
POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20) 
ISSN 1898-1593 

EMILIA WILK 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

K a t o w i c e  

„Z o, co dobro udaje” 

Bernadetta Darska, 2016, Maski z a. (Nie)etyczno  postaw i zachowa   
jako temat wspó czesnego reporta u polskiego,  

Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo ecznej UWM w Olsztynie,  
Olsztyn, ss. 234. 

Bernadetta Darska w swojej najnowszej publikacji zatytu owanej Maski 

z a. (Nie)etyczno  postaw i zachowa  jako temat wspó czesnego reporta u kontynuuje 
rozwa ania na temat reporta u podj te w wydanym w 2014 roku zbiorze 
Pami  codzienno ci, codzienno  pami tania. Szkice o reporta u polskim XXI wieku. 

Tym razem jednak badaczka koncentruje si  nie tyle na codzienno ci i pa-
mi ci, ile przede wszystkim na obliczach z a, które obna aj  polskie reporta-
e z drugiej dekady XXI wieku. Liczy si  zatem aktualne „tu i teraz”, w któ-

rym niezwykle wa na rola przypada w a nie reporterom. 
W tym kontek cie dobór materia u interpretacyjnego wydaje si  nieprzy-

padkowy. Autorka – powo uj c si  na rozpoznania Justyny Kopi skiej – 
stwierdza, e zawsze ci, którzy maj  w r ku w adz  (niezale nie od jej typu – np. 
dyrektor o rodka dla trudnej m odzie y, dyrektor domu dziecka, dyrektor 
zak adu dla psychicznie chorych itp.) s  w stanie krzywdzi  innych. W rezul-
tacie Darska, uwypuklaj c z o wynikaj ce z cierpienia najcz ciej zadawane-
go przez instytucje spo eczne lub inne autorytety, omawia te reporta e, wo-
bec których trudno przej  oboj tnie. 

Tytu  najnowszej publikacji Darskiej jest ma o zaskakuj cy, ale zarazem 

jednoznaczny. Maski z a to uniwersalna (a tak e pojemna) metafora rzeczy-

wisto ci, gdy  pod uzurpowanym dobrem kryje si  okrucie stwo, cierpienie, 
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niebezpiecze stwo, przemoc, brak szacunku. Darska, pod aj c za reporte-

rami, odkrywa kolejne maski, za którymi nie kryj  si  jedynie oprawcy, ale 

równie  odczuwaj ce ból i wstyd ofiary. Badaczka, tropi c fa sz, nie yczli-
wo , z ud , strach, cierpienie, a tak e próby uciekania od przesz o ci, po-

kazuje (nie)etyczno  ludzkich postaw i zachowa , z jakimi mo na spotka  

si  we wspó czesnym wiecie. 

Omawiana tu ksi ka Darskiej sk ada si  z trzech uzupe niaj cych si  cz -

ci. Pierwsza z sekwencji nosi tytu  Niewinni i odsy a do reporta y, takich jak: 

Mokrade ko (2012) Katarzyny Surmiak-Doma skiej (o molestowaniu córki 

przez ojca, kontynuacja ksi ek Kato-tata. Nie-pami tnik i Monid o. ycie po Kato-

-tacie), Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? (2015) Justyny Kopi skiej (o prze-

mocy stosowanej przez siostr  zakonn  wobec dzieci) oraz Maestro. Historia 

milczenia (2013) Marcina K ckiego (o problematyce pedofilii). 

Druga cz  pt. Nieistotni prezentuje nast puj ce publikacje: All Inclusive. 

Raj, w którym seks jest bogiem (2015) Miros awa Wlek ego (o przedmiotowym 

traktowaniu kobiet na Dominikanie), Ku Klux Klan. Tu mieszka mi o  (2015) 

Katarzyny Surmiak-Doma skiej (obraz szeroko rozumianej dyskryminacji), 

W rodzinie ojca mego (2015) Marcina Wójcika (przyk ad z a ukrywaj cego si  

pod postaci  ojca Tadeusza Rydzyka). 

