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Adnotacja 

Celem pracy jest rekonstrukcja obrazu polskiego Kościoła w wybranych reportażach 

Wojciecha Tochmana i Justyny Kopińskiej. Praca jest podzielona na dwie części. Pierwsza – 

teoretyczna – zajmie się historią i specyfikami polskiego reportażu oraz najważniejszymi 

teoriami dotyczącymi budowania obrazu świata. W drugiej znajdą się informacje poświęcone 

wybranym autorom a ich publikacjom. Jej zasadnicza część będzie jednak poświęcona analizie 

i próbie rekonstrukcji obrazu polskiego Kościoła, prezentowanego w wybranych tekstach, z 

punktu widzenie kilku punktów odniesienia, którymi staną się: reporter, bohater oraz 

opisywana historia.  
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Anotation 

The aim of the thesis is to reconstruct the image of the Polish Church in selected reportages by 

Wojciech Tochman and Justyna Kopińska. The thesis is divided into two parts. The first – 

theoretical – will deal with the history and specifics of Polish reportage and the most important 

theories about building a picture of the world. The second will contain information about 

selected authors and their publications. Its essential part, however, will be devoted to the 

analysis and attempt to reconstruct the image of the Polish Church, presented in selected texts, 

from the point of view of several reference points, those will be the reporter, the hero and the 

story described. 

Keywords 

a picture of the world in language, Polish reportage, Polish church, Justyna Kopińska, Wojciech 

Tochman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotace 

Cílem práce je rekonstruovat obraz polské církve ve vybraných reportážích Wojciecha 

Tochmana a Justyny Kopińské. Práce je rozdělena na dvě části. První – teoretická – se bude 

zabývat historií a specifikami polské reportáže a nejdůležitějšími teoriemi o budování obrazu 

světa. Druhá část bude obsahovat informace o vybraných autorech a jejich publikacích. Jeho 

podstatná část však bude věnována analýze a pokusu o rekonstrukci obrazu polské církve, 

prezentované ve vybraných textech, z pohledu několika referenčních bodů, budou to: reportér, 

hrdina a líčené události. 

Klíčová slova 

obraz světa v jazyku, polská reportáž, náboženství, Justyna Kopińska, Wojciech Tochman 
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1 Wstęp 
 

 Praca dyplomowa pod tytułem Obraz polskiego Kościoła w wybranych reportażach 

dotyczyć będzie próby rekonstrukcji językowego obrazu polskiego Kościoła na podstawie 

analizy wybranych reportaży Justyny Kopińskiej i Wojciecha Tochmana. Zostaną 

przeanalizowane cztery wybrane reportaże Justyny Kopińskiej Ksiądz pedofil odprawia dalej, 

Gej Twoim w Kościele, Karmel i Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? oraz cztery wybrane 

reportaże Wojciecha Tochmana Bóg zapłać, Mojżeszowy krzak, Amen i Wściekły pies. 

Przedmiotem zainteresowania będzie prezentowany przez obu autorów obraz polskiego 

Kościoła oraz jego analiza porównawcza. 

 Część teoretyczna podzielona będzie na trzy rozdziały – Językowy obraz świata, Rozwój 

polskiego reportażu i Definicja reportażu. Rozdział pierwszy skoncentruje się na pochodzeniu 

i historii pojęcia językowego obrazu świata. Następnie zostanie poświęcony definicjom 

głównie w zakresie językoznawstwa polskiego, ale także czeskiego. Wreszcie zajmie się 

metodami rekonstrukcji językowego obrazu świata. W ramach rekonstrukcji zostanie 

określone, w jaki sposób i w jakich warstwach językowych można analizować językowy obraz. 

 Rozdział zatytułowany Rozwój polskiego reportażu skoncentruje się na rozwoju 

gatunku reportażu w środowisku polskim. Bardziej dokładnie przedstawi rozwój reportażu w 

różnych okresach historycznych i warunkach politycznych w Polsce. Rozdział poświęcony 

będzie także specyfice gatunku w środowisku polskim. Wreszcie, rozdział skupi się na formie 

dzisiejszego reportażu. Zostaną wymienione najważniejsze postacie związane z twórczością 

reportażową, a także instytucje zajmujące się jej promocją w Polsce.  

 Rozdział zatytułowany Definicja reportażu skupi się na analizie i definicji gatunku. 

Omówiona zostanie etymologia terminu reportaż. Wymienione zostaną definicje reportażu z 

polskiego, ale także czeskiego środowiska, autorstwa ekspertów gatunku, a także autorów 

reportażu. Gatunek będzie opisany z perspektywy tradycji literackiej i dziennikarskiej, co 

pozwoli lepiej zrozumieć jego granice.  

 W pierwszym rozdziale części analitycznej znajdą się informacje poświęcone 

wybranym autorom i ich publikacjom. Rozdział Obraz polskiego Kościoła w wybranych 

reportażach zostanie poświęcony próbie rekonstrukcji obrazu polskiego Kościoła na podstawie 

analizy tekstów reportażowych w oparciu o cztery wybrane kryteria, którymi są– tytuł, obraz 
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reportera, obraz bohatera, prezentowane wydarzenia.  Z ich pomocą analizowano każdy tekst 

osobno. Analizy te stały się podstawą rekonstrukcji końcowego obrazu.   

 Temat pracy wybrałam przede wszystkim ze względu na moje zainteresowania polskim 

reportażem jako gatunkiem, ale także ze względu na ciekawość tego, jaki obraz własnego 

narodowego Kościoła tworzą autorzy w swoich tekstach. Co więcej, reportaż i jego specyfika 

językowe w polskim środowisku, jest tym bardziej interesujące w kontekście Europy 

Środkowej i dla mnie jako osoby z zewnątrz, z kraju, w którym nie kultywowano może tak 

silnej i bogatej tradycji pisania reportażu literackiego. 
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2 Językowy obraz świata JOŚ 
 

2.1 Historia JOŚ 
 

 Pojęcie JOŚ ma długoletnią historię i jest złożonego pochodzenia. Amerykański autor 

P. Bock uważa, że jego korzenie tkwią w Retoryce Arystotelesa, w której mówi o tzw. toposach 

loci communes – powszechnie akceptowane sądy, wyznaczają główne punkty w procesie 

rozumowania i perswazji.1 Niemiecki filozof i lingwista Wilhelm von Humboldt był jednym z 

pierwszych, którzy zdefiniowali termin „językowy obraz świata”. Twierdził, że „w każdym 

języku naturalnym zawarty jest tylko jemu właściwy ogład świata” („si liegt in jeder Sprache 

eine eigenthumliche Weltansicht”). Jego teorię rozwinął L. Weisgerber, który argumentował, 

że język jest nie tylko środkiem komunikacji, ale także twórczą mocą ducha, a każde 

społeczeństwo językowe jest tworzone za pomocy wspólnego obrazu świata, który jest zawarty 

w języku ojczystym. 

 Niezależnie od europejskich badań nad językowym obrazem świata, w XX wieku 

pojawiła się w amerykańskiej lingwistyce antropologicznej tzw. hipoteza Saphira-Whorfa, 

zgodnie z którą: „ ...nie tylko typ języka zależy od typu kultury, której jest on wykładnikiem 

i wyrazicielem i w odrębie, której powstał, ale również: typ kultury jest uwarunkowany tym 

typem języka, w odrębie którego (w którym) ona powstała, rozwinęła się i funkcjonowała.“2 Z 

tej hipotezy wyłoniła się zasada relatywizmu językowego, który przywiązuje wagę do relacji 

język-kultura. „Świat realny” jest zatem w dużej mierze budowany przez zwyczaje językowe 

danego społeczeństwa. Żadne dwa języki nie są na tyle podobne, aby reprezentować tę samą 

rzeczywistość społeczną. „Svět se nám ukazuje v kaleidoskopickém proudu dojmů, které musí 

být utříděny naším vědomím – a to do značné míry znamená, že jazykovým systémem, který v 

tomto vědomí máme... Představuje se nám tedy nový princip relativity, podle kterého 

pozorovatelé nejsou vedeni stejnými fyzikálními fakty ke stejnému obrazu světa, ledaže by jejich 

jazyková pozadí byla podobná nebo se dala nějakým způsobem porovnat.“ 3 

 

 

 
1 BARTMIŃSKI, Jerzy.  Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. s. 12 
2 ANUSIEWICZ, Janusz. Lingwistyka kulturowa: Zarys problematyki. Wrocław: Universytet Wrocławski, 1994. s. 
19-26 
3 POKORNÝ, J. a HANULIAK, J. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada, 2010. s. 35-36. 
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2.2 Definicja JOŚ  
 

 Teoria tzw. JOŚ była intensywnie rozwijana w krajach słowiańskich, a zwłaszcza w 

Polsce od kilku dziesięcioleci. Analizując informacje o języku, JOŚ pomaga wyjaśnić sposób 

postrzegania świata, a także przy analizie psychologicznej zjawisk i dlatego stał się stałym 

elementem lingwistyki antropologicznej. JOŚ pojawił się po raz pierwszy w polskiej 

terminologii, gdy Walery Pisarek zdefiniował go w 1978 r. w Encyklopedii wiedzy o języku 

polskim: „czyli obraz świata odbity w danym języku narodowym, nie odpowiada ścisłe 

rzeczywistemu obrazowi, odkrywanemu przez naukę. ...“4 Pisarek argumentował, że JOŚ 

przejawia się głównie w słownictwie, najbardziej rozwinięte słownictwo dotyczy sfery ważnej 

dla społeczności, a najmniej rozwinięte słownictwo dotyczy zasadniczo sfery, która nie jest dla 

niego niezbędna. Także, dlatego obraz świata w języku można uznać za subiektywny. W 1986 

r. do niego nawiązali Jerzy Bartmiński i Ryszard Tokarski publikacją Językowy obraz świata i 

spójność tekstu, gdzie zdefiniowali JOŚ jako zbiór poglądów na świat mniej lub więcej 

zakodowanych w języku, implikowanych lub ukrytych w znaczeniu wyrazów opisujących 

sposób istnienia obiektów świata w metajęzyku.5 

 Później Bartmiński rozszerza definicję JOŚ w swojej pracy Językowe podstawy obrazu 

świata: „(...) jest zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną interpretacją rzeczywistości dającą 

się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy „utrwalone “, czyli mające 

oparcie w samej materii języka, a więc w gramatyce, słownictwie, w kliszowanych tekstach (np. 

przysłowiach), ale także sądy presuponowane, tj. implikowane przez formy językowe, utrwalone 

na poziome społecznej wiedzy, przekonań, mitów i rytuałów.“6 JOŚ jest zatem ogólną 

interpretacją rzeczywistości z punktu widzenia zwykłego użytkownika języka. Wyraża jego 

mentalność, odpowiada jego perspektywie i jego potrzebom, a więc jest „naiwny”, a 

jednocześnie antropocentryczny i etnocentryczny. Jerzy Bartmiński argumentuje również, że 

obecnie nie ma jednej definicji JOŚ-u, na którą zgodziliby się lingwiści i  

opinie oscylują w skali pomiędzy „struktury pojęciowej utrwalonej w systemie danego języka” 

i „zbiorem prawidłowości zawartych w związkach gramatycznych i strukturach leksyki, 

pokazujących różne sposoby widzenia i rozumienia świata.”7  

 
4 PISAREK, W. Językowy obraz świata. In: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk. Wrocław: 
Ossolineum, 1978. s. 143. 
5 BARTMIŃSKI, Jerzy.  Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. s. 16. 
6 Ibidem, s. 12.  
7 Ibidem, s. 12-14. 
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 Według Ireny Vaňkovej, zainspirowanej badaniami Jerzego Bartmińskiego, językowy 

obraz świata jest antropocentryczny, naiwny i subiektywny. Opiera się na perspektywie „osoby 

ulicy”, przeciętnego użytkownika danego języka lub dziecka. „Wiemy, że wieloryb nie jest dużą 

rybą (...), ale nazywając rzeczy i opierając się na naszym postrzeganiu świata, trzymamy się 

naiwnego poglądu naszego języka.” JOŚ zaprzecza naukowemu obrazowi świata. Jest to relacja 

ze światem oparta raczej na zmysłowym doświadczeniu niż na teoretycznym rozumowaniu i 

jest bardziej pragmatyczna. Jego drugą podstawową zasadą w kształtowaniu jest opozycja 

„własny-obcy”, kolejny punkt wyjścia można nazwać „zdrowym rozsądkiem”. JOŚ jest 

wielowarstwowy, ale w swojej podstawowej pozycji wiąże się z codzienną komunikacją (język 

potoczny), ponadto jest rozwojowo dynamiczny, ponieważ pokazuje np. zmiany w 

postrzeganiu wartości społecznych itp. Swoje odzwierciedlenie w językowym obrazie świata 

znajdują również zmiany historyczne, takie jak zmiany w strukturze społecznej lub aktualne 

zjednoczenie Europy. Vaňková twierdzi ponadto, że przy rekonstrukcji językowego obrazu 

świata należy wziąć pod uwagę nie tylko sam język – jego gramatykę, słowotwórstwo, strukturę 

leksykalną, frazeologię, ale także folklor i teksty artystyczne.8 

2.3 Rekonstrukcja JOŚ 
 

 Najważniejsza dla rekonstrukcji JOŚ jest gramatyka. Kategorie osoby, liczby, rodzaju, 

czasu, trybu, przypadków – to mechanizmy konceptualizacji rzeczywistości poprzez mówienie, 

które są łatwe do zaobserwowania i porównania. Co więcej, jest to słownictwo, które jest 

kwalifikatorem doświadczeń społecznych, obejmuje pojęcia będące egzystencjalne, społecznie 

i kulturowo relewantne. Dla lingwistów studiujących JOŚ szczególnie atrakcyjna jest też 

frazeologia. Zasób wyrażeń jest wzbogacany równomiernie wraz ze zmianą warunków życia, 

wiedzy i potrzeb społecznych. W ten sposób pojawiają się nowe wyrażenia dotyczące 

przedmiotów użytkowych (komputer), instytucji, zjawisk (seksizm), odkryć (genom). Na nowo 

definiuje się także relacje w życiu publicznym (globalizacja) lub skojarzenia związane ze 

słowami kluczowymi życia społecznego (komunizm, kapitalizm). Kiedy jednak odtwarzamy 

językowy obraz świata rzeczy lub sytuacji, wszystkie warstwy struktury językowej muszą być 

brane pod uwagę i nie powinno wzajemnie izolować. Gramatyka, słownictwo, podstawowe 

nazwy, formy językowe we wszelkiego rodzaju relacjach oraz ich konwencjonalne użycie 

powinny być oceniane razem.   

 
8 VAŇKOVÁ, Irena. Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Praha: Karolinum, 2007. s. 59-64 
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 Według Bartmińskiego badania powinny obejmować przynajmniej następujące sześć 

elementów: KTO – Z KIM – GDZIE – KIEDY – PO CO – JAK SIĘ POROZUMIEWA. Można 

je badać z następujących punktów widzenia: 

1) sposób określania tożsamości zbiorowej: kim jesteśmy „my” (autostereotypy); 

2) sposób postrzegania i językowego ujmowania innych, kim są „oni” (heterostereotypy); 

3) sposób konceptualizacji przestrzeni i „naszego miejsca w świecie; 

4) sposoby konceptualizacji czasu wspólnotowego, w którym żyjemy; 

5) wartości funkcjonujące, tj. obowiązujące (deklaratywnie i faktycznie) w świecie 

społecznym uznanym za „nasz” (wspólnotowy, społeczny, narodowy); 

6) stosowane środki wyrazu w postaci typów wypowiedzi zróżnicowanych wedle 

kryteriów stylowych i gatunkowych.  

 We wszystkich sześciu przypadkach należy również wziąć pod uwagę pytania 

dotyczące przemian historycznych: postrzeganie siebie i innych, językową konceptualizację 

czasu i miejsca, kanon podstawowych wartości, wybór gatunkowo-stylowych wzorców 

wypowiedzi, które kształtują rzeczywistość z danej subiektywnej perspektywy.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 BARTMIŃSKI, Jerzy.  Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. s. 13-21. 
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3 Rozwój polskiego reportażu  
 

 Gatunek reportażu pisanego lub dziennikarskiego ma swoje korzenie, podobnie jak całe 

dziennikarstwo europejskie, w przekonaniu o szczególnej roli reportera/dziennikarza jako 

osoby, która raportuje i mówi o świecie, a nie tylko gromadzi i sprzedaje informacje. Dlatego 

reportaż jest bliski kulturze literackiej, a jego korzenie sięgają do gatunków literatury z okresu 

pozytywizmu i realizmu XIX wieku. Niektórzy autorzy tego okresu są zatem uważani za 

założycieli współczesnego reportażu. Od drugiej połowy XIX wieku poczucie zobowiązania 

dziennikarzy było związane z pozytywistyczną ideą pomocy słabo rozwiniętym kulturowo, 

gospodarczo lub politycznie warstwom społecznym. Od samego początku historia polskiego 

reportażu pełna jest wyjątkowych przedstawicieli prądów literackich. Dlatego między 

założyciele notują się takie imienia jak Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński, Bolesław Prus, 

Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka.10  

 Za autora pierwszego polskiego reportażu literackiego w nowoczesnym sensie uważany 

jest Władysław Reymont – jego Pielgrzymka na Jasną Górę została wydana w 1895 r. Autor 

uczestniczył w tym wydarzeniu do miejsca, które tradycyjnie jest najważniejszym miejscem 

pielgrzymkowym dla Polaków. Jego tekst odzwierciedla nie tylko współczesną polską 

religijność (wywiady z pielgrzymami), ale także upamiętnia również stulecie powstania 

kościuszkowskiego przeciwko Prusom i Rosji.11 

 Według Michaeli Benešovej naprawdę niezależnym gatunkiem reportaż staje się po 

drugiej wojnie światowej. W tym okresie dochodzi do rozszerzenia tematycznego, pisano 

zwłaszcza teksty, które mają charakter polityczny. W okresie międzywojennym reportaż 

rozwija się głównie dzięki osobowości Melchiora Wańkowicza, ale także inni autorzy w tym 

okresie promowali tzw. autentyczna literatura związana z realizmem XIX wieku. Kazimierz 

Wolny-Zmorzyński wspomina o wpływie rosyjskiego stowarzyszenia Nowy Lef, który 

promował sztukę agitacji, a tym samym nie tylko pasywnego przedstawiania rzeczywistości, 

ale także walki o pewne wartości. Jedną z konsekwencji była promocja reportażu jako gatunku 

proletariackiego. Wraz z tym pojawia się inny typ bohatera (zwykły robotnik). Polskim 

przykładem jest grupa Przedmieście, w skład której weszli Helena Boguszewska lub Gustaw 

 
10 BORKOWSKI, Igor. Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 46-49.  
11 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 22-24. 
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Morcinek w latach 30. XX wieku, którzy postrzegali dzieło sztuki przede wszystkim jako 

narzędzie do badania społeczeństwa.12 

 Rozwój polskiego reportażu w okresie międzywojennym przyniósł nie tylko wielu 

utalentowanych autorów, którzy poświęcili się wyjątkowo temu gatunkowi, ale także tych, 

którzy byli zaangażowani w twórczości prozaicznej lub poetyckiej twórczości, ale również 

politycznie aktywnych np. w tematach równouprawnienia kobiet, poruszano również reportaże 

sądowe, reportaże z podróży czy reportaże wojenne.13 Jednak w okresie międzywojennym 

najważniejszą postacią był Melchior Wańkowicz, znany jako ojciec polskiego reportażu. 

Wańkowicz stworzył tzw. mozaikowy styl. Twierdził, iż napisanie reportażu można porównać 

do układania mozaiki z faktów. Zgodnie z tą teorią reporter, choć oczywiście nie może 

wymyślić materiału, może „łączyć” fakty z osobami, które obserwował lub spotkał. Sam 

Wańkowicz ujawnił, że jedna z literackich konstrukcji niektórych z bohaterów jego książek 

mogła zawierać elementy zaczerpnięte z życia kilku innych osób, w tym jego samego. Jego 

reportaże są interesujące z językowego punktu widzenia, ponieważ korzystał z języka 

potocznego, gwar, wprowadzał neologizmy.14 Jednocześnie w okresie międzywojennym 

między polskimi reporterami pojawiają się kobiety. Irena Krzywicka, feministka, pisarka i 

dziennikarka, która przyciągała uwagę nie tylko prowokującymi tekstami, ale także stylem 

życia. Walczyła otwarcie o edukację seksualną, prawo kobiet do antykoncepcji lub aborcji, żyła 

nie tylko ze swoim mężem, ale także ze słynnym pisarzem Tadeuszem Boyem-Żeleńskim. 

Zyskała miejsce w historii polskiego reportażu, ponieważ nie bała się pisać o kontrowersyjnych 

tematach tabu (seks kobiet, homoseksualizm itp.).15  

3.1 Reportaż w czasach komunizmu  
 

 Po II wojnie światowej literatura faktu w środowisku francuskim nazywana „wielkim 

reportażem” (grand reportage) w USA, „nie fikcja” (non-fiction) w USA lub „nowym 

dziennikarstwem” (new journalism) w USA, „szkicem” (oczerk) w ZSRR zaczęła się 

 
12 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016.  s. 22-24. 
13 BORKOWSKI, Igor. Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 51.  
14 A Foreigner's Guide to Polish Reportage [online]. Dostęp 16.10.2019. Dostępny w Internecie: 
https://culture.pl/en/article/a-foreigners-guide-to-polish-reportage.  
15 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 25-27. 

https://culture.pl/en/article/a-foreigners-guide-to-polish-reportage
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publikować w formie książkowej w masowych ilościach i w latach 60. zyskuje dzięki dużej 

popularności przewagę nad publikowaną fikcją.  

