci, którzy zostali
wykluczeni ze œrodowiska spoâecznego ze względu na niůszĊ pozycję w hierarchii. To takůe ci, którzy nie mieli szansy wpâynĊý na wâasny los, gdyů zostali uznani winnymi czynów, jakich nie popeânili.
Jednym z najbardziej szokujĊcych reportaůy, z jakimi mamy do czynienia
w Maskach zâa…, jest Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopiľskiej.
Juů sam tytuâ komentarza Darskiej (Okrucieľstwo zamiast troski) bezkompromisowo odsâania oblicze sióstr boromeuszek, które byây odpowiedzialne za
prowadzenie oœrodka wychowawczego dla dzieci w Zabrzu. InterpretujĊc
wspomniany tom, badaczka od samego poczĊtku stara się manipulowaý odbiorem swojego tekstu. Trudno się jednak dziwiý tej praktyce, skoro siostry
zakonne symbolizujĊce nieskazitelne dobro przez wiele lat praktykowaây
okrucieľstwo w stosunku do pochodzĊcych z rodzin patologicznych wychowanków oœrodka. Pochodzenie dzieci niejako odgórnie podwaůaâo przekazywane przez nie skargi. W efekcie siostry – w szczególnoœci siostra Bernadetta – pozostawaây przez wiele lat bezkarne. Przemoc zarówno fizyczna,
jak i psychiczna pojawiaâa się tylko wtedy, gdy nikt z zewnĊtrz nie widziaâ.
Wychowankowie nie otrzymywali wsparcia od nikogo. Ůyli w przekonaniu,
ůe œwiat dorosâych uwikâany jest w nieetyczne zachowania, takie jak gwaât,
molestowanie, kary cielesne, oœmieszanie czy wyzywanie.
Zdaniem Darskiej
Justyna Kopiľska odsâania paradoks podtrzymywanych przez wiele lat
ukâadów, które za sprawĊ odwoâywania się do tradycji umoůliwiây zakonnicom ukrywanie ich sadystycznych skâonnoœci. Mieszkaľcy Zabrza
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chętnie uznali, ůe w oœrodku znajdujĊ się dzieci z patologicznych rodzin, które albo sĊ upoœledzone, albo same stanowiĊ potencjalne zagroůenie (s. 69).

Przypadek ten pokazuje więc, ůe zâo nigdy się nie koľczy, a instytucje ůycia publicznego zamiast chroniý ofiary, chroniĊ oprawców.
W Nieistotnych pojawiajĊ się ofiary nadmiernie religijnych oraz zakâamanych
osób, a takůe ofiary skazane na nieistotnoœý. Jako jeden z bardziej wstrzĊsajĊcych przykâadów Darska podaje W rodzinie ojca mego Marcina Wójcika, który obnaůajĊc nieetyczne zachowania ojca Tadeusza Rydzyka, uwagę skupia
przede wszystkim na ofiarach duchownego:
To często ludzie wewnętrznie sâabi, rozczarowani, przekonani, ůe im się
w ůyciu nie udaâo i ůe dopiero dzięki wejœciu w orbitę zainteresowaľ redemptorysty sĊ tak naprawdę doceniani i potraktowani jako osoby spoâecznie znaczĊce (s. 147).

Z kolei Porzuceni opowiadajĊ o osobach samotnych, niemajĊcych jakichkolwiek perspektyw na poprawę sytuacji. Tu warto wspomnieý choýby Tabloid. Œmierý w tytule Piotra Gâuchowskiego i Marcina Kowalskiego, który pokazujĊc dramatyczny rozpad rodziny, przypomina, ůe ofiarami zâa w pierwszym rzędzie padajĊ dzieci, zaœ pomówienia i maâomiasteczkowe plotki
odciskajĊ piętno na caâym ich póŭniejszym ůyciu. Winni zwykle nie ponoszĊ
odpowiedzialnoœci za swoje czyny, zaœ sprawiedliwoœý rzadko triumfuje.
Najciekawszy w Maskach zâa… jest ukâad tytuâów oraz podtytuâów rozdziaâów, gdyů pozwala odnieœý wraůenie, ůe niewinne istoty stajĊ się nieistotne
dla œwiata, a w następnej kolejnoœci porzucone przez spoâeczeľstwo. W konsekwencji tak naprawdę podziaây zaproponowane przez DarskĊ nie oddzielajĊ poszczególnych sekwencji, poniewaů kaůdy z zaprezentowanych bohaterów jest niewinny, nieistotny oraz porzucony.
Wszystkie przywoâywane przez Bernadettę DarskĊ reportaůe przekonujĊ,
ůe zâo pojawia się znikĊd i pod róůnymi (często niezwykle trywialnymi) postaciami. Badaczka chciaâa po raz kolejny uzmysâowiý czytelnikom, ůe nie
naleůy nadmiernie wierzyý mediom oraz innym instytucjom ůycia publicznego. W rolę katów wszak najczęœciej wcielajĊ się wspóâczesne autorytety, takie
jak księůa, siostry zakonne, nauczyciele.
Wpâyw autorytetu na osoby, które majĊ z nim do czynienia, jest toůsamy
ze skutecznĊ manipulacjĊ i podporzĊdkowaniem. (…) [Oprawcy - E.W.]
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mogĊ bez większego trudu podporzĊdkowywaý sobie sâabszych, którzy
nie umiejĊ uwierzyý w przyszâoœý po tym wszystkim, czego doœwiadczyli
wczeœniej (s. 33–34).

W efekcie Darska zwraca uwagę na bezwzględnĊ koniecznoœý bycia czujnym oraz na potrzebę uwaůnego przyglĊdania się zdarzeniom, które dziejĊ
się obok nas. Niejednokrotnie bowiem nasza pomoc moůe uratowaý ofiary.
Tym samym badaczka zachęca do wcielania się w rolę reportaůystów
wszystkich, bez względu na pâeý, wiek czy wykonywany zawód. Dlatego teů
– jak moůna sĊdziý – język najnowszej publikacji Bernadetty Darskiej jest
prosty i klarowny. Dzięki temu autorka Pamięci codziennoœci, codziennoœci pamiętania chciaâa zapewne trafiý do szerokiego grona czytelników, by nakâoniý
ich nie tylko do refleksji, ale takůe do dziaâania i przeciwstawiania się „zâu,
które dobro udaje”.