Z kolei trzecia sekwencja – Porzuceni – zawiera komentarze do ksi ek: Ta-

bloid. mier  w tytule (2015) Piotra G uchowskiego i Marcina Kowalskiego (hi-

storia uwik ana w przemoc domow ), Ganbare! Warsztaty umierania (2016) 

Katarzyny Boni (apokaliptyczny obraz Japonii po katastrofach naturalnych), 

Wielki przyp yw (2015) Jaros awa Miko ajewskiego (problem uchod ców). 

Ten pobie ny przegl d pokazuje, e Darska koncentruje uwag  na repor-

ta ach, których autorzy urodzili si  w latach 60. oraz 70. XX wieku i które 

wzbudzi y sporo emocji. Autorka ma, oczywi cie, wiadomo , e jej wybór 

jest subiektywny i mo e zosta  uznany za kontrowersyjny. Przyznaje we 

wst pie, e pomija mi dzy innymi takie reporta e, jak: liczny i pos uszny Ma-

riusza Szczyg a (o dzieciobójstwie), Ten trup si  nie liczy (ukrywane morder-

stwo ony) czy Oddzia  chorych ze strachu ze zbioru Polska odwraca oczy Justyny 

Kopi skiej, Beznadziejna ucieczka przed Basi . Reporta e seksualne Surmiak-

-Doma skiej (problem osób o nienormatywnej seksualno ci) czy Bia y stok. 

Bia a si a, czarna pami  K ckiego (tematyka rasizmu, ksenofobii), a tak e Za-

toka wi  G uchowskiego i Kowalewskiego (o wykorzystywaniu seksualnym 

nastoletnich dziewczyn). Nie da si  jednak opisa  wszystkiego. Badaczka pi-

sze, e 



EMILIA WILK: „Z o, co dobro udaje”… 285 

w XXI wieku w Polsce mo emy mówi  nie tylko o ci gle trwaj cym bo-
omie na reporta , ale i o coraz bardziej zauwa alnej w ostatnich latach 
gotowo ci do portretowania tego, co wymaga emocjonalnego zaanga o-
wania reportera. (…) [Oczywi cie – E.W.] cierpienie konkretnego cz o-
wieka, zw aszcza je li ofiara jest kim  samotnym, pozbawionym praw, 
spo ecznie zmarginalizowanym i ma o znacz cym w sensie ekonomicz-
nym, bywa wyj tkowo poruszaj ce. (…) Pokazywanie praktyk, które 
przybieraj  mask  dobra, a tak naprawd  s  multiplikowaniem z a, wyda-
je si  reporterskim zadaniem nie do przecenienia (s. 7–8). 

Cel reporta ysty – co oczywi cie nie jest adnym novum – to odkrywanie 
z a, które skrywa si  pod pozorami dobra. Dlatego te  w Maskach z a… autorka 
uwznio la zawód reportera, zwraca uwag  na podejmowan  tematyk . Coraz 
cz ciej to w a nie reporterzy staraj  si  pomóc osobom do wiadczaj cym 
cierpienia. Ale nie wystarczy samo podj cie „trudnego” tematu. Zdaniem 
krytyczki liczy si  talent literacki maj cy swe odbicie nie tylko w pomy le na 
reporta , ale równie  w umiej tno ci przekazu, w stylu pisania. 

Ponadto reporter pe ni – o czym dzi  przekonywa  nie trzeba – funkcj  
misjonarza, obserwatora/uczestnika wydarze , historyka wspó czesno ci, 
przewodnika po wiecie, a tak e psychologa/terapeuty, który ma zdoby  zaufa-
nie. Gdy ju  to si  stanie, pomi dzy reporterem, ofiar , a z czasem równie  
czytelnikiem zostaje zawarty symboliczny sojusz (cho  nie zawsze) maj cy 
na celu walk  ze z em. Dzi ki temu powstaj  wiadectwa ofiar oraz portrety 
osób skazuj cych innych na cierpienie. Zdaniem Darskiej 

Dziennikarz wie, e opisywany przez niego wiat powinien zosta  zmie-
niony. Ma nadziej , e ujawnienie z a spowoduje walk  o triumf dobra. 
(…) Budowanie wspólnoty ludzi nieoboj tnych to z pewno ci  jeden 
z wa niejszych efektów towarzysz cych lekturze reporta y (s. 32). 