 Warto wymienić powody, dla których ten gatunek cieszy się popularnością w tym 

okresie: 1) Doświadczenie wojenne milionów ludzi, którzy stracili ufność do fikcji. Czytelnik 

się zaczął porównywać z bohaterem, z którym nie musi tylko identyfikować się jako z postacią, 

ale rozpoznawać go jako siebie. Czytelnik chce poznać los ludzi żyjących w tym samym czasie. 

2) Nowi czytelnicy chcieli gromadzić doświadczenia emocjonalne i wzbogacenie intelektualne, 

łącząc przyjemność z czytania i rozpowszechniając wiedzę. 3) Pojawiło się nowe pokolenie 

autorów, którzy nie ufali fikcji, postrzegali kreatywność jako doświadczenie odkrywania, ale 

także romantyzowali zawód (angażowanie się w niebezpieczne sytuacje, pisanie reportażu jako 

sposób na życie). Powstał właśnie zawód reportera, który często postrzegany był jako obcy w 

środowisku dziennikarskim, ale także w literackim.16 

 Po II wojnie światowej toczyła się debata nad tym, w jakim kierunku powinna iść 

literatura poznaczona traumą wojenną. Miały to być teksty, które będą miały głównie charakter 

pamiątkowy, dokumentalno-reportażowy, co można zobaczyć np. w tekstach Zofie 

Nałkowskiej Medaliony (1946). 17 

 Według Igora Borkowskiego reportaż w powojennej Polsce (1945–1989) jest jeden z 

najważniejszych nurtów współczesnego dziennikarstwa. Między powojennych klasyków 

należą Marian Brandys, Arkady Fiedler, Krzysztof Kąkolewski, Ryszard Kapuściński, Stefan 

Kozicki, Hanna Krall, Ewa Owsiany, Ksawery Pruszyński, Barbara Wachowicz i Melchior 

Wańkowicz. Druga połowa XX wieku przyniosła także reportaże podróżnicze Krzysztofa 

Baranowskiego, Aliny i Czesława Centkiewicza oraz reportaże historyczne Mariana Brandysa. 

Wielu z tych autorów było nie tylko reporterami, ale także reporterami wojskowymi, często 

uczestniczącymi w samych konfliktach wojskowych i samych rewolucjach.18 

 W latach 60. więcej miejsca zyskały także tematy zagraniczne. Istnieje nowa generacja 

autorów po 1956 roku. Były to właśnie niektóre teksty reportażowe, które przyczyniły się w 

1956 roku do odwilży - np. Dziennik węgierski Wiktora Woroszylskiego. Jednak polskie 

 
16 KĄKOLEWSKI, Krzysztof: Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, eds. A Grodzka ad., Wrocław 1992. 
s. 930-931 
17 zbiór opowiadań o zbrodniach hitlerowskich. Książka była owocem pracy Nałkowskiej w Głównej Komisji 
Badań Zbrodni Niemieckich. W krótkich tekstach, posługując się ascetyczną, obiektywizującą narracją, 
Nałkowska przedstawia losy ofiar i ocalonych. 
18 BORKOWSKI, Igor. Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 51-53.  
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reportaże wciąż pojawiają się w trudnych warunkach pod cenzurą. Termin „polska szkoła 

reportażu” powstał właśnie w tym kontekście. W tym okresie powstała bardzo specyficzna 

poetyka, która do dziś charakteryzuje polską szkołę reporterską.  

 Wielką trójkę tzw. trzy „K” reprezentują Ryszarda Kapuściński, Krzysztof Kąkolewski 

i Hanna Krall. W tekście To jest też prawda o Nowej Hucie (1956) Kapuściński odkrywa inne 

oblicze miasta niż to, które oferuje czytelnikom współczesna propaganda. Od 1962 r. Pracował 

jako korespondent zagraniczny Polskiej Agencji Prasowej. Interesowały go ruchy partyzanckie, 

rewolucje, które dały początek tekstom takim jak Cezarz (1978) – upadek cesarza Etiopii 

Hail’ego Selass’iego lub Szachinszach (1982) o rewolucji irańskiej w 1979 r.; Imperium (1993) 

o upadku Związku Radzieckiego.19  

 Hanna Krall od samego początku kreowała swój umiarkowany i oszczędny styl oparty 

na wywiadach, w których autorski komentarz pojawia się minimalnie. Jednym z jej głównych 

tematów była sytuacja środowiska żydowskiego po 1945 r. w społeczeństwie polskim. W 1977 

r. zostało opublikowano jej najbardziej znane dzieło Zdążyć przed Bogiem. Po 1989 roku 

została jednym z założycieli i pierwszym kierownikiem działu reportażu w Gazecie 

Wyborczej.20  

 Trzeci z nich Krzysztof Kąkolewski pozostaje najmniej znany, chociaż był autorem i 

zarówno teoretykiem reportażu. Jego książka Co u Pana słychać, która jest zapisem wywiadów, 

które przeprowadził z byłymi nazistowskimi przywódcami w latach siedemdziesiątych, 

wywołała duże kontrowersje. Autor przedstawia wypowiedzi, ale uzupełnia je informacjami 

lub przez niego zweryfikowanymi wypowiedziami. Właśnie budowanie reportażu na 

wywiadach jest metodą, która staje się charakterystyczna dla polskiej szkoły reportażu. 

Świadectwo bohatera jako świadka ważnych wydarzeń staje się podstawowym materiałem do 

przedstawienia „prawdy”, która jest, ale zawsze subiektywna, każdy ją pamięta trochę inaczej.21  

 Trzeba także wspomnieć o Małgorzacie Szejnert, która również pracowała jako 

kierownik działu reportażu w Gazecie Wyborczej. Zanim rozpoczęła pracę w redakcji, 

opublikowała m.in. Śród żywych duchów (1990) o skomplikowanym losie bohaterów 

wojennych w czasach komunizmu.22  

 
19 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 31-35. 
20 Ibidem, s. 33. 
21 Ibidem, s. 34. 
22 Ibidem, s. 35. 
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 Charakterystyczną cechą polskiego reportażu była/jest stopień literackiego 

przetworzenia tekstu zwanego dziś non-fiction. Spór o to zapoczątkowała publikacja Artura 

Domosławskiego Kapuściński non-fiction poświęcona osobowości Ryszarda Kapuścińskiego 

oraz jego pracy dziennikarskiej i literackiej. Napięcie między fikcją a informatywnością. 

lojalność w stosunku do faktów w reportażu była przedmiotem dyskusji i sporów, które 

towarzyszyły gatunku reportażu od samego początku. Wielu polskich reporterów podążyło 

ścieżką Kapuścińskiego. Igor Borkowski twierdzi, że w ostatnich latach obserwujemy 

osłabienie tego trendu oraz powrót lub kontynuację linii faktograficznej.23 

3.2 Reportaż dziś 
 

 W okresie lat 90. polski reportaż stał się pod względem tematów i samego gatunku 

jeszcze bardziej zróżnicowana. Powstaje coraz więcej publikacji książkowych w porównaniu 

do publikacji w gazetach, co pozwała reporterom zagłębić się w ten temat. Popularyzacją 

reportażu literackiego w formie książkowej od wielu lat zajmuje się wydawnictwo Czarne, 

założone w Wołowcu w 1996 r. przez pisarza Andrzeja Stasiuka i jego żonę Monikę 

Sznajderman. Najważniejsze tytuły do dziś publikowane są w edycji Reportaż, a z 

wydawnictwem związane są najważniejsze osobistości obecnego polskiego reportażu (Mariusz 

Szczygieł, Lidia Ostałowska, Paweł Smoleński, Jacek-Hugo Bader, Witold Szabłowski itd.). 

Obecnie promocyjnie działa również W.A.B. (edycja Terra Incognita), wydają Miładę Jędrysik, 

Mariusza Zawadzkiego lub Joannę Bator a także Czarna Owca (edycja Literatura non-fiction).24  

 W ostatnich latach polskie reportażowe środowisko zostało wzbogacone o inicjatywę 

osób reprezentujących warszawski Instytut Reportażu – założony przez Mariusza Szczygła, 

Wojciecha Tochmana i Pawła Goźlińskiego – i z nim połączoną kawiarnię Wrzenie Świata. 

Instytut założył własne wydawnictwo Dowody na istnienie, które ma edycję poświęconą 

głównym dziełom polskiego i światowego reportażu, ale także edycję przynoszącą nowe teksty 

i debiuty.25 Mimo tego ważną rolę odgrywa również corocznie (od roku 2010) przyznawana 

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego, która przyznawana jest autorowi najlepszego reportażu 

literackiego w Polsce w danym roku i w ten sposób utrwala silną tradycję.  

 
23 BORKOWSKI, Igor. Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 55. 
24 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 36. 
25 BORKOWSKI, Igor. Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 62.  
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 Obecnie polski reportaż sprawiedliwie dzieli swoją uwagę na globalne tematy i te 

dotyczące Polski. Z tematów krajowych często wybiera się kontrowersyjne tematy. Wśród 

autorów, którzy poświęcają się temu tematowi zaliczyć można na przykład Lidię Ostałowską i 

starsze teksty Wojciecha Tochmana. Teksty z jego książki Bóg Zapłać tworzą bardzo ostry 

obraz polskiej religijności. Podobnie kontrowersyjny temat poruszany był w Gazetcie 

Wyborczej przez Justynę Kopińską w już wspominanym reportażu Czy Bóg wybaczy siostrze 

Bernadetcie – o przypadkach wykorzystywania dzieci w ośrodku boromeuszek w Zabrzu. Filip 

Springer, który zadebiutował książką Miedzianka. Historia pochodzenia pisząc także na temat 

dotyczący Polski, ale nie tak kontrowersyjny, chociaż nie mniej interesujący a szczególnie 

opisując upadek miasta z wieloletnią tradycją górniczą. Po 1989 roku polscy reporterzy nie 

poszli na zachód, ale na wschód lub wybrali egzotyczne tematy. Takim przypadkiem jest także 

Jacek Hugo-Bader, który konsekwentnie opisuje postsowiecką rzeczywistość np. w 

Dziennikach Kołymskich.26  

 Tematom zagranicznym również poświęciło się wielu polskich reporterów. Paweł 

Smoleński, który specjalizuje się w kwestiach izraelsko-palestyńskich Izrael już nie funie, ale 

także napisał reportaż o Iraku przed i po upadku reżimu Saddama Husseina Irak. Piekło w raju. 

Natomiast Wojciech Jagielski w jego dziale Nocni wędrowcy wybiera kontynent afrykański 

albo poradziecki Kaukaz w Dobre miejsce do umierania. Celem reporterów stają się również 

miejsca mniej interesujące na pierwszy rzut oka, np. Witold Szabłowski i jego reportaż Zabójca 

z miasta moreli ze środowiska tureckiego. Temat zagraniczny jest ściśle związany z tematem 

wojennym. Jest to reportaż wojenny, który reprezentuje wielką część polskiego reportażu. 

Interesująca jest postać reporterki Miłady Jędrysik, która opisuje sytuację w byłej Jugosławii i 

Iraku przez pryzmat reporterki-kobiety.27  

 Reportaż dziennikarski zajmuje honorowe miejsce w niektórych polskich tygodnikach 

i dziennikach, takich jak Tygodnik Powszechny, Polityka czy w największej i najbardziej znanej 

szkoły reportażu Gazety Wyborczej (Duży Format), która jest obecnie związana z warszawskim 

Instytutem reportażu. Od momentu jej powstania, kiedy Hanna Krall zainicjowała i kierowała 

tym działem, Gazeta Wyborcza stała się miejscem, gdzie skoncentrowało się dużo młodych 

talentów. To tutaj opublikowane zostały najważniejsze teksty z pierwszej i drugiej dekady po 

1989 roku. Reporterzy Gazety Wyborczej opracowali bardzo konkretny sposób wyrażania 

siebie. Zrezygnowali od używania języka o wysokim poziomie stylistycznym. Zamiast tego 

 
26 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016.  s. 38-41.  
27 Ibidem. s. 43-45. 
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zaczyna się pojawiać standardowy potoczny język polski, bliższy tekstowi informacyjnemu. 

Według Borkowskiego i z tego powodu, osoby śledzące obecną sytuację gospodarczą, 

polityczną i społeczną oraz zmiany chętnie przyjęły reportaż jako jeden z aktualnych sposobów 

mówienia o Polsce.28  

 Autorzy reportażu w Polsce cieszą się dużej popularności. To oni nadają ton, temat i 

styl debaty publicznej w Polsce. Dotyczy to nie tylko bieżących problemów, ale także tych z 

przeszłości, które stymulują katharsis społeczny. Warto wspomnieć o pracy Marcina Kąckiego 

Maestro o skandalu pedofilskim w poznańskim chórze dziecięcym. W Polsce panuje poważna 

debata na temat sensacji, jak w przypadku afery wokół tekstu Justyny Kopińskiej Czy Bóg 

wybaczy siostrze Bernadetcie i tekstu Mariusza Szczygla Śliczny i posłuszny. W obu 

przypadkach widać, jak wiele może spowodować pozornie zwyczajna historia. Może 

stymulować debatę publiczną i przyciągać uwagę urzędników i instytucji rządowych. Zwykle 

nie wiążemy takich konsekwencji z tekstem reportażowym. Obecnie reportaż dziennikarski nie 

obejdzie się bez mediów, ale także bez wydawnictw, które go wspierają i promują. Polski 

reportaż dziennikarski w tym momencie zastępuje lub wspiera inne rodzaje dziennikarstwa, np. 

śledcze.29  

 Polscy reporterzy są teraz marką. Wokół ich pracy odbywają się dyskusje publiczne. 

Według Michaeli Benešovej gatunek reportażu pozostaje fenomenem w ramach literatury 

pięknej i w dziennikarstwie. Jest to reportaż literacki, który obecnie konkuruje z fikcją, a zatem 

spełnia, oprócz funkcji poznawczej, także funkcję estetyczną.30 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 BORKOWSKI, Igor. Polská novinová reportáž: historický nástin a dnešní situace. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 58-59. 
29 Ibidem. s. 61-62. 
30 BENEŠOVÁ, Michaela. „Poznali se při leštění kláves“: polská literární reportáž. W: Fenomén: Polská literární 
reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 46.  
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4 Definicja reportażu  
 

 „Literárny reportér spája spravodajské fakty a literárnu krásu. Je veľa faktorov, ktoré 

ovplyvňujú reportáž. Je to veľmi subjektívny žáner. Musíme byť úprimní a nemôžeme klamať. 

Nemôžem byť nepoctivý k tomu, čo som videl a počul. Napríklad môj vydavateľ na sebe má 

ružový sveter. Ale ako typický chlap nepovie, že je ružový, manželka mu povedala, že je 

oranžový. Nejaká odborníčka na oblečenie by tvrdila: Ale prosím vás, veď to je lososová, a 

podľa murára by to bola úplne jasná tehlová. Kto z nich má pravdu? Všetci. Ja som videl 

ružový, opíšem ho tak.“31 

 Termin reportaż pochodzi od łacińskiego słowa reporto, co oznacza „zabierz, przynieś” 

oraz francuskiego reportage, odnoszącego się do drugiej połowy XIX wieku do raportu 

dziennikarskiego. Według Krzysztofa Kąkolewskiego reportaż jako taki ewoluował z raportu 

dziennikarskiego, który odpowiada na pięć podstawowych pytań: „kto”, „gdzie”, „kiedy”, 

„jak”, „dlaczego”. Krótki raport stopniowo stawał się coraz obszerniejszym zapisem, 

wyjaśniającym sytuacje i analizującym motywy opisanych postaci.32  

 Reportaż jest gatunkiem, którego definicją zajmowali się jednak dziennikarze, ale także 

teoretycy literatury. W dwóch podstawowych publikacjach terminologicznych z obu obszarów 

znajduje się definicja reportażu. Słownik terminów literackich definiuje reportaż jako: „gatunek 

dziennikarsko-literacki obejmujący utwory będące sprawozdaniami z wydarzeń, których autor 

był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem.“33 Janusz Sławiński,  jako środowisko, w 

którym formował się reportaż jako gatunek wskazuje massmedia XIX. wieku (raporty z 

podróży, dzienniki itp.). Zauważa także interakcję reportażu, nowele i powieści w dziedzinie 

technik narracyjnych. W Słowniku terminologii medialnej definiują Kazimierz Wolny-

Zmorzyński i Andrzej Kaliszewski reportaż jako: „gatunek dziennikarski występujący w prasie, 

radiu i telewizji (…), którego podstawowym zadaniem jest ukazanie rzeczywistości za 

pośrednictwem reportera, który występuje v reportażu jako świadek prezentowanych zdarzeń, 

obserwator, rekonstruktor bądź słuchać.”34  W przeciwieństwie do pierwszej definicji autorzy 

 
31 Je Poliak, píše knihy o Čechoch aj o tom, ako má žiť, keď ho v štyridsiatke opustila viera v Boha [online]. 
Dostęp 16.10.2019. Dostępny w Internecie: https://dennikn.sk/1609232/nenudit-a-neposkodit-to-je-moja-
metoda-tvrdi-autor-gottlandu-mariusz-szczygiel/.  
32 KĄKOLEWSKI, Krzysztof: Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, eds. A Grodzka ad., Wrocław 1992. 
s. 930.  
33 Hasło Reportaż, in: Słownik terminów literackich, ed. J. Sławiński, Wrocław, 2000, s. 471. 
34 Hasło Reportaż, in: Słownik terminologii medialnej, ed. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 186 

https://dennikn.sk/1609232/nenudit-a-neposkodit-to-je-moja-metoda-tvrdi-autor-gottlandu-mariusz-szczygiel/
https://dennikn.sk/1609232/nenudit-a-neposkodit-to-je-moja-metoda-tvrdi-autor-gottlandu-mariusz-szczygiel/
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odrzucają możliwość literackiej fikcji i podkreślają odpowiedzialność prawną reportera za 

prawdziwość sprzedawanych informacji.  

 Barbara Osvaldová w czeskiej publikacji Praktická encyklopedie žurnalistiky a 

marketingové komunikace definiuje gatunek reportażu w następny sposób: „Reportáž je 

publicistický žánr, svědecká výpověď konkrétního zážitku v písemné, slyšené či vizuální podobě. 

Zobrazuje skutečnost na základě přesných, dokumentárních faktů, při použití mnohotvárných 

stylistických a kompozičních postupů. V psaní reportáže se stýkají stránka zpravodajská 

(aktuální informace, fakta) i publicistická (osobní pohled, komentování, hledání příčin a 

souvislostí), mísí se použití různých jazykových rovin. Podstatným znakem je věcnost, důraz na 

detail, přesný, nezaujatý popis skutečnosti, včetně použití ich-formy. V tomto pojetí má být 

reportér zástupcem čtenářů, vidět a vypovědět, co se děje. Reportáž spojuje aktuální a 

informační složku, vychází z bezprostředně nezvyklé situace, jíž byl autor většinou osobně 

přítomen. Reportér pozoruje a popisuje, hledá souvislosti příběhu, děj ztvárňuje 

prostřednictvím osob.“35 Natomiast w Slovníku literárni teorie jest reportaż definiowany jako 

gatunek na pomiędzy dwóch stylów – publicystycznego i artystycznego, które w zależności od 

reportażu mogą występować w równowadze lub może mieć jeden z stylów przewagę.36 

 Krzysztof Kąkolewski argumentował, że reportaż wciąż nie ma ogólnie przyjętej 

definicji. Badacze literatury często definiują reportaż jako jeden z gatunków publicystycznych 

i ignorują w ten sposób zróżnicowanie między publicystyką i reportażem. Często jest również 

nazywany gatunkiem granicznym między literaturą a dziennikarstwem. Międzywojenny 

reporter i teoretyk Melchior Wańkowicz postrzegał reportaż jako: „mozaikę składającą się 

z bardzo wiele różnorodnych kamyków, które należy tak ułożyć, by oddały obraz 

rzeczywistości.“37 Najsłynniejszy chyba reporter za granicami Ryszard Kapuściński stwierdził, 

że reportaż jest: „Opisem zdarzeń, przekazaniem ich nastroju i atmosfery przy użyciu 

literackich środków wyrazu.”38  

 Wojciech Tochman i Mariusz Szczyzgieł zgadzają się co do tego, jak wygląda dobry 

reportaż: „Cały sekret prawdziwego wartościowego reportażu polega na tym, że reporter nie 

 
35 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. 
Praha: Libri, 2007, 263 s. 
36 Kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 
314. 
37 Melchior Wańkowicz, "Karafka La Fontaine'a" [online]. Dostęp 15.11.2019. Dostępny w Internecie: 
https://culture.pl/pl/dzielo/melchior-wankowicz-karafka-la-fontainea.  
38 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 12.  

https://culture.pl/pl/dzielo/melchior-wankowicz-karafka-la-fontainea
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jest dyktafonem. Reporter zbiera fakty, całym sobą chłonie kolory, wrażenia, smaki, zapachy, 

lecz przede wszystkim emocje: ludzki lęk, niepokój, żal, wściekłość, obrzydzenie. I ludzkie 

wątpliwości. Tym wszystkim reporter wypełnia pustą przestrzeń, jaką ma w sobie właśnie dla 

sprawy, o której ma pisać. Wtedy ma też szansę na własną intymną emocję: na osobiste 

współczucie, niepokój, lęk. (…) Wielkie dramaty musimy przedstawiać powściągliwie – to 

podstawowa zasada dobrego pisania.” 39 

 Według Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego różne definicje pokazują, że sami twórcy 

i krytycy biorą pod uwagę te same elementy: hybrydowość, synkretyzm i kolaż. Umieszczają 

reportaż gdzieś między literaturą a dziennikarstwem i twierdzą, że ze względu na dynamiczny 

rozwój form reportażu trudno jest go jasno zdefiniować.  

 Magdalena Piechota twierdzi, że ogólna definicja powinna obejmować w szczególności 

następujące elementy: reportaż jest faktycznym, dokumentalnym opisem poważnych 

aktualnych tematów i powstaje w bezpośrednim kontakcie z danym tematem. Ponieważ 

dotyczy to również innych gatunków dziennikarskich, należy dodać dwie typowe cechy 

wyróżniające reportaż: podmiotowość i możliwość artystycznego przetwarzania. W związku z 

cechą obrazowości warto podkreślić, że wśród form dziennikarskich gatunek ten przeznaczony 

jest do otwierania przestrzeni asocjacyjnej i twórczej. Reporter wkracza w świat, którego nie 

zna, ale w przeciwieństwie do tego, który tylko donosi, nie może skoncentrować się na czysto 

profesjonalnych, zimnych odpowiedziach na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego. Z 

punktu widzenia dziennikarstwa reporter zostałby wierny faktom, ale jego wypowiedź nie 

osiągnęłaby metafory, która nadałaby przedstawionemu światu inny wymiar.40  

4.1 Granice gatunku 
 

 Krzysztof Kąkolewski twierdził, że: „funkcją reportażu jest informacja. Czytelnik 

zakłada, że ma do czynienia z faktami ścisłe sprawdzonymi, traktuje reportaż jako ich protokół. 

Zatem fikcja to okłamywanie czytelnika.”41  Według Kąkolewskiego fikcją w reportażu jest 

przyznanie się autora do niemożliwości uzyskania prawdziwych faktów. Uważa, że między 

pisarzem a czytelnikami istnieje niepisana umowa: reporter informuje, że pisze tylko prawdę, 

 
39 Szczygieł, Mariusz – Tochman, Wojciech: Reportaż – opowieść o tym, co wydarzyło się naprawdę. In: Biblia 
dziennikarstwa, eds. A. Skworz a A. Niziołek, Kraków 2010, s. 304 
40 PIECHOTA, Magdalena. Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: Karolinum, 2016, s. 99-100. 
41 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 14. 



24 
 

a czytelnicy są podekscytowani wierzeniem, że czytają losy prawdziwych ludzi, którzy żyli lub 

żyją.  

 Magdalena Piechota twierdzi, że faktyczny charakter jest pierwszą determinantą 

gatunku, ale nie oznacza jedynie opisu faktów, ale ich subiektywną refleksję przez autora. 

Drugą cechą jest subiektywność, a w jej ramach głównie funkcja poznawcza i mediacyjna 

reportera między rzeczywistością a czytelnikiem; wszystkie autorskie decyzje dotyczące 

wyboru materiału; układ kompozycji z technikami narracyjnymi i stylistycznymi, a także 

obecność reportera jako głównej postaci tekstu. Trzecią cechą jest aktualność, reakcja na 

świadomość społeczną i jej oczekiwania.42 

 Według Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego pierwszą główną cechą reportażu jest 

wybór aktualnego i poważnego tematu, który może wskazywać na nowe poważne fakty 

dotyczące tematu historycznego. Drugim krokiem jest zbieranie materiałów, faktów, 

spotykanie ludzi w terenie. Potem następuje gromadzenie i przetwarzanie literackie 

dokumentów, co jest charakterystyczne dla reportażu, który ma zarówno cechy literackie, jak i 

dziennikarskie.43  

 Reporter jest więc zależny nie tylko od formy wydarzenia, które dali mu bohaterowie, 

ale także od ich decyzji, czy chcą z nim porozmawiać o tym wydarzeniu. Postać jest zatem 

także narratorem, źródłem informacji. Reporter musi poddać się opinii postaci i sądowi, aby 

wzbudził zaufanie i współczuł przed tym jak sam będzie sądzić wydarzenia. Postacie są 

świadome, że mogą być rozpoznawalne, jeśli opowiedzą historię reporterowi.44 

 Reportaż jest czasem definiowany jako „sztuka pytań”. Pytanie jest projekcją tego, jak 

wyobraża sobie autor wydarzenia. Nie można zadać tego samego pytania dwóm osobom. 

Pytania ciągle się zmieniają i dostosowują do sytuacji. Reporter powraca także do tych, na które 

nie otrzymał odpowiedzi. Im głębiej autor wchodzi w temat, tym więcej pytań się pojawia. 

Pytania są często ważniejsze niż odpowiedzi. Fakt, że ktoś milczy lub nie odpowiada, jest 

również odpowiedzią. Błędne informacje mogą być również cenne. Kłamstwo może 

 
42 PIECHOTA, Magdalena. Pochopit a převyprávět: o umění reportaże. W: Fenomén: Polská literární reportáž. 
Praha: Karolinum, 2016. s. 101. 
43 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 30. 
44 KĄKOLEWSKI, Krzysztof: Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, eds. A Grodzka ad., Wrocław 1992. 
s. 932.  
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scharakteryzować postać, a także stworzyć dramatyczną atmosferę w tekście. Podobnie fakt, że 

postać decyduje się nie zgodzić na rozmowę może być motywacją do napisania reportażu.45  

 Krzysztof Kąkolewski uważa, że między faktami, które się stały i które zostały opisane 

zachodzi proces transformacji. (F) fakt fizyczny staje się faktem przedstawionym czytelnikowi 

(F'). W tym procesie można wyeliminować następujące etapy: 1. w naturalny sposób 

poznajemy sytuację, wydarzenia; 2. rozpoznajemy autora, udzielamy mu autorytetu; 2a. źródła, 

z których jest złożony temat czy oświadczenia, dokumenty; 3. eliminacja najpoważniejszej, 

głównej fabuły; 4. prezentacja głównego materiału ze wszystkich możliwych stron, a wraz z 

nim kolejny etap 4a. prawda w reportażu. Nie chodzi tylko o wyeliminowanie fikcji. Oprócz 

bycia zależnym od faktów, reporter musi traktować je jako potencjalny fakt, który należy 

dopiero odkryć. Prawda jest rozumiana jako opcja. Konieczność wyobraźni jest taka sama jak 

w fikcji. Autor musi najpierw wyobrazić sobie to wydarzenie, aby odtworzyć je w najbardziej 

prawdopodobnej formie. Kolejnym piątym etapem pisania reportażu jest wybór materiału. 

Ostatni szósty etap to montaż. Głównym zadaniem autora jest przedstawienie faktów w taki 

sposób, aby były one jak najbardziej zgodne z rzeczywistym przebiegiem wydarzenia. Reporter 

musi stworzyć ciągłą całość z różnych rodzajów materiałów, które nie mogą działać sztucznie.46  

 Kazimierz Wolny-Zmorzyński definiuje także elementy, które wiążą się z procesem 

literackiej transformacji faktów: 

a) wykorzystanie środków artystycznych 

b) utrzymanie ogólnej atmosfery  

c) biorąc pod uwagę argumenty obu stron, dodając: monologi, dialogi, orzeczenia sądowe 

itp. 

d) powoływanie się na dokumenty 

e) portret - charakterystyka postaci 

f) cechy społeczności, miejsca i czasu 

g) przeplatanie krótszych form literackich - tekstów w tekście (opowiadania, przysłowia 

itp.) 

h) przeplatanie tekstów dokumentalnych (fragmentów, listów, pamiętników itp.) 

i) zeznanie reportera jako obserwatora, uczestnika wydarzenia, świadka lub osoby go 

odtwarzającej 

 
45 KĄKOLEWSKI, Krzysztof: Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, eds. A Grodzka ad., Wrocław 1992. 
s. 934. 
46 Ibidem, s. 933-934.  
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j) opis podróży, autentyczny opis atmosfery spotkania 

k) prezentacja wywiadu lub na jego podstawie, historia zdarzenia i jego konsekwencje 

l) komentarz, który nie zawsze jest konieczny 

 Jak wynika z przedstawionych cech, ważną rolę odgrywa nie tylko dokumentacja, ale 

także wartość i aktualność prezentowanego materiału, a także koncepcja problemów 

reprezentujących funkcje poznawcze, społeczne i estetyczne tekstu. Dokumentacja i literacka 

forma przedstawienia, przedstawiająca środowisko, postacie ich język i kulturę, są postrzegane 

jako równoważne w poetyce reportażu. Jeśli reportaż jest postrzegany jako gatunek w tym 

sensie, należy go oddzielić od gatunków jako powieść realistyczna, powieść lub innych 

gatunków dziennikarskich. Kazimierz Wolny-Zmorzyński oddziela także reportaż literacki i 

reportaż publicystyczny, twierdząc, że pierwszy typ przejawia się w obrazowaniu, poziomie 

używanego języka i przetwarzaniu przez autora informacji, dokumentów itp.; drugi przejawia 

się zarówno w poziomie używanego języka, jak także ujęciem problemowym, a wtedy ma 

cechy publicystyki.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 30-32. 
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5 Sylwetki reporterów  
 

 Justynę Kopińską wraz z Wojciechem Tochmanem uważano za reporterów 

współczesnego pokolenia, którzy nadal utrzymują tradycję polskiego reportażu. W swoich 

reportażach poświęcają uwagę tematom kontrowersyjnym, związanym z ludzkim cierpieniem, 

poczuciem bezradności czy brakiem tolerancji i akceptacji, pokazując odwróconą twarz 

społeczeństwa polskiego. Swoje reportaże regularnie publikowali na łamach Gazety Wyborczej 

lub w formie książkowych zbiorów reportaży. Ich teksty tłumaczono na języki obce.  

5.1 Justyna Kopińska  
 

 „Dziennikarstwo to dla mnie oddanie głosu tym, którzy na co dzień go nie mają.”48 

 Justyna Kopińska, dziennikarka Dużego Formatu, socjolog, jest jedną z najciekawszych 

autorek najmłodszego pokolenia reporterów. Zajmuje się tematyką kryminalną (prawo karne, 

sądownictwo i więziennictwo). Pochodzi s Małopolski, przez wiele lat mieszkała i zdobywała 

doświadczenia zawodowe w Kenii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W roku 2011 

opublikowała swój pierwszy tekst w Gazecie Wyborczej Gej twoim bratem w Kościele. Jest 

laureatką Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International – Pióro Nadziei. W roku 2015 

zdobyła Nagrodę PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego, Grand Press, Nagrodę Newsweeka im. 

Teresy Torańskiej oraz Wyróżnienie Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Autorka 

książek Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? (2015), Polska odwraca oczy (2016), Z 

nienawiści do kobiet (2018), Obłęd (2019). Za reportaż Odział chorych ze strachu otrzymała 

jako pierwsza polska dziennikarka nagrodę European Press Prize (2016) zwaną europejskim 

Pulitzerem w kategorii „Distinguished Writing Award”.49 

 Sama o sobie twierdzi, że żyje pisaniem bardziej niż czymkolwiek innym. Ważne dla 

nie przy pisaniu reportażu jest zawsze to, co pomyśli bohater i czytelnik, aby pierwszy miał 

poczucie, że wypowiedzi są przedstawione zgodnie z jego intencjami, a drugiego jak 

najbardziej przyciągała prezentowana historia. Kopińska uważa, że dziennikarz ma prawo 

przekraczać pewne granicę, jeśli ma intencję pokazania prawdy. Bardzo dba na etykę nie tylko 

przy pisaniu reportażu, ale również w życiu. Jak sama mówi przeżyła raz dylemat moralny, 

 
48 Justyna Kopińska - Jej ludzkie historie [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w Internecie: 
https://www.kobieta.pl/artykul/justyna-kopinska-interesuja-mnie-ludzkie-historie.  
49 Justyna Kopińska [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w Internecie: 
http://justynakopinska.pl/instalator/wordpress/?page_id=10. 
 

https://www.kobieta.pl/artykul/justyna-kopinska-interesuja-mnie-ludzkie-historie
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kiedy zdecydowała się nie opublikować reportażu o bohaterkach, które były poniżane przez 

bardzo wpływowe osoby. Uznała, że zasada bezpieczeństwa bohaterek jest ważniejsza, niż 

samo opublikowanie reportażu.  

 Styl pisania Kopińskiej bywa opisywany jako surowy aż ascetyczny, jej teksty są jakby 

pozbawione emocji. Praktycznie nigdy nie pokazuje sama siebie w tekście. Uważa, że reporter 

nie powinien pokazywać emocji, ale prawo do cierpienia posiada bohater, przecież to osoba, 

która doświadczyła traumy. Na pytanie „czy brzydziłaby się z kimś porozmawiać?” odpowiada: 

„Nie. Przeprowadzałam bardzo trudne rozmowy, na przykład z księdzem pedofilem, on podał 

mi na zakończenie rękę, Wcześniej rozmawiałam z jego ofiarą, więc to było bardzo trudne 

emocjonalne. Jednak jako reporter nie mogę się nikogo brzydzić. Muszę starać się przedstawić 

zdanie, także mordercy czy pedofila.”50 

 W reportażach Kopińskiej często pojawia się tematyka Kościoła. Uważa, że to jest tylko 

przypadek. Gdy napisała reportaż o księdzu, który popełnił samobójstwo, ktoś podsunął jej 

temat o gejach katolikach itp. Wybór jej tematów jest bardziej powiązany z poruszeniem 

kwestii kontrowersyjnych (np. zło i niesprawiedliwość w instytucjach publicznych) 

istniejących w społeczeństwie. Autorka przyznaje, że zazwyczaj pisze reportaż w pewnym celu, 

jak w przypadku reportażu o siostrze Bernadecie, kiedy chciała, żeby bohaterka trafiła do 

więzienia i to się jej udało. Oprócz tego przy pisaniu jest dla niej ważny uniwersalizm 

wybranego tematu, żeby tekst mógł być czytany wszędzie poza Polską. Twórczość reportażowa 

Kopińskiej najbardziej odpowiada definicji reportażu publicystycznego (problemowego) 

Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego.51 Autorka twierdzi, że napisanie to tylko jeden procent 

pracy, ciężka praca zaczyna się wtedy, kiedy szuka się różnej dokumentacji, która udowadnia 

słowa bohaterów – chodzi o znalezienie akt, dokumentacji medycznej, przekonywanie 

pracowników różnych instytucji, żeby udostępnili materiały, rozmowy ze świadkami, 

policjantami, prokuratorami.52 

 Na podstawie jej reportażu Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie?  zostanie nakręcony 

film w reżyserii Borysa Lankosza. Jej ostatnia publikacja Obłęd została wydana w 2019 roku. 

Autorka prezentuje ją jako reportaż fabularyzowany, którego formę zainspirowały dzieło 

 
50 KOPIŃSKA, Justyna. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 188-222.  
51 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 42-65. 
52 Ibidem, s. 188-222. 
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Truman Capote oraz Cesarz Kapuścińskiego.53 Autorka obecnie co tydzień publikuje felietony 

na łamach vogue.pl.54 

 Cztery wybrane reportaże, które będą omawiane w następnych rozdziałach są częścią 

zbioru reportaży w publikacjach Polska odwraca oczy (2016) oraz Z nienawiści do kobiet 

(2018). Właśnie w tych zbiorach autorka przyjmuje pozycję dziennikarza śledczego i 

przedstawia Polskę, od której chętnie byśmy „odwrócili oczy”. Z reportaży wyłania się obraz 

nieskutecznego wymiaru sprawiedliwości i ludzi pozostawionych z poczuciem krzywdy. Po 

publikacji jej reportaży oprawcy trafiali do więzień, zaś w prawie wprowadzono zmiany 

dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach zamkniętych.   

5.2 Wojciech Tochman  
 

 "Więc chcę pisać tak, by czytelnik stracił apetyt. By go zabolało, by poczuł strach, mróz 

albo smród. Żeby się ubrudził, porzygał albo popłakał z bezradności. Chciałbym, by czytelnik 

chociaż na chwilę wszedł w skórę bohatera. Żeby zadrżał i pomyślał: i mnie się to może 

przydarzyć."55 

 Autor pochodzi z Krakowa. Od 1990 do 2004 roku reporter Gazety Wyborczej, gdzie 

razem z Mariuszem Szczygłem pracowali pod kierownictwem Hanny Krall a później 

Małgorzaty Szejnert. Mariusz Szczygieł tak wspominał okoliczności angażu swojego 

redakcyjnego kolegi: „17.09.90 Przyprowadziłem do „Gazety” Tochmana. Bez sensu, żeby tu 

nie pracował. Hanna Krall czytała jego reportaż na 1,5 strony maszynopisu 1 minutę. 

Poprawiała 3 min i w 7 sekund napisała na nim: „Natychmiast przyjąć do pracy!”. Był 

zaskoczony. Przyjęty w 4 min 7 sekund – takie tempo. Mówię: „Wojtek, zapisz sobie tę datę”. 

Przyjmowała go krócej niż mnie!”56  

 W latach 1996–2002 prowadził też telewizyjny program poświęcony osobom 

zaginionym "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" na tzw. „Jedynce” TVP1. W 1999 był 

jednym z założycieli i wolontariuszy Fundacji ITAKA poszukującej zaginionych i pomagającej 

 
53 Obłęd może dotknąć wszystkich. Wywiad z Justyną Kopińską [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w 
Internecie: https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/12930/obled-moze-dotknac-wszystkich-wywiad-z-
justyna-kopinska.  
54 Justyna Kopińska [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w Internecie: https://www.vogue.pl/tag/justyna-
kopinska.  
55 WÓJCIŃSKA, Agnieszka. Vesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi. Žilina 2018. s. 36.  
56 SZCZYGIEŁ, Mariusz. 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła. Wołowiec 2009, s. 16. 

https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/12930/obled-moze-dotknac-wszystkich-wywiad-z-justyna-kopinska
https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/12930/obled-moze-dotknac-wszystkich-wywiad-z-justyna-kopinska
https://www.vogue.pl/tag/justyna-kopinska
https://www.vogue.pl/tag/justyna-kopinska
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ich rodzinom.57 Wojciech Tochman założył razem z Mariuszem Szczygłem i Pawłem 

Goźlińskim Instytut reportażu i księgarnię Wrzenie świata, gdzie organizowane są debaty z 

reporterami oraz prowadzi „Polską Szkołę Reportażu”. Instytut jednocześnie prowadzi 

Wydawnictwo Dowody na Istnienie.58  

 Tochman jest autorem kilku reporterskich publikacji, takich jak Schódow się nie pali 

(2000) – pierwszy zbiór reportaży, Jakbyś kamień jadła (2002), powieści Córeńka (2005), 

Wściekły pies (2007), Bóg zapłać (2010), Dzisiaj narysujemy śmierć (2010), Eli, Eli (2013), 

razem z Katarzyną Boni jest autorem książki Kontener (2014), razem z Mariuszem Szczygłem 

autorem Krall (2015) biografii o Hannie Krall. W 2019 pojawiła się jego ostatnia publikacja 

Pianie kogutów, płacz psów. W 1998 został wybranym Reporterem Roku przez czytelników 

Gazety Wyborczej. Za jego świadectwo wojen w byłej Jugosławii Jakbyś kamień jadła znalazł 

się w gronie finalistów nagrody literackiej NIKE, a także nagrody Prix Témoin du Monde od 

Radio France International.59  Twórczość Tochmana cieszy się popularnością, także za granicą 

o czym świadczą tłumaczenia jego książek na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, 

szwedzki, fiński, ukraiński, rosyjski, czeski, niderlandzki oraz bośniacki. 

 Wojciecha Tochmana wraz z Wojciechem Jagielskim uważano za najważniejszych 

przedstawicieli tradycji Kapuścińskiego pisania reportażu jako zaangażowania politycznego. 