Dziennikarz jest jednak wiadomy tego, e podstawowym zadaniem jest 
przedstawienie faktów, nawet je li wi e si  to z ods anianiem szokuj cej 
prawdy. 

W wybranych przez badaczk  reporta ach zawsze na pierwszym planie 
znajduj  si  ofiary (cho  dot d w ich yciu nigdy tak nie by o), z kolei osoby 
nosz ce w sobie z o zostaj  przesuni te na dalszy plan opowie ci. W rezul-
tacie s  to historie niekonwencjonalne, które eksponuj  mi dzy innymi za-
pomniane warto ci. Z o nie ukrywa si  bowiem jedynie w zachowaniach pa-
tologicznych, ale równie  pod postaci  tych, które uznaje si  za „normalne”, 
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to znaczy nieodstaj ce od przyj tych zasad. Bardzo cz sto zatem ofiarom 
nie udaje si  udowodni  cierpienia, poniewa  nikt z otoczenia nie jest w sta-
nie uwierzy  w win  wa nych, spokojnych i na pozór tzw. normalnych ludzi. 

Darska jest wiadoma mo liwo ci ró nego rodzaju odbioru wybranych 
przez ni  reporta y. By udowodni , e teksty te maj  moc, przywo uje ory-
ginalne wiadomo ci potwierdzaj ce ch  zaanga owania si  spo ecze stwa. 
Dowodem staj  si  reakcje przekazywane na przyk ad Justynie Kopi skiej: 
„Po reporta u Oddzia  chorych ze strachu otrzyma am kilka tysi cy e-maili. Pi-
sali lekarze, salowi, pacjenci z ró nych miast. Mówili, e nigdy nie b d  bier-
ni wobec z a” (s. 10) czy Marcinowi K ckiemu: „Mia em taki telefon od 
jednego z rodziców. (…) Dzwoni  zatrwo ony, bo nie wiedzia , e to trwa o 
od lat 60.” (s. 10). 

Tytu y trzech cz ci publikacji Darskiej nie s  przypadkowe – wskazuj  za-
równo na stan psychiczny, jak i fizyczny ofiary. Niewinni to ci, którzy zostali 
wykluczeni ze rodowiska spo ecznego ze wzgl du na ni sz  pozycj  w hie-
rarchii. To tak e ci, którzy nie mieli szansy wp yn  na w asny los, gdy  zo-
stali uznani winnymi czynów, jakich nie pope nili. 

Jednym z najbardziej szokuj cych reporta y, z jakimi mamy do czynienia 
w Maskach z a…, jest Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopi skiej. 
Ju  sam tytu  komentarza Darskiej (Okrucie stwo zamiast troski) bezkompro-
misowo ods ania oblicze sióstr boromeuszek, które by y odpowiedzialne za 
prowadzenie o rodka wychowawczego dla dzieci w Zabrzu. Interpretuj c 
wspomniany tom, badaczka od samego pocz tku stara si  manipulowa  od-
biorem swojego tekstu. Trudno si  jednak dziwi  tej praktyce, skoro siostry 
zakonne symbolizuj ce nieskazitelne dobro przez wiele lat praktykowa y 
okrucie stwo w stosunku do pochodz cych z rodzin patologicznych wy-
chowanków o rodka. Pochodzenie dzieci niejako odgórnie podwa a o prze-
kazywane przez nie skargi. W efekcie siostry – w szczególno ci siostra Ber-
nadetta – pozostawa y przez wiele lat bezkarne. Przemoc zarówno fizyczna, 
jak i psychiczna pojawia a si  tylko wtedy, gdy nikt z zewn trz nie widzia . 
Wychowankowie nie otrzymywali wsparcia od nikogo. yli w przekonaniu, 
e wiat doros ych uwik any jest w nieetyczne zachowania, takie jak gwa t, 

molestowanie, kary cielesne, o mieszanie czy wyzywanie. 
Zdaniem Darskiej 

Justyna Kopi ska ods ania paradoks podtrzymywanych przez wiele lat 
uk adów, które za spraw  odwo ywania si  do tradycji umo liwi y za-
konnicom ukrywanie ich sadystycznych sk onno ci. Mieszka cy Zabrza 



EMILIA WILK: „Z o, co dobro udaje”… 287 

ch tnie uznali, e w o rodku znajduj  si  dzieci z patologicznych ro-
dzin, które albo s  upo ledzone, albo same stanowi  potencjalne za-
gro enie (s. 69). 