Zanim Tochman zaczął interesować się w tematyką zagraniczną, publikował na łamach Gazety 

Wyborczej reportaże, w których porusza tematy krajowe, m.in. polską religijność i jej różne 

odsłony. Część z nich później została opublikowana w zbiorach reportaży Schodów się nie pali 

i Wściekły pies.60 Swoje kolejne reportaże poświęcił niektórym najważniejszym problemom 

współczesnego globalnego świata. Na pytanie, czy dzisiejsza Polska jest za mało interesująca, 

odpowiada: „Prawie wszyscy pisaliśmy o Polsce przez wiele lat. Wydaliśmy o tym książki. Moja 

ostatnia ”polska” książka to ”Bóg zapłać”. Wyszła trzy lata temu. Nasz kraj przeze mnie 

widziany i opisany nie jest przyjemny, a raczej pełny kompleksów, hipokryzji, strachu przed 

obcym i innym. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Czy jesteśmy inni? Nie sądzę. Więc po co 

 
57 Wojciech Tochman [online]. Dostęp 10.12.2019. Dostępny w Internecie: 
https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-tochman. 
58 Dlaczego Instytut Reportażu? [online]. Dostęp 03.12.2019. Dostępny w Internecie: http://instytutr.pl/pl/o-
instytucie/. 
59 Wojciech Tochman [online]. Dostęp 10.12.2019. Dostępny w Internecie: https://www.absynt.sk/wojciech-
tochman. 
60 Všichni jsou našimi sousedy. Rozhovor s Wojciechem Tochmanem. In: Fenomén: Polská literární reportáž. 
Praha: Karolinum, 2016. s. 186-191. 

https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-tochman
http://instytutr.pl/pl/o-instytucie/
http://instytutr.pl/pl/o-instytucie/
https://www.absynt.sk/wojciech-tochman
https://www.absynt.sk/wojciech-tochman
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się powtarzać, mielić w kółko to samo? Wolę do pracy wyjechać. Podobnie chyba koledzy.”61 

Przedstawia więc czytelnikom te części świata, gdzie współżycie zmienia się w ludobójstwo 

lub wojnę domową. Przynosi świadectwo z Rwandy (Dzisiaj narysujemy śmierć), Bośni i 

Hercegowiny (Jakbyś kamień jadła) lub obozu dla uchodźców syryjskich w Zaatari w Jordanii 

(Kontener); opisuje biedę w filipińskiej stolicy Manili (Eli, Eli) jako uniwersalny problem 

dotyczący współczesnego świata. Pojawia się tam, gdzie konflikt już się skończył, ale jego 

konsekwencje trwają (Pianie kogutów, płacz psów) – Kambodża po Pol Pocie. 62  

 W swoich reportażach Tochman często występuje jako świadek zdarzeń. Jako oko 

kamery patrzy na nas, na siebie, obserwuje nasze postrzeganie tragedii w jej bezpośredniej 

bliskości. Autor jest zwolennikiem subiektywności w reportażu: „Reportáž musí byť 

subjektívna, opakujem to stále dookola. Objektívna reportáž neexistuje. Objektívna má byť 

informácia, správa. Reportáž je predovšetkým zápisom faktov a tie sú sväté, no zároveň je aj 

zápisom dojmov, emócií a myšlienok autora.“63 

 W zbiorze reportaży Wściekły pies, z której wybrałam cztery reportaże do analizy, 

Tochman porusza kontrowersyjne tematy, zajmuje się znanymi przypadkami – wypadek 

autokaru niedaleko Białegostoku, ale także losami indywidualnych osób, takich jak spowiedź 

księdza zakażonego wirusem HIV, hipokryzja społeczności wiejskiej, która kryje księdza 

pedofila. Autor nie szuka sensacji, ale jak sam mówi, próbuje popatrzeć na temat z innego 

punktu widzenia niż dziennikarze, którzy poprzednio zajęli się daną sprawą. Stara się napisać 

oryginalny tekst, który jest sondą do polskiej mentalności, a także złożonym obrazem polskiej 

religijności.64 

 

 

 

 

 

 

 
61 Wojciech Tochman o polskim reportażu – wywiad [online]. Dostęp 16.10.2019. Dostępny w Internecie: 
https://culture.pl/pl/artykul/wojciech-tochman-o-polskim-reportazu-wywiad.  
62 A Foreigner's Guide to Polish Reportage [online]. Dostęp 16.10.2019. Dostępny w Internecie: 
https://culture.pl/en/article/a-foreigners-guide-to-polish-reportage.  
63 WÓJCIŃSKA, Agnieszka. Vesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi. Žilina: Absynt, 2018. s. 36. 
64 Všichni jsou našimi sousedy. Rozhovor s Wojciechem Tochmanem. In: Fenomén: Polská literární reportáž. 
Praha: Karolinum, 2016. s. 186-191.  
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6 Obraz polskiego Kościoła w wybranych reportażach 
 

 W tym rozdziale będą analizowane cztery wybrane reportaże Justyny Kopińskiej Ksiądz 

pedofil odprawia dalej, Gej Twoim bratem w Kościele, Karmel, Czy Bóg wybaczy siostrze 

Bernadetcie? oraz cztery wybrane reportaże Wojciecha Tochmana Bóg zapłać, Mojżeszowy 

krzak, Amen, Wściekły pies. Do swoich analiz wybrałam cztery podstawowe elementy, które 

tworzą określony „językowy obraz” reportażu, a więc: tytuł, obraz reportera, obraz bohatera i 

sposób prezentowania wydarzeń.  

6.1 Tytuły wybranych reportaży   
 

 Tytuł reportażu, jego forma i treść powinny być wystarczająco angażujące, aby 

przekonać czytelnika do dalszego czytania. Po drugie, tytuł powinien zawierać informacje lub 

przynajmniej wskazówki dotyczące tematu tekstu. Tytuł reportażu może być także 

wskaźnikiem. Czytelnik, który jest zainteresowany, szuka w tekście odpowiedzi, dlaczego 

autor wybrał akurat tą formę i ten komunikat.65  

 Wszystkie tytuły wybranych reportaży odnoszą się w różny sposób do tego samego 

tematu, którym jest religia. Tytuły są stylizowane przez autorów na styl religijny, a więc 

sygnalizują w ten sposób temat, który będzie poruszany w reportażach. Tytuły poszczególnych 

reportaży nie tworzą jednolitego obrazu funkcjonowania polskiego Kościoła. Tworzą jednak 

pewne fragmenty lub opisy aspektów życia religijnego, pojedynczych osób, instytucji, grup 

reprezentujących środowisko kościelne, a te pomagają stworzyć dany obraz złożony z 

różnorodnych elementów. Z tytułów można wybrać te najbardziej zasadnicze aspekty (osoby, 

instytucje, abstrakcyjne pojęcia dotyczące kościoła), które reporterzy prezentują z nowej 

perspektywy, a to: ksiądz, kościół, siostra zakonna, Bóg, osoby wierzące, brat. 

 Pierwszą kategorią są tytuły, w których pojawiają się zwroty charakterystyczne dla stylu 

religijnego, w nieprzekształconej formie. Pierwszym takim przykładem jest Bóg zapłać, które 

jest sformułowaniem przyjętym w środowisku religijnym. Taki tytuł powinien zachęcić do 

przeczytania lektury wszystkich, których interesuje dany temat. Autor nie przekształca formy 

połączenia, czym naznacza, że będzie omawiać temat z nowej perspektywy albo perspektyw. 

Bogu dziękuje w tym przypadku matka – jeden z głównych bohaterów reportażu – za każde 

urodzone dziecko, nawet jeśli powoduje to pogorszenie jej stanu zdrowia i odseparowanie 

 
65 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 112.  



33 
 

męża.66 Kolejnym tytułem, który pojawi się w tej kategorii to Mojżeszowy krzak odnoszący się 

do historii z Biblii. Mojżeszowy (płonący) krzak przedstawia formę w jakiej się Bóg ukazał się 

Mojżeszowi w Starym Testamencie. Podobnie jak w reportażu Bóg zapłać autor nie 

przekształcił sformułowania, tylko wstawił go do nowego kontekstu, a więc innej 

perspektyw/y. W reportażu tym Mojżeszowym krzakiem staje się płonący autokar, który wiózł 

maturzystów z Białegostoku na pielgrzymkę do Jasnej Góry.67 Amen jest ostatnim tytułem, 

który można zakwalifikować do pierwszej kategorii. To także klasyczne sformułowanie, 

formuła kończąca i zarazem potwierdzająca modlitwę lub hymn, także w tekstach biblijnych. 

Słowo Amen jest także używane jako zwrot w rodzaju „niech tak będzie”. Autor w tekście 

wciela się w rolę księdza, który ma autorytet w środowisku i mógłby mieć wpływ na 

postrzeganie sytuacji wokół wypadku i tablicy pamiątkowej, na której brakuje imion 

kierowców. Stwarza fikcyjną homilię: „Albo trochę inaczej: Bóg jest sędzią sprawiedliwym, 

ludzie nie powinni Go wyręczać. Szczególnie gdy sąd ma dotyczyć umarłych. Jeśli nawet umarli 

kierowcy zawinili, to ich wina nie jest już naszą sprawą. Umarłych zostawmy Bogu. Amen.”68 

 Drugą kategorią są tytuły, zawierające pojęcia typowe dla stylu religijnego (ksiądz, brat, 

Bóg, siostra). Pierwszym przykładem jest tytuł Ksiądz pedofil odprawia dalej, który informuje 

czytelnika wprost o tematyce, nie chodzi tutaj o aluzje, metaforę czy przysłowie. Wybór słów 

autorki, fakt, że nazywa rzeczy po imieniu, nie jest to przecież jakikolwiek ksiądz, ale „ksiądz 

pedofil”, naznacza, że tytuł ma na celu spowodować wstrząs u czytelnika. Autorka dalej 

naznacza, że istnieją pewne nieprawidłowości w działaniach instytucji, które się zajęły daną 

sprawą (prokuratura, zakon), przecież ksiądz „odprawia dalej”. W końcu autorka stosuje elipsę, 

zamiast przedmiotu – „co (msze itp.) odprawia…”, pozostawia szersze pole do interpretacji dla 

czytelnika. Gej Twoim bratem w kościele podobnie jak tytuł poprzedniego reportażu autorki 

informuje, że będzie omawiana tabuizowana sprawa dotyczącą środowiska kościelnego. Słowo 

brat także można zaliczyć między pojęcia typowe dla stylu religijnego, ale także w jego 

najprostszym znaczeniu to ktoś bliski. Tytuł jakby wyjęto z kazania/homilii na temat 

zaakceptowania osób homoseksualnych w Kościele. Zamiarem autorki może być pokazanie 

tego, że osoby homoseksualnej orientacji chcą być częścią Kościoła i szukają naszej akceptacji. 

Może autorka chce czytelnika przekonać do społecznej, ale przede wszystkim indywidualnej 

(Twoim – wielką literą) akceptacji. Ostatnim tytułem, który możemy zaliczyć do danej 

 
66 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 113. 
67 Ibidem. s. 113.  
68 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 378.  
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kategorii to Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Ten odnosi się do opowiadania Pawła, 

jednego z wychowanków ośrodka sióstr boromeuszek w Zabrzu. To ogólna konstatacją na 

temat zła, którego uosobieniem jest siostra Bernadetta. „Teraz myślę tylko, że Pan Bóg ma jej 

dużo do wybaczenia. Bo tego, co się tam wydarzyło, nie da się opowiedzieć.”69 Interpunkcja i 

forma pytania powinny zadziałać na emocje czytelnika. Kolejnym pytaniem autorki 

sformułowanym w tytule jest, czy tylko Bóg jest tym, kto może siostrze wymierzyć karę albo 

czy tym Bogiem jest jeszcze ktoś inny? Autorka tak zarówno sugeruje nową perspektywę na 

ogólne pozytywne konotację dotyczące sióstr zakonnych.  

 Trzecia oraz ostania kategorią są tytuły, które nie wyjaśniają temat, odczytujemy go 

dopiero po zapoznaniu się z treścią reportaży. Karmel można zaliczyć do danej kategorii. Jest 

to tytuł, który może być w pierwszej chwili dla czytelnika zagadką. Dopiero po przeczytaniu 

reportażu i następnemu szukaniu informacji, jest oczywiste, że to biblijne porównanie, 

doskonale określające charakter oraz życie głównego bohatera – księdza. „Szymon jadł wtedy 

karmel. Potrafił budzić się w środku nocy i przygotowywać słodycze – mówi Beata. – Nie miał 

pieniędzy. Puszczał sygnał z komórki brata, żebym do niego zadzwoniła. Po chwili rozmowy 

mówił, że musi coś zamieszać, bo mu się karmel przypali. Bałam się, że zła dieta powoduje u 

niego dziwne nastroje.”70 Oczywistą i dosłowną interpretacją słowa karmel jest cukier w 

procesie karmelizacji. Termin „Karmel” pojawia się jednak w Starym Testamencie. „Karmel” 

w języku hebrajskim ma znaczenie kwitnącego ogrodu, winnicy, sadu. „Karmel”, święta góra, 

ma znaczenie mistyczne i prorocze. Kolejną cechą łączącą się z „Karmelem” jest ideał 

pustelnika. Początki Zakonu wskazują na pustelniczy styl życia mnichów żyjących w jaskiniach 

na Górze Karmel. Cisza, samotność, ascetyczny rytm dnia, medytacja nad Słowem Bożym były 

istotnymi elementami ich życia.71 Podobną zagadką dla czytelnika jest tytuł Wściekły pies, który 

odnosi się do snu głównego bohatera reportażu. Pies z jego snu zachowuje się nietypowo, nie 

gryzie, tylko obserwuje i czeka. „Często śni mi się pies, jest agresywny, pianę toczy z pyska, 

warczy. Ale mnie nie gryzie. Rzuci się, kiedy zrobię krok. Więc stoję bez ruchu, bez oddechu. 

Udaję, że mnie nie ma, że nie istnieję. Nie przełykam śliny. A pies patrzy i czeka.”72  Dany tytuł 

w porównaniu z poprzednim tytułem nie odnosi się żadnej historii z Starego Testamentu oraz 

nie jest częścią terminologii religijnej. W przypadku tego tytułu można stwierdzić, że nie 

powinniśmy brać go dosłownie. Natomiast po przeczytaniu tekstu wydaje się być 

 
69 KOPIŃSKA, Justyna. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 137.  
70 KOPIŃSKA, Justyna. Karmel. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 125. 
71 Góra Karmel w Biblii. Etymologia i symbolika [online]. Dostęp 16.04.2020. Dostępny w Internecie 
https://www.karmel.pl/gora-karmel-w-biblii-etymologia-i-symbolika/.  
72 TOCHMAN, Wojciech. Wściekły pies. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 307. 
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personifikacją. Kim/Czym więc jest w reportażu wściekły pies, szykujący się do ataku? To sam 

Bóg czy osoby wierzące?  

6.2 Obraz reportera w wybranych reportażach 
 

 Kazimierz Wolny-Zmorzyński wyróżnił kilka stanowisk, które może zająć reporter w 

dwóch rodzajach (reportaż fabularny i reportaż problemowy) reportaży:  

 W reportażu fabularnym reporter może zająć następującą pozycję: 1) może być 

świadkiem; 2) może być uczestnikiem przedstawionych zdarzeń; 3) może być słuchaczem; 4) 

może być rekonstruktorem zdarzeń.  

 W roli świadka reporter zachowuje się tak, jakby był w tym samym środowisku, co 

bohaterowie reportażu. Jego obecność może czasem być wyraźna, a czasem ukryta. Jednak 

zawsze ma przewagę nad bohaterami, ponieważ patrzy na bohaterów z góry, z dystansem. 

Próbuje być obiektywnym. Jego uwaga skupia się na bohaterze i głównych tematach reportażu, 

które tworzą główną linię. Reporter jest tu jak wszechwiedzący obserwator, zna szczegóły, 

może być we wszystkich miejscach i rejestruje zdarzenia jak oko kamery.  

 Reporter często występuje jako uczestnik wydarzeń, przez co staje się jednym z 

bohaterów. Ogólnie rzecz biorąc, w tym przypadku reporter rejestruje zdarzenia w momencie 

ich wystąpienia (chronologicznie). Są opowiadane z jego punktu widzenia, więc w tym 

przypadku reporter nie może być obiektywny. Jego opis jest jednostronny, ale często 

towarzyszą mu świadectwa innych bohaterów, którzy pojawiają się w reportażu.  

 Ciekawym zjawiskiem w reportażu jest także prezentacja świata w roli pośrednika. W 

tym przypadku reporter nie jest ani świadkiem, ani uczestnikiem wydarzeń, ale przede 

wszystkim słucha. Czytelnik dowiaduje się o istnieniu reportera ze ust świadka lub uczestnika, 

który mówi bezpośrednio o wydarzeniach.  

 Jednym ze sposobów jest również rekonstrukcja wydarzenia przez reportera przy użyciu 

zebranych materiałów i dokumentów. Reporter łączy je w jedną logiczną całość. Prezentowane 

wydarzenia nie rodzą się w jego wyobraźni, ale są oparte na faktach.73  

 W reportażu problemowym reporter przedstawia sprawy i argumenty, które są 

wystarczająco uzasadnione przez materiał zebrany w terenie. Punktem wyjścia do napisania 

 
73 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 42-65. 
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reportażu jest zazwyczaj jakaś skarga lub zaobserwowana niesprawiedliwość w różnych 

sytuacjach życiowych, a nawet pewne wątpliwe informacje. Interwencja zwykle obejmuje 

badania opinii publicznej, wywiady, wywiady z ofiarą, a czasami bezpośredni udział w 

sytuacjach. Reporter zdecydowanie wskazuje na swoją obecność. W tym przypadku jest on nie 

tylko świadkiem, uczestnikiem, obserwatorem lub rekonstruktorem wydarzeń, ale łączy 

wszystkie te role i przyjmuje pozycję tego, który polemizuje w imieniu dobra społecznego. W 

tym przypadku najbardziej docenia się obiektywność reportera, umiejętność jasnego 

przekazywania prawdy i ostrość wypowiedzi.74  

 Reporter wybiera oczywiście różne formy obecności językowej w tekście. Może się 

odsłonić (pierwsza osoba liczby pojedynczej) lub podkreślić jedność z bohaterem/bohaterami 

tekstu (pierwsza osoba liczby mnogiej). Dla niektórych staje się bliską osobą (zwracanie się 

„na ty”, zdrobnienia), w stosunku do innych zachowuje dystans oficjalny (mówienie per pan). 

Czasami decyduje się stać niewidzialny, a czytelnik dowiaduje się o jego obecności jedynie w 

podpowiedziach. Poprzez język autor odkrywa sekrety swojej pracy. Na przykład użycie 

socjolektów może podnieść wiarygodność tekstu, ale także nadać mu komiczny, wręcz 

ironiczny efekt.75  

 W reportażach analizowanych w mojej pracy reporterzy pełnią różne role. Na podstawie 

powyżej omówionych kryteriów możemy podzielić ich strategie do następujących kategorii.  

 Pierwszą kategorią jest pozycja reportera pełniącego wszystkie wspomniane role. Do 

danej kategorii można zaliczyć dwa reportaże Ksiądz pedofil odprawia dalej oraz Czy Bóg 

wybaczy siostrze Bernadetcie? Oprócz strategii reportera dane reportaże łączy temat dotyczący 

osób reprezentujących instytucje Kościoła, a to księdza i siostry zakonnej. W pierwszym 

reportażu reporterka raz skupia się na faktach i raz kreśli portret psychologiczny bohaterów, by 

przybliżyć szerszy kontekst społeczny zjawisk.   

 Z domu rodzinnego zapamiętała przerażający chłód. Rodzice nigdy jej nie przytulili, nie 

mówili, że kochają. Nie miała koleżanek. 76  

 Pojawia się w tekście w formie pytań, ale także odautorskich komentarzy. Przyjmuje 

dzięki temu pozycję tej, która polemizuje w imieniu dobra społecznego.  

 
74 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 42-65. 
75 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 141-142. 
76 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 28.  
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 Nie wiadomo, czy księża, którzy wydawali wyrok w sądzie kościelnym, mieli obowiązek 

przeczytać zeznanie Kasi. Czy czytali uzasadnienie sądu i opinię, że dziecko sprowadzone 

zostało przez księdza do roli niewolnika? Czy zdają sobie sprawę, że pedofil po wyjściu na 

wolność nie jest w żaden sposób kontrolowany przez wymiar sprawiedliwości?77  

 Konsekwentnie odwołuje się do oficjalnych dokumentów, podaje dokładne informacje 

o wyrokach sędziów, dokumentację z domu dziecka, ze szpitala psychiatrycznego itp. Pełni tak 

funkcję rekonstruktora zdarzeń. Pojawia się jako autor w wywiadach z sędziami, 

prokuratorami, przełożonymi księdza. 

 Pytam rektora Towarzystwa Chrystusowego księdza Andrzeja Łysego, jaka była decyzja 

sądu kościelnego wobec księdza Romana B. 

 – To są jakieś insynuacje – mówi.  

 – Ale co jest insynuacją? 

 – Niepotrzebne robi pani zamieszanie.  

 – Chcę tylko zrozumieć, dlaczego ksiądz skazany za przestępstwa seksualne nadal jest 

w zakonie. Odprawia msze. Pełni funkcje zaufania publicznego. Przecież adwokat po takich 

czynach już nigdy nie mógłby wrócić do zawodu. 78 

 Starając się być jak najbardziej obiektywna, uzyskuje opinie nie tylko najwyżej 

postawionych osób w strukturach zakonu, ale - po radzie znajomego księdza - także zwykłych 

księży. Prowadzi rozmowę z ofiarą (pozytywny bohater) a także z oprawcą.  

 Jak to się stało, że ksiądz nadal jest księdzem? W Stargardzie ludzie mówili, że księdza 

usunięto z zakonu.79  

 W końcu sama przyjmuje rolę świadka, ale i uczestnika – zakłada Facebooka jako 

trzynastoletnia Zosia i koresponduje z księdzem – konto prowadzi znajomy ekspert w sprawach 

pedofilii. W niektórych przypadkach, żeby wystarczająco opisać charakter bohatera, trzeba 

współpracować z innymi osobami biegłymi w problematyce.  

 Najpierw ksiądz Roman piszę o swoich podróżach. Niedawno był w USA. Towarzystwo 

Chrystusowe ma tam domy parafialne. Ksiądz opisuje Zosi, jak jeździł jeepem i chodził po 

 
77 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 49.  
78 Ibidem. s. 45.  
79 Ibidem. s. 52. 
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górach w Denver. Zapewnia, że jej wiadomości są dla niego bardzo ważne i chętnie wziąłby 

kiedyś Zosię do Stanów w walizce.80 

 Następnym reportażem, który można zaliczyć do pierwszej kategorii jest tekst Czy Bóg 

wybaczy siostrze Bernadetcie? Autorka decyduje się na nieobecność w tekście, staje się 

rekonstruktorem wydarzeń. Używa trzeciej osoby liczby pojedynczej oraz mnogiej. Nie zabiera 

głosu w pierwszej osobie, komentuje wyłącznie poprzez uzyskane fakty. 

 Okazało się też, że do 2007 roku nie było w ośrodku żadnej kontroli z kuratorium. 

Kuratorzy tłumaczyli, że za kontrolę odpowiada tylko zakon. Po sprawdzeniu przepisów, także 

zapisów konkordatu, prokuratura w Gliwicach potwierdziła, że instytucje świeckie nie mogą 

ingerować w kontrolę sprawowaną przez zakon nad ośrodkiem. 81 

  Jej opowiadanie jest precyzyjne, uporządkowane, nie chaotyczne. Tłumi własne 

emocje i stara się nie pokazywać siebie w tekście. W rozmowach z osobami pokrzywdzonymi 

staje się niemal niewidzialna, tworzy pewien rodzaj intymności. W ten sposób ułatwia 

nawiązanie bezpośredniej relacji między bohaterem a czytelnikiem. Zupełnie inaczej jest, jeśli 

chodzi o konfrontacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości czy ze sprawcą. 

 Rafał wychowanek sióstr od 1974 do 1991 roku, opowiada mi o latach spędzonych w 

ośrodku:  

 – Do dziś mam ślad na głowie od tego, jak siostra Monika uderzyła mnie menażką, bo 

śmialiśmy się podczas obiadu.82  

 Kopińska skrupulatnie przegląda wszelkie dokumenty, prezentuje daną sprawę z wielu 

perspektyw. Wykorzystuje wywiady z wychowankami i personelem ośrodka, z reprezentantami 

wymiaru sprawiedliwości i policji, z pedagogami, psychologami.  

 Jedna z zabrzańskich nauczycielek opowiada teraz, że gdy o procesie było już głośno, 

jej koleżanki z pokoju nauczycielskiego tak komentowały sprawę: „To konflikt wiary. Jestem 

katoliczką nie będę donosić na siostry zakonne. Innym też odradzam.”83 

 
80 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 54.  
81 KOPIŃSKA, Justyna. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 134.  
82 Ibidem. s. 132. 
83 Ibidem. s. 135. 
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 Dociera do akt procesowych i do dokumentacji medycznej, a także do opinii biegłych i 

notatek służbowych, dopełnia tekst o komentarz ekspertów, rekonstruuje rozmowy z pokoju 

nauczycielskiego i z więziennej celi. 

 W 2010 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu uznał siostrę Bernadettę i siostrę Franciszkę za 

winne przemocy psychicznej i fizycznej wobec wychowanków oraz pomocy w aktach 

pedofilskich na czterech nieletnich wychowankach i nakłaniania starszych wychowanków do 

przemocy fizycznej wobec młodszych chłopców.84  

 Prostota języka, zwięzłość, zrozumiałość, nazywanie problemu wprost to cechy, które 

charakteryzują styl autorki. Wyrazisty styl autorki polega na tym, że świadome rezygnuje z 

literackości na rzecz precyzji, by nie odwracać uwagi odbiorcy od istoty problemu.  

 Do drugiej kategorii, w której reporter odgrywa rolę rekonstruktora zdarzeń można 

zaliczyć reportaże Mojżeszowy krzak oraz Amen. Oprócz strategii przyjętej przez reportera oba 

reportaże łączy wspólny temat. W pierwszym z nich autor stara się być nieobecny. Precyzyjne 

opisy, rekonstrukcje wywiadów nie dopełnione o komentarz autora, stawiają czytelnika w roli 

sędziego. Autor nie ogranicza zeznań bohaterów do samego wypadku. Daje im przestrzeń 

rozmawiać o życiu przed wypadkiem o marzeniach, ambicjach i planach na przyszłość. Opisuje 

wydarzenia w surowy prawie naturalistyczny sposób, ale sam stara się utrzymać dystans. 

Konsekwentnie trzyma się rekonstrukcji zdarzeń, ale w niektórych częściach pozwała sobie na 

autorski komentarz albo dopełnienie poprzedniego fragmentu. Jego komentarzami są także 

pytania retoryczne, które kieruje do świadomości czytelnika i szerszego społeczeństwa. Pytania 

dotyczą głównego tematu poruszanego w reportażu, a to kwestii cierpienia i wiary w Boga.  

 Tym, którzy dziecka nie znaleźli, można by dzisiaj zadać pytania: jak wyglądają ich 

noce, poranki? Jakie marzenia pochowali w trumnach? Czego w ich życiu już nie będzie, a 

miało być? Na co liczyli? Dziecko miało zostać lekarzem? Inżynierem? Wnuki miały być kiedyś 

na świecie? Co teraz z podręcznikami, zeszytami, komputerami? Z ubraniami? Ze złością na 

umarłych, którzy zawinili? Na tych, co przeżyli? Na Boga?  

 Czego im życzyć na Boże Narodzenie?  

 Nie trzeba pytać. Sami siebie pytają. I w konfesjonałach: dlaczego mojego Bóg nie 

ocalił? Dlaczego tak chciał?85  

 
84 KOPIŃSKA, Justyna. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 139.  
85 TOCHMAN, Wojciech. Mojżeszowy krzak. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 18-19.  
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 Czytelnik nie ma wątpliwości podczas lektury, czy chodzi o wypowiedzi bohaterów 

albo o autorski komentarz. Tak wiele znaków zapytania pojawiających się w tekście podkreśla 

emotywność całej sytuacji, ale także przyciąga uwagę, zmusza czytelników, by przeżywali 

tragedię razem z bohaterami.  

 W obu wspomnianych wyżej reportażach autor rekonstruuje wydarzenia na podstawie 

wypowiedzi bohaterów, przemawia za ich pośrednictwem. Wykorzystuje trzecią osobę liczby 

pojedynczej i mnogiej, z zależności od tego, czy przedstawia bohatera pojedynczego czy 

zbiorowego (rodzice zmarłych dzieci). 

 Krzyś po cichu opłakuje swoje marzenie: mądra była Karolina, ładna, prawdziwa, 

niczego nie udawała.86  

 Z Białegostoku, niedaleko przecież, nadjechali pierwsi rodzice. Biegali wokół wraku, 

szamotali się to tu, to tam w jakimś szaleństwie, wołali swoje dzieci po imieniu, bezradnie 

dzwonili na ich komórki, abonent niedostępny, wsiadali więc do samochodów, pędzili do 

miasta.87  

 W porównaniu z reportażem Mojżeszowy krzak obecność autora w reportażu Amen jest 

bardziej podkreślona. Subiektywność autor uważa za podstawową cechę reportażu, a więc 

uważa, że reporter ma prawo powiedzieć wprost czytelnikowi, co myśli. Cytuje prawdziwe 

wypowiedzi bohaterów, ale dokonuje selekcji. Używa mocnych i wyrazistych barw, szkicując 

ostrym i jednocześnie ascetycznym językiem obrazy, od których najchętniej odwrócilibyśmy 

wzrok. Nie chce się bawić w subtelne opisy, ale nazywać sprawy po imieniu.   

 Wszyscy modlili się pod słowami wykutymi na czarnym kamieniu: Stańcie się 

nieustraszonymi świadkami miłości silniejszej od śmierci. Jan Paweł II. Ale jak zebrani 

rozumieją papieskie przykazanie – o to dziennikarze nie zapytali. Tego, że nazwisk na tablicy 

jest dziesięć, choć ofiar było trzynaście – nie odnotowali. Tego, że niektórych rodzin na 

uroczystości zabrakło – nie zauważyli. A to, że za obiekt kultu religijnego (wielkości dwa metry) 

władze Białegostoku zapłaciły ponad osiemdziesiąt tysięcy złotych – pominęli.88  

 W danym reportażu dokonuje tego konsekwentnie; wciela się do rolę księdza 

wygłaszającego homilię, komentuje pojedyncze fragmenty z wypowiedziami bohaterów, 

zadaje bezpośrednie pytania dotyczące Boga, wiary, religijności, hipokryzji itp.  

 
86 TOCHMAN, Wojciech. Mojżeszowy krzak. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 18. 
87 Ibidem. s. 22. 
88 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 335. 
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 Że Bóg jest zły? Kto by tak o Bogu śmiał mówić? Z Bogiem lepiej nie zadzierać, głosu 

na Boga lepiej nie podnosić. Trzeba się zgodzić, że był jakiś boski plan, którego nie pojmujemy. 

Trzeba ufać Bogu Ojcu. Jemu przecież ludzie zabili syna. On zna ten ból. Ale czy na pewno? 

Czy boskie cierpienie po stracie dziecka było podobne do ludzkiego? Może jednak Bogu było 

jakoś łatwiej, w końcu jest Bogiem i wiedział, że po trzech dniach wszystko się odmieni i syn 

powstanie z martwych? Czy to było prawdziwe cierpienie? Czy godzi się takie pytania 

zadawać? Dobrze jest nie mieć wątpliwości, dobrze jest wierzyć, ufać w boską dobroć.89 

 Do drugiej kategorii możemy zaliczyć także reportaż Karmel, w której autorka 

wykorzystała narrację w drugiej osobie. Pojawia się w tekście jako narrator w jednostronnej 

rozmowie z bohaterem. Pisze list do bohatera tekstu – księdza. Jej obecność w tekście przybiera 

formę monologu i pytań, które zadaje własnemu bohaterowi. Pytaniami zmusza czytelnika do 

czułości, do współodczuwania z bohaterem, nawet do identyfikowania się z nim. Autorka nie 

jest wszechwiedzącym narratorem, podaje charakterystykę bohatera przez wypowiedzi 

bliskich, rodziny, znajomych i przez jego wypowiedzi, które wkłada im w usta. Tylko na krótko 

pojawia się w pierwszej osobie, by podać czytelnikowi zewnętrzną charakterystykę.  

 Proszę księdza… Właściwie nikt tak do ciebie nie mówił. Mówili na ty, Szymon, czasem 

po nazwisku. Nie znałam cię. Patrzę na twoje zdjęcie. Bordowy sweter, granatowa kurtka, 

siedzisz na ziemi. Masz duże, smutne oczy za ogromnymi okularami. Wyglądasz na 

zawstydzonego.90  

 W tym momencie informuje także czytelników, że nie znała bohatera, a reportaż, który 

pisze jest próbą zrozumienia i przybliżenia się do niego. Autorka stara się nie pokazywać siebie 

i swoich emocji w tekście. Posługuje się językiem prostym, tekst składa się z krótkich, 

klarownych zdań, dzięki czemu zyskuje dynamikę.  

 Ostatnim reportaż reportażem należącym do drugiej kategorii to Wściekły pies. Reporter 

wybiera jednak inną strategie niż autorka reportażu Karmel. Autor sięga do specyficznego 

rodzaju kazania, którym jest homilia91 w okazji Światowego Dnia Chorego.  

 Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W 

siedemdziesiątą piątą rocznice objawień fatimskich i jedenastą rocznice zamachu na swoje 

 
89 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 370-371. 
90 KOPIŃSKA, Justyna. Karmel. Polska odwraca oczy. Warszawa 2061. s. 120. 
91 Rodzaj kazania, którego treść oparta jest na wybranych czytaniach liturgicznych. Jej celem jest objaśnianie 
wybranego na dany dzień fragmentu Pisma Świętego w kontekście okresu liturgicznego, sytuacji społecznej i 
politycznej. Homilia często zawiera wskazówki moralne dotyczące życia. Może przybierać także formę dialogu z 
wiernymi. 
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życie dzień ten ustanowił nasz umiłowany Jan Paweł II. Nasz wielki Papież Polak, który 

wiedział co to ból.92  

 Wciela się w głównego bohatera opowiadając/wygłaszając homilie w pierwszej osobie, 

w ten sposób eksponowany jest zarówno bohater i reporter. Autor posługuje się prostym, 

trafnym, zrozumiałym, sugestywnym językiem. Dzięki niemu tekst jest niezwykle zagęszczony 

i mocny w przekazie. Wpłynięcie na emocje czytelnika polega również na pisaniu krótkich, 

urwanych, rzeczowych zdań. Funkcję emocjonalności w tekście pełnią także często 

powtarzające się znaki zapytania oraz wykrzykniki.  

 Mnie się podobają dojrzali mężczyźni, śniadzi, wysocy, mocni. Ich szukam, ich 

potrzebuję.  

 I to jest mała część prawdy, na początek.  

 Rozumiem, że dla niektórych zbyt przerażająca. 

 Kapłan mówi od ołtarza o torsach, bicepsach, udach.  

 A dlaczego nie ma mówić? 

 Oni nie istnieją?! Nie ma ich?93 

 Do trzeciej kategorii, w której reporter wybiera rolę słuchacza oraz pośrednika możemy 

zaliczyć reportaże Gej Twoim bratem w kościele oraz Bóg zapłać. W pierwszym z reportaży 

autorka jest w pozycji reportera prowadzącego wywiad z bohaterami reportażu. Nie komentuje 

opinii bohaterów, stara się być jak najbardziej obiektywna, a nawet stara się ukryć siebie w 

tekście. „Pojawia się” w formie pytań do każdego z pięciu bohaterów reportażu. Pytania są 

krótkie, celowe. Dotyczą głownie tego, jak bohaterowie radzą sobie w życiu prywatnym i w 

pracy, czy mogą pełni uczestniczyć w rytuałach Kościoła, jaka jest ich osobista historia, czy 

powiedzieli o swojej orientacji seksualnej swoim bliskim, czy mogą chodzić do spowiedzi i 

komunii.  

 - Ciepła szukasz w Kościele, ale przecież nie dostaniesz tam rozgrzeszenia? 

 - A czy to nie jest taki mały prywatny Kościół tylko dla ciebie? 

 - Chcesz, żeby Kościół akceptował związki homoseksualne?94  

 Z rozmowy z bohaterami - Krzysztofem i Szymonem - czytelnik dostaje informacje na 

temat charakteru relacji między autorką a bohaterami, co zostaje wyrażone przez formy 

 
92 TOCHMAN, Wojciech. Wściekły pies. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 286.  
93 Ibidem. s. 290.  
94 KOPIŃSKA, Justyna. Gej Twoim bratem w Kościele. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 81-102. 
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pierwszej osoby liczby mnogiej (spotykamy się w ich mieszkaniu), przez sformułowanie, które 

przywołuje atmosferę zwierzania się (Szymon proponuje herbatę), a także przez zwracanie się 

reporterki do bohatera „na ty” (Nigdy nie miałeś wątpliwości?).95 

 Narracja w reportażu Bóg zapłać prowadzona jest w pierwszej osobie liczby 

pojedynczej, autor dokonuje tego nie, aby eksponował siebie w tekście, ale by dodał 

autentyczności wypowiedziom obu bohaterów. Czytelnik dowiaduje się z ust bohaterów, że 

autor jest osobą, której się zwierzają i tylko w ten sposób jest obecny w własnym tekście. Nie 

pojawia się nawet w formie autorskiego komentarza, oddaje całą przestrzeń swoim bohaterom.  

 Ona: Przyznam się panu, prosiłam Matkę Boską Dobrego Macierzyństwa, ocal mnie od 

dzieci, których jeszcze nie mam, oszczędź mi tego, co mnie zabija, powiem panu, jak jest, mam 

trzydzieści pięć lat, wykształcenie wyższe humanistyczne, żadnych relacji z ludźmi ze studiów, 

kontaktuję się raczej tylko z mężem…96  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 KOPIŃSKA, Justyna. Gej Twoim bratem w Kościele. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 81-102.  
96 TOCHMAN, Wojciech. Bóg zapłać. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 256. 
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6.3 Obraz bohatera w wybranych reportażach 
 

 Reporter przekazuje dramat bohaterów opowiadanej historii i porządkuje zebrane fakty 

według własnego uznania. Dlatego bohaterowie reportażu – istniejące osoby - tworzone są na 

sposób postaci literackich, nie są jednak fikcyjnymi, ale rzeczywistymi osobami.  

 Specyfika gatunkowa reportażu pozwala bohaterowi nie tylko być indywidualną osobą, 

ale także bohaterem zbiorowym. Dlatego myślimy o bohaterze w tekście reportażowym jako o 

osobie lub grupie, której cechy fizyczne i psychiczne są przedstawione w tekście bezpośrednio 

lub przez reportera. W tym drugim przypadku jest to zewnętrzny opis i sposób zachowania, 

który kształtuje portret, obejmujący informacje o doświadczeniu, opiniach i cechach 

charakteru. W pierwszym przypadku poznajemy postać głównie poprzez dialogi, które pełnią 

funkcję dramatyczną i informacyjną. Bohaterowie zazwyczaj są charakteryzowani przez 

otoczenie, w którym żyją lub w porównaniu z innymi bohaterami. Poprzez bohaterów, ich 

historie, ich działania, walkę z losem, różne zwycięstwa i straty wskazane są problemy, które 

charakteryzują niektóre społeczności – od najwyższych kręgów, bohaterskich czynów po 

środowisko przestępcze. 97   

 W reportażach problemowych często reporter podaje tylko imię i nazwisko lub nawet 

inicjały dla zachowania prywatności, jeśli tego sobie życzył bohater. Cechy charakterystyczne 

oraz wygląd postaci nie odgrywają tutaj tak ważnej roli jak w reportażach fabularnych, w 

których postać i zdarzenie pełnią rolę dominującą. W reportażach fabularnych od danych cech 

często uzależniony jest przebieg akcji. W reportażu problemowym ograniczenie 

charakterystyki do podania inicjałów, tytułu naukowego czy funkcji, prowadzi do określenia 

kto jest sprawcą problemu i pomaga go ewentualnie rozwiązać.98  

 Dany rozdział będzie próbą rekonstrukcji różnych mechanizmów, z pomocą których w 

wybranych reportażach zostali przedstawieni bohaterowie.  

 W reportażu Bóg zapłać „zaimki On i Ona, które autor wykorzystał jako kompozycyjne 

narzędzie opowiadania już na początku informują czytelnika, że będzie czytał dwie historie 

osób dwu różnych płci. Wbrew temu, że bohaterowie pozostają anonimowi w całym 

opowiadaniu, przedstawiają się nam własnymi słowami bardzo szczegółowo. Wypowiedzi 

bohaterów stanowią dwie przeciwne w swoim charakterze struktury opowiadania i w ten 

 
97 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 83-93. 
98 Ibidem. s. 91-92.  
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sposób staje się ono bardziej dynamiczne i autentyczne. Anonimowość bohaterów, nadaje 

opowiadaniu charakter uniwersalności i pozwalają czytelnikom zidentyfikować się z nimi.”99  

 Wypowiedzi bohaterki są wodospadem emocji, ciągiem nigdy niekończących się zdań, 

co jest podkreślone użyciem interpunkcji. Wybrane słownictwo charakteryzuje się dużą miarą 

ekspresywności. Natomiast wypowiedź Jego złożona jest z krótkich, zrozumiałych zdań. 

 Ona: Przyznam się panu, prosiłam Matkę Boską Dobrego Macierzyństwa, ocal mnie od 

dzieci, których jeszcze nie mam, oszczędź mi tego, co mnie zabija, powiem panu, jak jest, mam 

trzydzieści pięć lat, wyksztalcenie wyższe humanistyczne…100 

 On: Już kiedy miałem sześć lat, wiedziałem, że istnieje rzeczywistość mistyczna i że tutaj 

świata nie ma sensu sobie układać. Tam czeka na mnie inna rzeczywistość, tam się spełniają 

marzenia. Kiedy miałem trzynaście, postanowiłem zostać księdzem. Rozmyślałem o tym, jak to 

będzie być misjonarzem w Afryce. Tam chciałem służyć Panu.101  

  Następny rodzaj bohatera, którego warto wspomnieć to typ ukrytego bohatera. „Zostaje 

ukryty mimo tego, że poznajemy jego/jej imię, które jest pseudonimem. Taki rodzaj strategii 

autorka wybiera by stworzyć tajemniczą atmosferę, ale także zapowiada, że będzie omawiany 

trudny temat.”102 Autorka w ten sposób stara się chronić swojego bohatera. Bohaterka z 

reportażu Ksiądz pedofil odprawia dalej pod pseudonimem Kasia opowiada zwięźle i z 

pewnego dystansu swoją historię. Jej zeznanie składa się z krótkich, uderzających zdań, które 

mają wywołać współczucie u czytelnika. 

 Kasia opowiada mi o sobie  

 Któregoś dnia, byłam wtedy w szóstej klasie podstawówki, ksiądz uczący nas religii 

zauważył, że płakałam. Kazał mi zostać po lekcji. Nie chciała mówić mu o problemach. Miałam 

zasadę: nie zwierzam się nauczycielom. Później jeszcze kilka razy zatrzymywał mnie na 

korytarzu i nalegał na rozmowę. Odmawiałam. Chciałam by przestał mnie wypytywać. Po kilku 

tygodniach podszedł i łagodnym głosem powiedział: „Zaufaj mi, chcę ci pomóc, jestem 

księdzem, nie skrzywdzę cię”.103   

 
99 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 126.  
100 TOCHMAN, Wojciech. Bóg zapłać. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 255.  
101 Ibidem. s. 255.  
102 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 126.  
103 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 29.  
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 Reporter może zostawić przestrzeń dla bohatera, by ten sam się zaprezentował. „Opis 

staje się w ten sposób bardziej sugestywny oraz subiektywny. Na poziome języka 

charakterystyczne jest w tym wypadku użycie form pierwszej osoby liczby pojedynczej. 

Plastyczność obrazu jest także budowana za sprawą tworzenia łańcuchów rzeczowników czy 

czasowników. Przedmiotem opisu stają się typowe zachowania bohatera, dodaje się także inne 

elementy dotyczące jego profesji, na przykład typ ubrań.”104 Bohater próbuję stworzyć 

reprezentatywny obraz siebie, uzupełniony własną opinią dotyczącą swojego zawodu.  