Przypadek ten pokazuje wi c, e z o nigdy si  nie ko czy, a instytucje y-
cia publicznego zamiast chroni  ofiary, chroni  oprawców. 

W Nieistotnych pojawiaj  si  ofiary nadmiernie religijnych oraz zak amanych 
osób, a tak e ofiary skazane na nieistotno . Jako jeden z bardziej wstrz sa-
j cych przyk adów Darska podaje W rodzinie ojca mego Marcina Wójcika, któ-
ry obna aj c nieetyczne zachowania ojca Tadeusza Rydzyka, uwag  skupia 
przede wszystkim na ofiarach duchownego: 

To cz sto ludzie wewn trznie s abi, rozczarowani, przekonani, e im si  
w yciu nie uda o i e dopiero dzi ki wej ciu w orbit  zainteresowa  re-
demptorysty s  tak naprawd  doceniani i potraktowani jako osoby spo-
ecznie znacz ce (s. 147). 

Z kolei Porzuceni opowiadaj  o osobach samotnych, niemaj cych jakich-
kolwiek perspektyw na popraw  sytuacji. Tu warto wspomnie  cho by Ta-

bloid. mier  w tytule Piotra G uchowskiego i Marcina Kowalskiego, który po-
kazuj c dramatyczny rozpad rodziny, przypomina, e ofiarami z a w pierw-
szym rz dzie padaj  dzieci, za  pomówienia i ma omiasteczkowe plotki 
odciskaj  pi tno na ca ym ich pó niejszym yciu. Winni zwykle nie ponosz  
odpowiedzialno ci za swoje czyny, za  sprawiedliwo  rzadko triumfuje. 

Najciekawszy w Maskach z a… jest uk ad tytu ów oraz podtytu ów roz-
dzia ów, gdy  pozwala odnie  wra enie, e niewinne istoty staj  si  nieistotne 

dla wiata, a w nast pnej kolejno ci porzucone przez spo ecze stwo. W kon-
sekwencji tak naprawd  podzia y zaproponowane przez Darsk  nie oddzie-
laj  poszczególnych sekwencji, poniewa  ka dy z zaprezentowanych bohate-
rów jest niewinny, nieistotny oraz porzucony. 

Wszystkie przywo ywane przez Bernadett  Darsk  reporta e przekonuj , 
e z o pojawia si  znik d i pod ró nymi (cz sto niezwykle trywialnymi) po-

staciami. Badaczka chcia a po raz kolejny uzmys owi  czytelnikom, e nie 
nale y nadmiernie wierzy  mediom oraz innym instytucjom ycia publiczne-
go. W rol  katów wszak najcz ciej wcielaj  si  wspó czesne autorytety, takie 
jak ksi a, siostry zakonne, nauczyciele. 

Wp yw autorytetu na osoby, które maj  z nim do czynienia, jest to samy 
ze skuteczn  manipulacj  i podporz dkowaniem. (…) [Oprawcy - E.W.] 



288 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20) 

mog  bez wi kszego trudu podporz dkowywa  sobie s abszych, którzy 
nie umiej  uwierzy  w przysz o  po tym wszystkim, czego do wiadczyli 
wcze niej (s. 33–34). 

W efekcie Darska zwraca uwag  na bezwzgl dn  konieczno  bycia czuj-
nym oraz na potrzeb  uwa nego przygl dania si  zdarzeniom, które dziej  
si  obok nas. Niejednokrotnie bowiem nasza pomoc mo e uratowa  ofiary. 
Tym samym badaczka zach ca do wcielania si  w rol  reporta ystów 
wszystkich, bez wzgl du na p e , wiek czy wykonywany zawód. Dlatego te  
– jak mo na s dzi  – j zyk najnowszej publikacji Bernadetty Darskiej jest 
prosty i klarowny. Dzi ki temu autorka Pami ci codzienno ci, codzienno ci pami -

tania chcia a zapewne trafi  do szerokiego grona czytelników, by nak oni  
ich nie tylko do refleksji, ale tak e do dzia ania i przeciwstawiania si  „z u, 
które dobro udaje”. 