 Przykładem może tu być bohater reportażu Wściekły pies. Język reportera i bohatera są 

w danym przypadku jedną strukturą, narracja tekstu jest pierwszoosobowa. Przemawia sam 

bohater – ksiądz, homoseksualista zarażonym wirusem HIV, który przyznaje się do swojej 

orientacji oraz choroby i otwarcie spowiada się ze swoich grzechów.  

 Ciężko mi dziś stać przed wami. Znacie mnie jako otwartego, uśmiechniętego, 

nowoczesnego kapłana. Nie chodzę z wysoko podniesioną głową. Nie buduję wokół siebie 

żadnych barier. Nie noszę sutanny, kiedy to nie jest potrzebne ani koloratki. Dobrze się czuję w 

dżinsach, w koszulce, w czapce z daszkiem. Jeżdżę na rowerze, tańczyłem z wami na niejednym 

weselu. Razem z wami organizuję pomoc dla potrzebujących. Staram się służyć bliźnim, jak 

tylko potrafię. Bo tak widzę rolę kapłana: być z ludźmi i dla ludzi. 105 

 Na charakterystykę bohatera mogą się też składać same elementy językowe – kluczowa 

jest zwięzłość i lakoniczność wypowiedzi reportera. W kilku zdaniach streszcza życie bohatera, 

poznajemy jego rodzinę, filozofię życiową, los. Opis jest dynamiczny także poprzez kumulację 

czasowników. Reporter przedstawia życie bohatera szybko, nie zostawia przestrzeni na emocje, 

konstatuje fakty. 106  

 Tą strategię wykorzystuje autorka w reportażu Karmel. Otrzymujemy w nim portret 

Szymona, wykształconego kapłana, błyskotliwego geniusza, zupełnie niekatolickiego, który 

już w wieku kilkunastu lat postanowił zostać księdzem. Wybrał jezuitów, ponieważ to formacja 

kształtująca charakter i osobowość, a jego - jak mówił - interesowały tylko książki, głównie 

filozofia, ale także literatura, szczególnie czeska, np. Hrabal. Utożsamiał się z głównym 

bohaterem sztuki Krystiana Lupy „Kalkwerk”. Historia bohatera prezentowana jest 

 
104 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 127.  
105 TOCHMAN, Wojciech. Wściekły pies. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 286.  
106 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 129.  
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czytelnikowi w formie opowiadania w drugiej osobie liczby pojedynczej, na podstawie relacji, 

które autorka uzyskuje od jego bliskich.  

 Pochodziłeś z małego górniczego miasta. W dzieciństwie dużo czytałeś. Nie 

interesowały cię dziewczyny, nie lubiłeś sportu.  

 – Geniusz – tak wspominają cię nauczyciele. Zadawałeś pytania, na które nie umieli 

odpowiedzieć.  

 W wieku kilkunastu lat postanowiłeś zostać księdzem.  

 Miałeś dwóch braci. Sebastiana i Marcina. Dla Marcina byłeś wzorem. Zaraz po tobie 

także wstąpił do zakonu.107 

 Reporter często dopuszcza swoich bohaterów do głosu. Bohatera reportażu mogą 

pośrednio charakteryzować jego własne wypowiedzi, nie przekształcone przez reportera. „Jego 

własne słowa lepiej charakteryzują jego mentalność, wypowiedź jest bardziej autentyczna i 

niepowtarzalna. Taka wypowiedź składa się ze specyficznych zwrotów oraz wyrazów na co 

dzień używanych przez bohatera. Są to także odpowiedzi, opinie na pytania zadawane przez 

reportera.”108 W porównaniu do poprzednich strategii, dany mechanizm polega tylko na 

cytowaniu wypowiedzi bohaterów a nie na rekonstrukcji ich wypowiedzi.  

 Spotykamy się w ich mieszkaniu. Szymon proponuje herbatę.  

 – Chciałbym, aby wiara była kwestią wyboru człowieka, ale to jest nie do przejścia w 

polskim społeczeństwie. Tu katolikiem się rodzisz, jesteś od razu ochrzczony, komunia, 

bierzmowanie, trudno się z tego wykręcić. 

 – Nigdy nie miałeś wątpliwości?109  

 W przytoczonym przykładzie jesteśmy świadomy bliskości między autorem i 

bohaterem na poziome języka wyrażoną przez 3. osobę liczby mnogiej oraz sformułowaniem 

typowym przy zwierzaniu się komuś.  

 „Połączenie kilku schematów wypowiedzi w ramach tworzenia charakterystyki 

bohatera może też mieć inną formę. Najpierw poznajemy jego imię, potem przychodzi krótka 

prezentacja podstawowych informacji (wiek, wygląd, profesja), a następnie bohater odpowiada 

 
107 KOPIŃSKA, Justyna. Karmel. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 120.  
108 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 93. 
109 KOPIŃSKA, Justyna. Gej Twoim bratem w Kościele. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 87.  
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na wybrane pytania, które dotyczą głównego tematu reportażu”110 (np. połączenie wiary i 

orientacji homoseksualnej). Z taką sytuacją spotykamy się w reportażu Gej Twoim bratem w 

Kościele. 

 Autorka wybiera w tym celu gatunek wywiadu. Częścią charakterystyki bohaterów, 

staje się więc język (potoczny), którego używają, ale także ich opinie i to w jaki sposób je 

prezentują. Czytelnik ma sam stworzyć obraz bohatera na podstawie prezentowanych 

informacji i opinii.  

 Grupę Wiara i Tęcza prowadzi Teresa. Współtworzy też stronę internetową www.wiara-

tęcza.pl.  

 Ma pięćdziesiąt lat, męża i dzieci. Jest lekarzem o dwóch specjalizacjach, rozpoczęła 

kurs psychoterapii. Chce także pomagać gejom, lesbijkom i osobom transseksualnym, którym 

trudno pogodzić swoją seksualność z wiarą katolicką.  

 – Moim celem jest stworzenie alternatywy dla grup typu Odwaga czy Pascha – 

wyjaśnia.” 111  

 – Czy grupa Wiara i Tęcza ma wsparcie księży?112 

 Odmienną strategię spotykamy w reportażach Mojżeszowy krzak oraz Amen. Najpierw 

autor przedstawia bohaterów po imieniu, podaje o nich podstawowe informacje i to jaką rolę 

odegrali w opisywanym zdarzeniu. Następnie przytacza ich wypowiedzi, by zrekonstruować 

wypadek. Część z wypowiedzi to cytaty – te przedstawiają opinie bohaterów – a część jest 

wynikiem rekonstrukcji wypowiedzi przez reportera. Na poziomie języka się przejawia 

używaniem przez reportera czasowniku pamięta - „nauczycielka wychowania fizycznego 

pamięta”.113   

 Bohaterów pojawiających się w analizowanych reportażach można podzielić na kilka 

grup: ci co cudem przeżyli wypadek, ofiary wypadku, rodziny ocalonych, rodziny ofiar, 

reprezentanci duchowieństwa. Bohaterowie nie są anonimowi, autor przedstawia ich 

czytelnikom z imienia. Ich własne wypowiedzi prezentowane w trzeciej osobie kreują obraz 

ich charakteru, ich wiarę, ale także reprezentują odmienne perspektywy spojrzenia na 

wydarzenia.  

 
110 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 133.  
111 KOPIŃSKA, Justyna. Gej Twoim bratem w Kościele. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 86.  
112 Ibidem. s. 94. 
113 TOCHMAN, Wojciech. Mojżeszowy krzak. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 7.  
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 Katechetka nic nie pamięta. Tylko, że uśmiechnęła się do kierowcy: pierwszy raz w życiu 

siedzi w autokarze tak blisko przedniej szyby, wszystko wspaniałe widać.  

I zasnęła.  

 Nauczycielka wychowania fizycznego pamięta, że aż wstała z miejsca, gdy zobaczyła, 

co się dzieje.  

 – Co Pani robi?! – krzyknęła do kierowcy. – Niech Pan nie wyprzedza! 

 I jeszcze: – To koniec! 

 Katechetka ani drgnęła. Ani na moment nie zajrzała śmierci w twarz.  

 – Bóg pogrążył mnie w głębokim śnie.114  

 Bohaterzy prezentujący inną perspektywę to ksiądz i nauczycielka polonistka z liceum 

katolickiego. Siedzieli oni w autobusie, który objeżdżał miejsce wypadku i widzieli, razem z 

uczniami, jak płonie.  

 Pielgrzymkę prowadził młody ksiądz, Adam Kozikowski. Zadzwonił do swojego kolegi, 

nauczyciela historii, męża katechetki, powiedział mu co widział. I rozpoczął modlitwę o 

szczęśliwe ocalenie tych, którzy zostali na drodze. I pokój duszy dla tych, którzy zginęli.  

 – Po co robić z tego dziś sensację? – pyta dzisiaj ksiądz. – Nie nadjechaliśmy na 

wypadek, ale na pożar.115  

 Reportaż Amen został napisany głównie z punktu widzenia rodzin ofiar wypadku, ale 

pojawiają się tutaj także bohaterowie indywidualni. Rodziny ofiar wypadku reprezentują tzw. 

bohatera zbiorowego. Stają w opozycji do wszystkich, którym udało się przeżyć, łączy ich 

nienawiść do kierowców, którzy spowodowali wypadek.  

 – Było nam przykro – mówi dziś matka spalonej maturzystki. – Nauczycielki tańczyły na 

tej studniówce w czerwonych podwiązkach. 

 – Tańczyły na grobach naszych dzieci – takie słowa jednego z rodziców słyszała 

dyrektorka liceum.  

 Nikt na studniówce nie tańczył. Według relacji jednych. Bo według drugich byli tacy, 

którzy tańczyli.116  

 Inną strategią może być przedstawienie bohatera za pośrednictwem dokumentacji, 

zebranych materiałów i wspomnień osób z nimi związanych. Autor korzysta z dostępnych 

 
114 TOCHMAN, Wojciech. Mojżeszowy krzak. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 6.  
115 Ibidem. s. 36.  
116 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 351.  
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dokumentów, cytując je w całości albo wyrywkowo. W takim przypadku na opis bohatera 

składa się osobisty język oraz środki językowe użyte przez innych bohaterów występujących 

w reportażu. Wypowiedzi bohaterów charakteryzują się użyciem języka potocznego, 

porównań, czasami także wulgaryzmów.117 

 Przykładem tego jest siostra Bernadetta z reportażu Czy Bóg wybaczy siostrze 

Bernadetcie? Autorka kreśli jej portret przez pryzmat wypowiedzi wychowanków, wierzących, 

świadków procesu, funkcjonariuszy. Bohaterka robiła na ludziach wrażenie miłej i delikatnej 

osoby, cieszyła się popularnością i zaufaniem osób ze środowiska katolickiego. Równocześnie 

jednak budziła przerażenie nie tylko wychowanków, lecz również niektórych sióstr.  

 Tomasz spojrzał na nią i jakby diabła zobaczył. Jego strach był dziwny, bo siostra była 

spokojna, delikatna. Bardzo blada, szczupła, około 50 lat, roztaczała pewien czar osoby, która 

wie, co robi.118  

Współpracownice w zakonie opisywały ją w następujący sposób: 

 Siostra dyrektor traktowała nas, nie tylko dzieci, z dużym dystansem oschle. Zawsze 

starała się narzucać swoją wolę, nie można się było jej sprzeciwić.119 

Spojrzenie nauczycielek z Zabrza: 

 Siostra Bernadetta jest miłą, delikatną osobą. A to są dzieci alkoholików, narkomanów. 

Przecież w takim dziecku, nawet jak ma trzy lata, może tkwić diabeł.120 

Paweł, jeden z wychowawców, opisują ją w następny sposób; 

 Myślę, że ludzie widzieli tylko habit, a trzeba widzieć serce. Ona go nie ma. Dla mnie 

to uosobienie zła. Najbardziej się boję, że takich wychowawców może być więcej.”121 

 Autorka wykorzystuję tę strategię także w reportażu Ksiądz pedofil odprawia dalej, 

gdzie poznajemy charakter negatywnego bohatera reportażu księdza Romana z opowiadania 

bohaterki Kasi: 

 
117 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 88.  
118 KOPIŃSKA, Justyna. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 129. 
119 Ibidem. s. 131.  
120 Ibidem. s. 135.  
121 Ibidem. s. 137  
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 W kolejnych dniach powtarzał, że jak wygadam się nauczycielom, to się dowie, bo u 

salezjanów zna wszystkich. I zapłaci moim koleżankom, by powiedziały, że sama tego chciałam. 

Zaczął mnie bić, poniżać, groził, że mnie zabije.122  

 Następnie poznajemy jego charakter i działania na podstawie lekceważącej opinii 

przedstawicieli zakonu „To taka głupia młodość”, potem z opinii zwykłych księży, z opinii 

psychologicznej oskarżonej sporządzanej dla sądu „wykorzystuje fakt, że jest ceniony i lubiany 

przez ludzi i ma tendencję do manipulowania otoczeniem”, z doświadczenia autorki, która 

założyła konto na Facebooku i komunikowała z nim, ale także z jego własnych wypowiedzi. 

Sędzia w wyroku o księdzu: 

 Ksiądz Roman traktował dziewczynkę jak niewolnicę, jak rzecz. (…) O wysokiej 

demoralizacji księdza Romana może także świadczyć treść rozmów na Gadu-Gadu. Wynika z 

nich, że z innymi dziewczętami także utrzymywał kontakty zbyt zażyłe jak na kapłana 

katolickiego i opiekuna młodzieży. Używał też wulgaryzmów, opisując przełożonych, na 

przykład o proboszczu swojej parafii pisał „ten fiut.123  

 Ostatnim reportażem, w którym autorka wykorzystuje opisywaną strategie jest Karmel. 

Tu, w celu rekonstrukcji zdarzeń, przytacza wybrane cytaty z wypowiedzi osób bliskich 

głównemu bohaterowi.  

 Był całkowicie pozbawiony uczuć wyższości czy pogardy – mówi Beata. – To 

zachowanie przyciągało, bo było takie… – tu twoja przyjaciółka Beata zawiesza głos. – 

Zupełnie niekatolickie!124   

  „Warto wspomnieć jeszcze o jednym rodzaju bohatera, który pojawia się w reportażach 

- to tzw. autorytet. To bohaterowie, którzy swoim imieniem, często zdobytym tytułem 

naukowym, dodają przedstawionym faktom wiarygodność. Ich opinie dopełniają wersje autora, 

ale mogą także reprezentować własną opinię.”125 Taki rodzaj bohatera pojawia się w reportażu 

Ksiądz pedofil odprawia dalej, jest nim kierowniczka Zakładu Kryminologii Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

 
122 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 32.  
123 Ibidem. s. 37. 
124 KOPIŃSKA, Justyna. Karmel. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 121.  
125 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 135.  
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 Bohaterce tekstu należy się wysokie odszkodowanie od księdza i jego przełożonych. Nie 

tylko po to, by skończyć z tolerancją dla krzywdzenia dzieci. Przede wszystkim dlatego, że 

prawo tak stanowi.126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 56.  
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6.4 Prezentowane wydarzenia 
 

 Reporterzy stosują odmienne strategie kompozycyjne, jeśli chodzi o reportaż fabularny 

i reportaż problemowy. W pierwszym przypadku autor nie angażuje się emocjonalnie, nie 

ujawnia swoich opinii. Stara się zaprezentować fakty obiektywnie tak, by czytelnik miał 

wrażenie, że jest uczestnikiem omawianych wydarzeń i czytając sam zajął stanowisko wobec 

bohaterów tekstu. Zdarzenia w reportażu fabularnych ujmowane są w sposób przyczynowo- 

skutkowy. Reporter prezentuje opowieść, by zakończyć ją efektowną pointą. Reportaż 

fabularny zbliża się więc do epiki.127  

 W drugim przypadku reporter w pierwszych akapitach prezentuje problem, który będzie 

głównym tematem reportażu. Następuje dokładna analiza zdarzeń, przyglądanie się im z bliska, 

rozmowy z bohaterami, weryfikowanie dokumentów i zastanawianie się po której stronie leży 

prawda. Reporter także sam ujawnia swoje stanowisko. Często może być prokuratorem, sędzią, 

który śledzi działania bohatera albo adwokatem, który próbuje usprawiedliwić działania swoich 

bohaterów. Reportaż problemowy zbliża się więc do publicystyki.128  

 Ważnym elementem w kompozycji reportażu fabularnego i problemowego jest 

kategoria czasu.  

 Według Krzysztofa Kąkolewskiego w reportażu występują cztery kategorie czasu: 1) 

czas, w którym miało miejsce prawdziwe wydarzenie; 2) wybrany czas przedstawiony w 

reportażu; 3) czas zbierania materiału przez autora – proces poszukiwania prawdy, który 

zwykle jest zawarty w tekście; 4) czas odbioru (czytanie), który zależy od długości tekstu.129  

 Kazimierz Wolny-Zmorzyński mówi o pięciu kategoriach czasowych: 1) zbieranie 

materiałów, czas dokumentacji; 2) czas wypowiedzenia, przedstawienie przez reporterów w 

formie reportażu; 3) czas prezentowanych wydarzeń; 4) czas gramatyczny – związek między 

momentem wypowiedzenia a momentem akcji; 5) czas odbioru, czytelnik zapoznaje się z 

wydarzeniami.130  

 
127 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 126. 
128 Ibidem. s. 126.  
129 KĄKOLEWSKI, Krzysztof: Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, eds. A Grodzka ad., Wrocław 
1992. s. 935.  
130 WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich. 
Warszawa 2004. s. 95.  
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 Wszystkie wymienione elementy (tytuł, pozycja reportera, sposób przedstawienia 

bohatera) wraz z innymi cechami, takimi jak czasoprzestrzeń, tworzą to najważniejsze –

historię. Zdolność do umiejętnego i interesującego opowiadania jest najważniejszym zadaniem 

reportera. Pomagają mu w tym ustalone wzorce komunikacji językowej. Reporter wybiera 

przede wszystkim gatunki, które pomagają mu sprzedać historię. Tradycyjnie to będą opis i 

opowiadanie, ale często też np. raport, słownik, katalog, reklama. Rzadziej reporter wybiera 

gatunki, które wywołują większy stopień emocjonalności jak np. list, dialog, wspomnienia lub 

pamiętnik. Emocje wyrażają figury stylistyczne np. znaki graficzne i interpunkcyjne, 

pojedyncze słowa, składnia. Reporter dostosowuje również język, używając neologizmów lub 

nawet tworząc nowy język, który pasuje do jego wizji opisywanego świata.131 

 Jak wspomniano powyżej jednym z wzorców komunikacji językowej rzadziej 

wykorzystywanym w reportażach jest list. Pozwala wytworzyć atmosferę zaufania między 

autorem i odbiorcą. Umożliwia także przestawić trudny do omówienia temat. List może być 

także ramą kompozycyjną reportażu. Na początku i końcu reportażu pojawiają się jego części 

a środek przedstawia, wyjaśnia historię, która jest głównym tematem reportażu.132  

 Przykładem takiego reportażu będzie Karmel. Autorka decyduje się na narrację w 

drugiej osobie liczby pojedynczej, by zaprezentować nam kontrowersyjną historię księdza, 

który popełnił samobójstwo (prawdopodobnie) w związku z jego orientacją seksualną. Pojawia 

się w tekście jako narrator i bohater w jednym, przeprowadzając dialog ze zmarłym księdzem 

– pisząc do niego list.  

 Proszę księdza… Właściwie nikt tak do ciebie nie mówił. Mówili na ty, Szymon, czasem 

po nazwisku.133 

 Coś ci jeszcze powiem. Bo jeśli nie ma nieba, to nigdy się nie dowiesz. Rok później 

powiesił się twój młodszy brat Marcin, też były zakonnik.134  

 Rekonstruuje życie i charakter bohatera, żeby dotrzeć do powodu samobójstwa. Ze 

względu na czasoprzestrzeń autorkę interesuje tylko przeszłość. Łączy wypowiedzi bliskich i 

wkłada im w usta wypowiedzi głównego bohatera. W porównaniu do innych reportaży autorki, 

 
131 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 143. 
132 Ibidem. s. 138.  
133 KOPIŃSKA, Justyna. Karmel. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 120.  
134 Ibidem.  s. 126.   
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w których posługuje się językiem prostym i trzyma się faktów. Stara się jako autorka utrzymać 

emocjonalny dystans.  

 – Jezuici w Niemczech byli dla niego obcy, otwarcie mówili o swoich preferencjach 

seksualnych i wątpliwościach na temat istnienia Boga – wyjaśnia Adam. 

 Mówiłeś, ponoć zdecydowanym tonem: „Księża geje powinni się z Kościoła wycofać, 

aby uszanować jego zasady”.135  

 Czasami reporter sięga po rzadko używany gatunek, jakim jest kazanie, a dokładniej 

homilia. Z taką sytuacją mamy do czynienia w reportażu Wściekły pies. Homilię z okazji 

Światowego Dnia Chorego prezentuje ksiądz, czynny homoseksualista zakażony wirusem HIV 

– główny bohater tekstu. „Na samym początku autor wywołuje napięcie – prosi, by z kościoła 

wyszły młode osoby i zaznacza, że będzie omawiać temat tabu. O tym, że kazanie, które 

czytamy, nigdy nie miało miejsca, dowiadujemy się dopiero na końcu. Okazuje się wówczas, 

że jest fikcją, nigdy go nie wygłoszono i prawdopodobnie także nigdy się to nie stanie.”136 

 Dzisiejsza moja homilia będzie z pewnością dla wielu nie do udźwignięcia. A już na 

pewno nie dla dzieci. To jest homilia tylko dla dorosłych. Proszę, żeby dzieci teraz wyszły. Moi 

uczniowie również. Cokolwiek o mnie później usłyszycie, spróbujcie w ciszy się za mnie 

pomodlić.137  

 Ze względu na czasoprzestrzeń autora interesuje przeszłość oraz teraźniejszość.  

Opowiadanie bohatera nie jest chronologiczne, część wypowiedzi jest retrospektywą do 

przeszłości przeplatającą się z teraźniejszością.  

 Warto zwrócić uwagę na środki językowe jakimi reporter kreuje obraz swojego 

bohatera. Jego wypowiedzi dotyczą m.in. jego stosunku do Boga, wiary, do wiernych oraz jego 

seksualnej orientacji. Język bohatera jest emocjonalny, co jest podkreślone zastosowaniem 

odpowiedniej interpunkcji (znaki zapytania, wykrzykniki) – Zabierz mnie stąd! Skończ moją 

udrękę! Odprawianie eucharystii jest dla mnie golgotą. Nie chcę! Nie będę!; wyrazów 

ekspresywnie nacechowanych – zalęknionego pedała; wyrazów obcych – Byłem ładnym 

chłopcem, still beautiful, immer noch schön; personifikacji – Hostia jest coraz cięższa, a obrazy 

nie chcą mnie opuścić; frazeologizmów – cały czas noszę Cię, Boże, w sercu; porównań – …jak 

należy kochać Jezusa. Ja kocham Go jak mamę i tatę; figur retorycznych typowych dla 

 
135 KOPIŃSKA, Justyna. Karmel. Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 123.  
136 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 139.  
137 TOCHMAN, Wojciech. Wściekły pies. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 286.  
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gatunków religijnych takich jak kazanie, modlitwa – I wam, drodzy bracia i siostry (…) Jezu, 

zmiłuj się nade mną.138 

 Autor i tym samym bohater używa języka potocznego, który podkreśla charakter 

wypowiedzi, nie stawia się w pozycji nadrzędnej, ale w równoważnej w stosunku do 

odbiorców. Dynamika tekstu jest budowana przez krótkie zdania, powtórzenia rzeczowników, 

czasowników, gromadzenie słów o bliskim znaczeniu – Ciepły, bliski, kochający. (…) I 

wróciłem do seminarium, w chłód, zimno, odtrącenie. (…) Pchają się wam do głów stereotypy, 

gotowe schematy, matryce, (…) już są gotowymi argumentami do oceny, sądu, skazania. (…) 

Wielki Brat, podglądacz, policjant, lustrator, sędzia. (…) Ale jestem bezsilny. Smutny, zły, 

wściekły. Was się boję, waszych języków, sądów, wyroków.139 

 Kolejnym wzorcem gatunkowym wykorzystywanym w analizowanych reportażach jest 

wywiad z bohaterem. Wstępne pytania nie pełnią tylko funkcji informacyjnej, ale także 

stwarzają atmosferę zaufania.140 Taką strategię wykorzystuje autorka w reportażu Gej Twoim 

bratem w Kościele.  

 Autorka w reportażu porusza temat relacji osób homoseksualnych w Kościele. Jako 

narzędzie kompozycyjne autorka wykorzystuje gatunek wywiadu. Tekst jest wynikiem 

wywiadów przeprowadzonych z pięcioma bohaterami. Autorka pełni rolę słuchacza, nie 

komentuje opinii bohaterów, stara się być jak najbardziej obiektywna. Czytelnik powinien sam 

stworzyć obraz bohatera na podstawie prezentowanych informacji i opinii. Najpierw 

dowiadujemy się kim są bohaterowie, poznajemy ich prywatną historie. Potem bohaterowie 

odpowiadają autorce na różne pytania dotyczące ich relacji do Kościoła. Autorka cytując ich 

wypowiedzi posługuje się językiem swoich bohaterów.  

 Pierwszym bohaterem jest Paweł, który przed tym, jak odkrył swą orientację seksualną, 

był praktykującym katolikiem, dziś przeszkadza mu w tym związek. Bycie katolikiem i gejem 

to dla niego dwie różne kategorie: jedna polityczna a druga egzystencjalna.  

 – Bycie gejem to nie tożsamość? 

 
138 TOCHMAN, Wojciech. Wściekły pies. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 286-334.  
139 Ibidem. s. 286-334.  
140 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 137.  
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 – Religia odpowiada na najgłębsze, najintymniejsze pytania dotyczące mojego 

pochodzenia i przeznaczenia: kim jestem? Dokąd zmierzam? Co jest dobre, a co złe? A bycie 

gejem to tożsamość stworzona dla celów politycznych.141  

 Następni bohaterowie -Krzysztof i Szymon - chodzą wspólnie na mszę i wspierają 

powstanie grupy homoseksualnych chrześcijan w Krakowie. Bohaterowie poruszają kwestie 

wiary i orientacji seksualnej w Polsce, mówią jak sobie radzą w życiu prywatnym.  

 – Chciałbym, aby wiara była kwestią wyboru człowieka, ale to jest nie do przejścia w 

polskim społeczeństwie. Tu katolikiem się rodzisz, jesteś od razu ochrzczony, komunia, 

bierzmowanie, trudno się z tego wykręcić.  

 – Nigdy nie miałeś wątpliwości? 

 – …A dla mnie katolicyzm nigdy nie był sprzeczny z homoseksualizmem. Wewnętrznie 

bardzo szybko pogodziłem się z własną orientacją. Czułem, że to jest naturalne. Nie myślałem, 

że bycie gejem to grzech.142 

 Teresa, która jest orientacji heteroseksualnej, jest aktywistką pomagająca gejom, 

lesbijkom i osobom transseksualnym, którzy mają problemy z pogodzeniem swojej 

seksualności z wiarą katolicką. Bohaterka przedstawia swoją opinie na temat tego, jaka ma być 

rola Kościoła w stosunku do osób różnej orientacji seksualnej. Jej zdaniem Kościół powinien 

zaakceptować ludzi z ich odmiennością i seksualnością.  

 Nauka Kościoła w stosunku do gejów i lesbijek to fałszywy krzyż.”143 

 Ostatni bohater reportażu – Mariusz – były nauczyciel przedstawia swoją opinię na 

temat wiary i Kościoła.  

  Przez wiarę jestem członkiem Kościoła. Kościół to wszyscy wierzący i ochrzczeni, a nie 

księża i biskupi. Z Kościoła może mnie wykluczyć tylko sam Bóg.”144  

 „Dialog w reportażu może wyglądać różnie. W przykładzie danego reportażu, autor 

wykorzystuje formę autorskiego zapisu rozmowy. Autor rekonstruuje wypowiedź. Z dialogu 

staje się monolog, wypowiedź bohatera, która pierwotnie była tylko dla reportera. Dana 

 
141 KOPIŃSKA, Justyna. Gej Twoim bratem w Kościele. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018.  
142 Ibidem. s. 87-88.  
143 Ibidem. s. 96.  
144 Ibidem. s. 97.  
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strategia pozwała reporterowi ukryć autorski komentarz. Odbiorca staje się kimś trzecim, kto 

słucha i poznaje historię z ukrycia.”145 

 Przykładem tego jest reportaż Bóg zapłać. Autor wykorzystuje gatunek wywiadu jako 

narzędzie kompozycyjne. Używa zaimków „On” i „Ona”, by wyznaczyć, kto z bohaterów 

mówi. Bohaterka – Ona – ciężko chora kobieta, dla męża i wiary zachodzi w ciążę i rodzi dzieci, 

pomimo że każda kolejna ciąża stanowi dla niej ryzyko i zagraża jej życiu. Przytaczane są 

wypowiedzi obojga małżonków, którzy mają odmienne zdanie na zaistniałą sytuację rodzinną.  

 Kobieta zmaga się z bardzo poważną chorobą, a jej mąż, jedyny żywiciel rodziny, nie 

może znaleźć pracy, więc zarabia udzielając korepetycji z matematyki. A pieniądze są bardzo 

potrzebne, skoro On i Ona mają sześcioro dzieci (bo pigułki antykoncepcyjne to grzech). Kiedy 

w ich związku pojawia się ktoś trzeci – młoda, dwudziestojednoletnia dziewczyna – wszystko 

nagle się zmienia. Autor skupia się na teraźniejszości, na tym, co dzieje się tu i teraz, w trakcie 

rozmów z bohaterami. 

 Wyrazistym elementem kompozycji tekstu jest język użyty przez bohaterów. Jak już 

wspomniano, wypowiedź bohaterki charakteryzuje się dużym stopniem emocjonalności. 

Emocje wyrażane są przez język, powtarzanie sformułowań zwykłych, interpunkcję, ale także 

kumulację czasowników, rzeczowników. Natomiast wypowiedź Jego jest poskładana z 

klarownych, logicznych zdań, które stoją w opozycji do wypowiedzi bohaterki.  

 On: Już kiedy miałem sześć lat, wiedziałem, że istnieje rzeczywistość mistyczna i że tutaj 

świata nie ma sensu sobie układać. Tam czeka na mnie inna rzeczywistość, tam się spełniają 

marzenia. Skończyłem szesnaście lat i dostrzegłem niepowtarzalność drugiego człowieka. 

Piękno objawione. Miałem dwadzieścia kilka i poznałem ją, urodziło się nam pierwsze dziecko, 

wzięliśmy ślub. Moja żona? Zawsze żyła w kłamstwie.146 

 Bohaterka prezentowana jest tak jakby się nieustanne modliła do Boga, jej wypowiedzi 

mają formę modlitwy albo dialogu z Bogiem. Często w jej wypowiedziach powtarzają się 

sformułowania z biblijnej terminologii i z języka religijnego (Matka Boska Dobrego 

Macierzyństwa, Panie Boże, Bóg zapłać, Najświętszy Sakrament).  

 Nie brakuje wśród nich także związków frazeologicznych: Ale jak mi każesz wypić ten 

kielich, ja go wypiję. Podany przykład odnosi się do cierpienia, i do jego różnych odmian, które 

 
145 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 138. 
146 TOCHMAN, Wojciech. Bóg zapłać. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 256.  
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dobrowolnie przyjmuje na siebie bohaterka: człowiek dostaje od Ciebie tyle, ile jest w stanie 

udźwignąć, nie więcej (…) tak Pan Bóg mnie może osądzi, ja to przyjmę z pokorą, Bóg zawsze 

ma rację.147 

 Często wykorzystywanym przez reporterów wzorcem gatunkowym są wspomnienia. 

Odbiorca tekstu ma wrażenie jakby reporter przemawiał do niego, co wzmacnia atmosferę 

intymności i dodaję tekstowi wiarygodności.148  

  Reporter wykorzystuje wspomnienia jako narzędzie kompozycyjne w reportażu 

Mojżeszowy krzak. Reportaż zaczyna się niechronologicznie – od końca. Reporter rekonstruuje 

zdarzenia, a więc tekst staje się retrospektywą przeszłości. Reportaż opowiada o tragicznym 

wypadku autokaru wiozącego młodzież pielgrzymującą z Białegostoku do Częstochowy. Ci, 

którzy przeżyli i byli w stanie pomóc innym, ratowali osoby uwięzione w płonącym autokarze. 

Autor prezentuje przebieg wypadku w fragmentach wypowiedzi bohaterów. Reportaż pisany 

jest z punktu widzenia ofiar, które przeżyły, głównie młodej katechetki i jednego z 

maturzystów, ale także księdza, polonistki, którzy prowadzili pielgrzymkę z liceum 

katolickiego w Białymstoku. Porusza temat sensu cierpienia i połączoną z tym kwestię wiary.   

 Ostatnio ksiądz w konfesjonale wyjaśnił Krzysiowi jego relacje z Karoliną widzianą z 

boskiej perspektywy: ona nie była twoją drugą połówką. Bóg zabrałby was na pewno razem, 

gdyby była ci przeznaczona albo razem ocalił.  

 Nie rozpaczaj, nie czuj, żyj dalej.  

 Krzyś czuje. Tamtego ranka Bóg ich rozdzielił. Karolinę wysłał do kostnicy, jego do 

szpitala.149  

 O jednym nie mówi się wcale: na płonący autobus patrzyli maturzyści z innego. 

Patrzącymi byli maturzyści z innego liceum, którzy jechali na pielgrzymkę drugim autokarem. 

Ominęli miejsce wypadku i podążyli do Częstochowy. 

 Jakby mojżeszowy krzak wyrósł na środku drogi – mówi polonistka. – Obok ognia 

widzieliśmy dwie, może trzy osoby. Nie było czego ratować. Co mogliśmy zrobić?150 

 W analizowanym reportażu czasoprzestrzeń interesuje autora w odniesieniu do 

przeszłości –podaje konkretną datę wypadku, opisuje miejsce tragedii. Czas w teraźniejszości 

 
147 TOCHMAN, Wojciech. Bóg zapłać. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 256-285. 
148 RUSIN DYBALSKA, Renata. Jazyk ve službách reportéra. W: Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: 
Karolinum, 2016. s. 138.  
149 TOCHMAN, Wojciech. Mojżeszowy krzak. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 21.  
150 Ibidem. s. 37.  
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nie ma już znaczenia. Tak więc przestrzeń w reportażu nie pełni funkcji konstruktywnej, 

dokumentarnej czy poznawczej.151 Najważniejsza w tekście jest warstwa emocjonalna. Ta 

tworzona jest za sprawą języka, którym posługują się bohaterowie, ale przede wszystkim jest 

rezultatem umiejętności literackiego przetwarzania faktów i wypowiedzi przez autora. Autor 

posługuje się figurami stylistycznymi (porównania, powtórzenia, pytania retoryczne itp.), 

używa słownictwa ze stylu religijnego, które działa na wyobraźnię odbiorcy. Jeśli chodzi o 

samą kompozycję tekstu, stosuje krótkie, trafne zdania, ale też myśli wypowiadane jednym 

tchem, które przypominają strumień świadomości. Funkcje emotywną pełni w tekście także 

interpunkcja – wykrzykniki oraz znaki zapytania.  

 Tamten ranek wraca nocami? Jeść trudno? Uczyć się? Modlić? Nie wolno o tym 

mówić? Czuć? Nazywać sprawy po imieniu?152  

 Już popołudnie, dzieci w szpitalach, jedna dziewczyna ciężko poparzona już w 

helikopterze do Siemianowic, tylko tam mogą jej pomóc. Msza w kościele, tylko wiara w Boga 

może nam pomóc. Pierwsze znicze przed szkołą, wieczne odpoczywanie, flaga do połowy 

masztu, kwiaty, cichy tłum, coraz większy i większy, nie tylko młodzież z całego miasta, ale i 

młode matki z wózkami, ojcowie, dziennikarze, fotoreporterzy…153 

 Autor używa tzw. klamry kompozycyjnej – zaczyna reportaż słowami, które pojawiają 

się też na końcu reportażu.  

 Pan Bóg miał jakiś plan – zadzwoniły budziki.154 

 Mamo, Pan Bóg ma jakiś plan?  

 Ma. Zmieni się nasze życie.  

 Tak myślisz? 

 Z naszego cierpienia córeczko musi być jakieś dobro.155 

 
151 GODLEWSKA, Ilona. Między literaturą a dziennikarstwem. O twórczości Wojciecha Tochmana. [w:] 
Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia” [online]. Dostęp: 12.12.2019. Dostępny w Internecie: 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2561.  
152 TOCHMAN, Wojciech. Mojżeszowy krzak. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 41.  
153 Ibidem. s. 25.  
154 Ibidem. s. 2.  
155 Ibidem. s. 49.  

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2561
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 Następnym reportażem, w którym autor wykorzystuje wspomnienia, jest Amen. Tekst 

został napisany z punktu widzenia rodzin ofiar wypadku, ale pojawiają się tutaj także 

bohaterowie indywidualni. Rodziny ofiar wypadku reprezentują tzw. bohatera zbiorowego. 

Stają w opozycji do wszystkich, którym udało się przeżyć, łączy ich nienawiść do kierowców, 

którzy spowodowali wypadek. Autor pokazuje, w jaki sposób zachowują się cierpiący ludzie 

pragnący zemsty. Wraca do Białegostoku rok po wypadku, kiedy dowiaduje się, że przy 

oględzinach wraku znaleziono kości, które należały do jednego z kierowców. Zjednoczeni w 

nienawiści rodzice zmarłych w wypadku dzieci, walczą o nieupamiętnianie 

kierowców, uznając ich za zabójców. Rodzice ofiar nie boją się używać ekspresywnych, 

negatywnie nacechowanych wyrazów, by osądzić kierowcę: To kość tego, który zabił nasze 

dzieci! Zamordował!156 Kierowcy także zginęli, ale na tablicy poświęconej umarłym ich 

nazwiska się nie znajdą. Jedynym, który ma do sytuacji pewien dystans, jest poważnie 

okaleczony Kuba, nikogo nie oskarża.  

 Nie winię nikogo (…), ale w każdym mógłbym znaleźć winę. (…) Rodzice moich 

spalonych koleżanek myślą, że skoro była niesprawiedliwość i skoro było zło, to musi być 

kara.157 

 Tak jak w reportażu Mojżeszowy krzak czasoprzestrzeń interesuje autora tylko 

w odniesieniu do przeszłości, podaje konkretną datę wypadku, opisuje miejsce tragedii. Czas 

w teraźniejszości nie ma już znaczenia. Choć autor odwiedza ocalałego z wypadku maturzystę, 

nie dowiadujemy się, gdzie toczy się rozmowa. Przestrzeń w danym reportażu nie pełni żadnej 

funkcji. Najważniejsza w tekście jest warstwa emocjonalna.158Autor stara się ominąć 

emocjonalnie nacechowane wyrazy, mówiąc o wypadku używa sformułowań tamten dzień, 

tamtego ranka, tamto życie.  

 Autor, tak jak w poprzednim reportażu, stosuje także figury stylistyczne. Wybrane 

środki stylistyczne mają za zadanie przede wszystkim uplastycznić opisywane zdarzenia tak, 

by czytelnik nie tylko mógł je sobie wyobrazić, ale także by mógł poddać tekst refleksji. 

„Przykładem może być metonimia, czyli zastąpienie nazwy przedmiotu (figury Chrystusa) 

nazwą innego, który pozostaje z nim w obiektywnej zależności (Chrystus)”.159 

 
156 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 335-390.  
157 Ibidem. s. 358.  
158 GODLEWSKA, Ilona. Między literaturą a dziennikarstwem. O twórczości Wojciecha Tochmana. [w:] 
Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia” [online]. Dostęp: 12.12.2019. Dostępny w Internecie: 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2561.  
159 Ibidem.  
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  Orne pole wokół, na położenie chodnika przyjdzie jeszcze poczekać. Chrystus siedzi tu 

nagi, za szybą, ma frasobliwą twarz, patrzy na drogę: samochody pędzą, wyprzedzają, trąbią160 

 Innym przykładem jest personifikacja – świat to wszyscy, którzy przeżyli wypadek. 

 Są źli na świat, bo świat jest zły. Zabrał im to, co im było najdroższe. Świat teraz tańczy 

na studniówkach, zdaje maturę, studiuje.161 

 Jeszcze innym przykładem jest deminutivum – które użyte w funkcji ekspresywnej ma 

tu zabarwienie negatywne. Tekst zaczyna się słowami o maleńkiej kosteczce – tak nazywali 

rodzice zmarłych centymetrową kość udową jednego z kierowców, wyrażali przez to swój 

lekceważący stosunek do człowieka, który według nich zabił ich dzieci.162  

 Autor sam, wyraźniej niż w reportażu Mojżeszowy krzak, zabiera głos. Krytykuje 

decyzje, działanie rodzin oraz oficjalnych władz w Białymstoku dotyczących budowania 

kapliczki pamięci. 

 Kiedyś ktoś się dziwi, dlaczego władze samorządowe finansują obiekt kultu religijnego, 

miejscy urzędnicy są zaskoczeni, zdumieni, nie rozumieją pytania. No bo jak można pytać o 

takie rzeczy w ojczyźnie największego z papieży, gdzie parlament przeznacza państwowe 

pieniądze na budowanie świątyń?163 

 Następną strategią, którą autorka stosuje w dwóch reportażach Ksiądz pedofil odprawia 

dalej oraz Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? można uważać za typową dla reportażu 

problemowego. Na początku reporter naświetla problem poruszany w reportażu. W następnej 

części analizuje wydarzenia, rozmawia z bohaterami, przytacza wyroki sądu, weryfikuje 

dokumentację i przytacza także swoją opinię na problem opisywany w reportażu. Reporter nie 

wykorzystuje więc jednego konkretnego gatunku jako narzędzia kompozycyjnego reportażu, 

wykorzystuje ich kilka, w tym wywiad, raport itp.  Na poziome języka przejawia się to użyciem 

krótkich, klarownych zdań, które pełnią głównie funkcję informacyjną i są pozbawione 

literackich ornamentów.  

 
160 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 335.  
161 Ibidem. s. 347.  
162 GODLEWSKA, Ilona. Między literaturą a dziennikarstwem. O twórczości Wojciecha Tochmana. [w:] 
Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia” [online]. Dostęp: 12.12.2019. Dostępny w Internecie: 
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2561.  
163 TOCHMAN, Wojciech. Amen. Wściekły pies. Kraków 2018. s. 374.  
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 Już w pierwszym akapicie reportażu Ksiądz pedofil odprawia dalej czytelnik dostaje, 

za sprawą opowiadania bohaterki Kasi, wstępną informację o problemie, który będzie 

poruszany w tekście.  

 Minęło dziesięć lat, a ja nadal nie mogę zasnąć przy zgaszonym świetle. Koszmary 

wracają. Pamiętam, jak wysłał mi kartkę: „Gorące pozdrowienia dla mojej Kasi, za którą 

często się modlę!”. Miałam dwanaście lat. Kilka miesięcy później wywiózł mnie daleko od 

rodziców i zgwałcił po raz pierwszy.164  

 Reporterka oddając jej głos staje w jej obronie, przywraca jej szacunek i nadzieję na 

sprawiedliwość. Nie pojawia się nawet w komentarzach odautorskich. Wypowiedź składa się z 

krótkich zdań, w których często powtarzają się czasowniki i rzeczowniki, dodające tekstowi 

dynamiki. Autorka a także bohaterka zachowuje pewien dystans emocjonalny. Emocje 

wywołuje sama treść i użyty język.  

 Autorka odwołuje się do oficjalnych dokumentów, podaje dokładne informacje o 

wyrokach sędziów, dokumentację z domu dziecka, ze szpitala psychiatrycznego itp.  

 Jednak inny biegły sądowy stwierdził, że ksiądz Roman miał ograniczoną zdolność 

panowania nad swoim zachowaniem ze względu na „osobowość nieprawidłową z tendencjami 

pedofilnymi”.165  

 Starając się być jak najbardziej obiektywna, uzyskuje opinie nie tylko najwyżej 

położonych osób w strukturach zakonu, ale po radzie znajomego księdza także zwykłych 

księży. Prowadzi rozmowę z Kasią, ale także z księdzem Romanem B. 

 – Czyli uznano, że przestępstwo seksualne ma małą wagę? 

 –  Nie chciałbym rozmawiać o wewnętrznych ustaleniach Kościoła, to to nie jest pani 

sprawa. Czy są inne pytania?166 

  Autorce nie udało się uzyskać wyroku kościelnego w sprawie księdza Romana, 

natomiast uzyskała wyroki sądu karnego. Rzecznik prasowy Towarzystwa Chrystusowego 

odmawia jej wypowiedzi na ten temat.  

 
164 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 28.  
165 Ibidem. s. 42.  
166 Ibidem. s. 52. 
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 W sądzie duchownym, w przeciwieństwie do karnego, nie musimy informować o naszych 

ustaleniach.167  

 Jednym z kluczowych elementów kompozycji są pojawiające się w tekście cytaty, które 

dodają mu wiarygodności. Oprócz tego często są najważniejszymi informacjami w pewnych 

podrozdziałach tekstu. Autorka podkreśla ich znaczenie stosując je jako tytuły podrozdziałów: 

„Zaufaj, nie skrzywdzę cię”, „Mam msze wieczorną w Stargardzie”, „Inne spojrzenie na 

szkodliwość”, „Niepotrzebnie robi pani zamieszanie” i „Taka głupia młodość”. Mogą one 

pełnić różne funkcje. Mogą np. informować czytelnika o rodzaju relacji (zaufanie i 

nieoficjalność) między bohaterką i reporterką - „Kasia opowiada mi o sobie” -, ale także 

emocjonalnie podkreślić aspekt rzeczywistości za pomocą interpunkcji - „Pedofil wkłada nam 

komunię do ust?!”. 

  Sama reporterka ujawnia swoją opinię na temat zawarty w reportażu w pytaniach, które 

zadaje bohaterom, ale także w pytaniach retorycznych i odautorskich komentarzach, które 

pojawiają się w drugiej części reportażu – przy weryfikowaniu dokumentacji i wywiadach z 

przedstawicielami zakonu, zwykłymi bohaterami oraz księdzem.  

 Po wyjściu z kaplicy byłam chyba wyjątkowo zamyślona, bo przewróciłam się przy 

przejściu przez ulicę. Podbiegło trzech mężczyzn. Pomogli mi usiąść na ławce. Opowiedziałam 

im, z kim przed chwilą rozmawiałam. 

 – Niemożliwe! Chce pani powiedzieć, że pedofil wkłada nam komunię do ust!? – Nie 

mogli uwierzyć.168 

 Druga reportaż Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? podobnie jak poprzedni, jest 

rezultatem konsekwentnie przeprowadzonego dziennikarstwa śledczego. Reporterka 

skoncentrowała się na charakterystyce postaci, selekcji szczegółów biograficznych. 

Podstawowym materiałem źródłowym są wypowiedzi osób trzecich. Kopińska korzysta z tego 

wzoru gatunkowego i uzupełnia wypowiedzi elementami wywiadu.169   

 Autorka spaja różne wątki - najpierw zaginięcie dziecka, historia zabójcy i jego 

zeznanie o doświadczeniach w ośrodku i akty molestowania seksualnego, interwencje 

nauczycielki w ośrodku, opinię prokurator, przebieg procesu - po to, żeby pokazać mechanizm 

 
167 KOPIŃSKA, Justyna. Ksiądz pedofil odprawia dalej. Z nienawiści do kobiet. Warszawa 2018. s. 46.  
168 Ibidem. s. 53.  
169 SZYDŁOWSKA, Joanna. Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o ofiarach, katach i 
milczeniu (Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopińskiej). [w:] Prace Literaturoznawcze V [online]. 
Dostęp 27.04.2020. Dostępny w Internecie: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace_literatura/pliki/5-
2017/UWM-Prace-06.pdf.  
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zjawiska nadużyć wobec dzieci. Początkowo nie rozumiemy związków między wątkami. 

Dzieją się one w różnych czasach i przestrzeniach. Śledztwo w sprawie morderstwa Mateusza 

Domaradzkiego prowadzi do ośrodka boromeuszek.  

 Jeszcze w trakcie procesu o zabójstwo Mateusza do Prokuratury Okręgowej w 

Gliwicach przyszedł list od kolegi Tomasza z celi. Więzień donosił, że Tomasz przyznał się do 

zabójstwa, a także do gwałtów na dzieciach w ośrodku wychowawczym sióstr boromeuszek w 

Zabrzu, w którym mieszkał do 17. roku życia.170  

 Przeniknięcie do ośrodka, poznanie jego struktury i logiki działania stanowią centralny 

punkt opowiadania. Kopińska opisuje bohaterów językiem surowym, pozbawionym literackich 

ornamentów. Styl autorki opiera się na wypowiedziach bohaterów i dokumentacji, do tego 

przystosowuje swój język. Emocjonalność w tekście jest wyrażana przez ekspresywnie 

nacechowane słowa oraz wulgaryzmy. Portretuje dorosłych wychowanków, niepogodzonych z 

własną przeszłością, bezradnych pedagogów, działających rutynowo lekarzy, niechcących 

poznać prawdy przedstawicieli administracji lokalnej. Stwarza kilka świetnych portretów 

indywidualnych np. siostry Bernadetty a na drugim planie prezentuje portret środowiska (zakon 

boromeuszek). 

 Dzieci mówiły, że siostry biły je prawie codziennie, często do krwi. Nazywały 

„zboczeńcami, małymi gnojkami, debilami, ułomkami”.171  

 Końcowe podrozdziały tekstu syntetyzują całość. Tu autorka oddaje głos ekspertom, 

cytuje dokumentację z procesu, z prowadzonej w ośrodku kontroli.   

 W 2010 roku Sąd Rejonowy w Zabrzu uznał siostrę Bernadettę i siostrę Franciszkę za 

winne przemocy psychicznej i fizycznej wobec wychowanków oraz pomocy w aktach 

pedofilskich na czterech nieletnich wychowankach i nakłaniania starszych wychowanków do 

przemocy fizycznej wobec młodszych chłopców.172  

 

 

 

 
170 KOPIŃSKA, Justyna. Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Polska odwraca oczy. Warszawa 2016. s. 129.  
171 Ibidem. s. 131.  
172 Ibidem. s. 139.  
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6.5 Rekonstrukcja obrazu polskiego Kościoła w wybranych reportażach  

  
 W niniejszym rozdziale spróbuje zrekonstruować obraz polskiego Kościoła na 

podstawie analiz wybranych reportaży. W tekstach pojawiały się aspekty życia religijnego 

m.in. pojedynczych osób reprezentujących środowisko kościelne, samych instytucji i zwykłych 

osób. Do rekonstrukcji obrazu można wybrać te najbardziej zasadnicze aspekty (osoby, 

instytucje, abstrakcyjne pojęcia dotyczące kościoła), które reporterzy prezentują z nowej 

perspektywy, a to: ksiądz, kościół, siostra zakonna, Bóg, osoby wierzące, zakon, brat, Kościół. 

 Reporterzy przez pryzmat swoich bohaterów i ich historie pokazują Kościół, który 

ukrywa w swoich kręgach księży- pedofili, siostry, które od lat systematycznie znęcają się nad 

dziećmi. Taki, który lekceważy przemoc dokonaną ze strony jego przedstawicieli. Kościół jako 

instytucję, która nie pozwala homoseksualistom być pełnymi uczestnikami życia 

chrześcijańskiego, nawet jeśli czują się być wierzący. Jako instytucję, która uczestniczy w 

spychaniu ludzi na margines społeczeństwa, piętnowaniu ich jako grzeszników. Z drugiej 

strony, Kościół widziany jako bardziej przyjazne środowisko dla osób o innej orientacji 

seksualnej. Autorzy, przez swoich bohaterów, ich historię przedstawiają Kościół przez pryzmat 

wiary, z którą w polskim społeczeństwie człowiek się rodzi, która jest związana z narodową 

tożsamością. Przez obraz Boga, którego każdy widzi inaczej – Bóg, który jest celem życia; 

sprawiedliwy Bóg; miłosierny, dobry ojciec, ale także Bóg, który karze zło; Bóg, który zawsze 

ma rację i dlatego trzeba Go słuchać, nawet jeśli to komplikuje nasze życie. Przez samo 

spojrzenie na instytucję Kościoła jako pojęcie abstrakcyjne – Kościół to ludzie wierzący.   

 Cechą charakterystyczną polskiego reportażu literackiego jest silna pozycja reportera. 

W wybranych reportażach reporterzy przedstawiają nam różne typy bohaterów – bohatera 

pozytywnego, którym jest wykorzystywana przez księdza bohaterka, wykorzystywane dzieci 

w ośrodku sióstr boromeuszek; bohatera negatywnego, którym jest ksiądz pedofil, siostry 

zakonne z ośrodka w Zabrzu, ale także sama instytucja Kościoła; bohaterów, którzy są ofiarami 

samych siebie, własnej wiary, której nie potrafią połączyć z ich orientacją seksualną, takimi 

przykładami są obaj księża sportretowani w reportażach Wściekły pies i Karmel ale także Ona, 

anonimowa bohaterka, u której wiara powoduje utratę zdrowia; bohaterowie, którzy nie mogą 

w pełni uczestniczyć w życiu religijnym, bo reguły narzucane przez instytucję Kościoła im na 

to nie pozwalają; bohaterowie, którzy postrzegają Kościół jako środowisko delikatne wobec 

gejów; indywidualni, zwykli bohaterowie, którzy prezentują własne, odmienne opinie na temat 

cierpienia i wiary; bohater zbiorowy jakim są rodziny dzieci zmarłych w wypadku przy 

Białymstoku, oraz rodziny kierowców.  
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 Prezentowane są historie o księdzu, który popełnił samobójstwo, sam nie mógł pogodzić 

swojej wiary i orientacji seksualnej; o księdzu, który cierpi z powodu tego, że nie może 

wierzącym ujawnić swojej orientacji i choroby; o księdzu- pedofilu, który wykorzystuje dzieci; 

o zakonie który go kryje; o siostrach zakonnych, które znęcały się nad dziećmi w ośrodku, który 

prowadziły, o ofiarach systemu, osób, instytucji, które mają zaufanie społeczne (ksiądz, siostry, 

psychologowie, ośrodki, sądy); o osobach, które starają się by pomimo swojej orientacji 

seksualnej mogli uczestniczyć w życiu religijnym, które postrzegają Kościół jako krąg osób 

wierzących a nie instytucję; o anonimowych bohaterach, których wiara w Boga doprowadza do 

utraty zdrowia, cierpienie staję się dla nich normą; o bohaterach, który przeżyli wypadek i 

szukają sensu cierpienia i wiary; o bohaterach którzy usprawiedliwiają swoje działanie wiarą; 

o bohaterach, którym wiara pomaga w pełni żyć i wybaczać drugim. 

 Ze zrekonstruowanego obrazu polskiego Kościoła wyłaniają się jego pozytywne i 

negatywne cechy. Nieco więcej jest tych drugich, ale nie brakuje także pozytywów. Tytuły 

reportaży wprowadzali nas do tematów, kilku z nich sygnalizowało, że będzie poruszany temat 

dotyczący religii z nowej perspektywy (na prz. Bóg zapłać), pojawiali się słowa negatywnie 

nacechowane, informujące czytelnika o tym, że będzie przedstawiona inna perspektywa na 

osobę reprezentująca instytucje kościelne (na prz. Ksiądz pedofil odprawia dalej) a także tytuły, 

które były zagadką, których znaczenie odkrył czytelnik dopiero po zapoznaniu się z treścią (na 

prz. Karmel). Z perspektywy reporterów został przedstawiony bardziej krytyczny obraz, przez 

komentarze autorskie, pytania zadawane bohaterom, retoryczne pytania, przez środki językowe 

kwestionowali zachowanie osób reprezentujących środowisko kościelne (na prz. Karmel), 

instytucji (na prz. Ksiądz pedofil odprawia dalej), pojedynczych bohaterów a ich wiarę (na prz. 

Bóg zapłać). Zachowywali także pewien dystans, starali się rekonstruować zdarzenia (na prz. 

Mojżeszowy krzak).  

 W wybranych tekstach często pojawiał się obraz Kościoła widziany przez obraz Boga 

prezentowanego przez bohaterów i ich historię. Bóg, którego każdy widzi inaczej, taki którego 

nosimy w sercu; Bóg, który jest celem życia, Bóg sprawiedliwy, ale także Bóg, który karze zło; 

Bóg, który zawsze ma rację i dlatego trzeba Go słuchać, nawet jeśli to komplikuje nasze życie. 

Osoby reprezentujące instytucje kościelne tworzą także nieodłączną część jego obrazu. Czy 

ksiądz pedofil, któremu pozwolono odprawiać dalej msze, czy odwrotnie ksiądz inteligentny, 

pokorny, trzymający się zasad Kościoła, czy obraz zakonnicy, siostry Bernadetty – uosobienie 

zła, której czyny rozbijają tradycyjne wyobraźnie Kościoła istniejące w społeczeństwie. Obraz 

księdza, który jest zły, wściekły, smutny, ponieważ nie może ujawnić prawdy o swej orientacji 
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seksualnej. Innych, którzy skrywają się z swoją orientacją w zakonach, które wydają się być 

miejscem chłodnym i zimnym.  Nieodłączną częścią obrazu Kościoła stanowią także osoby 

wierzące, przez swoje czyny – sądy, nienawiść albo bycie braćmi i siostrami. Ale także sama 

instytucja Kościoła, która przez każdego postrzegana jest inaczej, ktoś w niej dostrzega 

delikatności, dla kogoś to Bóg, dla kogoś wiara a dla kogoś to biskupi i księża.  
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7 Zakończenie  

 

 Celem pracy była rekonstrukcja obrazu polskiego Kościoła na podstawie analiz 

wybranych reportaży Justyny Kopińskiej i Wojciecha Tochmana.  

 Część teoretyczna została podzielona tematycznie na trzy części – Językowy obraz 

świata, Rozwój polskiego reportażu i Definicja reportażu. Pierwszy rozdział Językowy obraz 

świata zawiera krótką historię pojęcia Językowego obrazu świata (JOŚ), którego początki 

sięgają czasów Arystotelesa, termin pojawia się w amerykańskiej lingwistyce antropologicznej 

w tak zwanej teorii Sapphira-Whorfa. Następnie skoncentrowano się na definicji terminu JOŚ 

w zakresie lingwistyki polskiej i czeskiej. Obecnie istnieje kilka definicji JOŚ, w polskim 

środowisku termin po raz pierwszy został zdefiniowany pod koniec lat siedemdziesiątych przez 

Walery'ego Pisarka. Jak wspomniano w definicjach, Bartmińskiego i Vaňkovej JOŚ można po 

prostu opisać jako otaczający nas świat codzienności, który nie podlega definicjom naukowym. 

Najprościej można go opisać jako naiwny, antropocentryczny i obraz oparty na naszej 

percepcji. Wymieniono ponadto sześć elementów, które według Bartmińskiego powinny być 

zachowane przy rekonstrukcji JOŚ-u. 

 Drugi rozdział części teoretycznej poświęcony był rozwojowi polskiego reportażu. 

Wspomina, że jego korzenie sięgają XIX wieku i są kojarzone z pozytywistycznymi ideami 

tego okresu oraz z jego głównymi autorami. Wspomina o osobowości Melchiora Wańkowicza, 

który przyczynił się do rozwoju gatunku szczególnie w okresie międzywojennym – był 

reporterem, ale także teoretykiem. W czasach powojennych, kiedy pisanie podlegało cenzurze, 

powstał znany termin „polska szkoła reportażu”, charakteryzujący się swoistą poetyką. Polska 

szkoła reportażu była w tych czasach reprezentowana głównie przez tzw. trzy „K” Ryszard 

Kapuściński, Krzysztof Kąkolewski i Hanna Krall. Na koniec wspominano także o 

współczesnym reportażu, który po zmianie ustroju politycznego nie podlega cenzurze, 

jednocześnie pojawia się okazja do zajęcia się różnymi (zagranicznymi) tematami. Wymieniani 

są najbardziej współcześnie znani reporterzy – Wojciech Tochman, Wojciech Jagielski, Jacek 

Hugo-Bader, Mariusz Szczygieł, Lidia Ostałowska itp. a także wydawnictwa jak m.in. Czarne, 

które od dawna wspierają i promują polski reportaż. 

 Trzeci rozdział poświęcony był definicji i granicom gatunku reportażowego. Jego 

definicja była przedmiotem zainteresowania zarówno dziennikarzy, jak i teoretyków literatury. 

W słownikach teorii literatury reportaż jest opisany jako gatunek na pograniczu literatury i 

dziennikarstwa, natomiast w zakresie dziennikarstwa podkreślano element informacyjny i 
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faktyczny gatunku. Reportaż często jest także nazywany gatunkiem granicznym między 

literaturą i dziennikarstwem, dlatego też nie ma obecnie jednej jasnej przyjętej definicji. Cechy, 

które wyróżniają gatunek reportażu spomiędzy innych gatunków, takie jak charakter faktyczny, 

podmiotowość, subiektywność oraz aktualność są odpowiedzią na świadomość społeczną i jej 

oczekiwania.  

 W kolejnej części skoncentrowałam się na informacjach dotyczących twórczości dwóch 

wybranych autorów Justyny Kopińskiej i Wojciecha Tochmana. Reportaże Kopińskiej uznano 

za teksty z dziedziny reportażu śledczego. Twórczość Tochmana charakteryzuje się literacką 

obrazowością.  

 W części analitycznej na podstawie czterech wybranych reportaży każdego autora, 

starałam się zrekonstruować obraz polskiego Kościoła. Kryterium wyboru tekstów był temat 

wiary i Kościoła, który już był zawarty w tytule reportażu lub w jakiś sposób odnosił się do 

danego tematu. Analizy dokonywałam na podstawie wybranych elementów, które stanowiły 

punkty odniesienia do rekonstrukcji obrazu – tytuł, obraz reportera, obraz bohatera, 

prezentowane wydarzenia. 

 Tytuły wybranych reportaży są fragmentami, opisami aspektów życia religijnego 

pojedynczych osób albo instytucji reprezentujących środowisko kościelne. Zostały podzielone 

do trzech grup. Pierwsze to tytuły, które zawierają zwroty charakterystyczne dla stylu 

religijnego, które są w reportażach przestawione z nowej perspektywy – Amen, Bóg zapłać, 

Mojżeszowy krzak. Druga grupa to tytuły zawierające pojęcia charakterystyczne dla stylu 

religijnego – Ksiądz pedofil odprawia dalej, Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetce? Trzecia 

grupa to tytuły, które nie wyjaśniają tematu reportażu, odczytujemy go dopiero po zapoznaniu 

się z treścią reportażu – Karmel, Wściekły pies. 

 Cechą charakterystyczną polskiego reportażu literackiego jest silna pozycja reportera. 

Reporterzy pojawili się w swoich tekstach we wszystkich przytoczonych rolach reportera, a 

więc w roli świadka, uczestnika, słuchacza, ale także rekonstruktora wydarzeń. Starają się 

patrzeć na temat poruszany w reportażach z odmiennych perspektyw, które stwarzają 

różnorodny obraz. Raz skupiają się na faktach, raz kreślą portret bohaterów by przybliżyć 

szerszy kontekst. Pojawiają się w tekście za sprawą pytań, które kierują do swoich bohaterów, 

odautorskich komentarzy często krytykujących decyzje instytucji kościelnych oraz 

pojedynczych osób ich reprezentujących; polemizują w imieniu dobra całej społeczności; 

odwołują się i weryfikują dokumentację – wyroki sądów; prowadzą wywiady z osobami z 

zakonu (siostrami, zwykłymi księżami) a w ten sposób rekonstruują zdarzenia. Starają się być 
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nieobecni we własnym tekście, oddają przestrzeń swoim bohaterom, aby ujawnili swoje opinie 

na temat wiary. Przemawiają sami albo za pośrednictwem swoich bohaterów. Wcielają się w 

rolę głównego bohatera. Cytują wypowiedzi bohaterów, ale dokonują selekcji. Zadają pytania 

retoryczne, które są kierowane do odbiorcy, a dotyczą m. in. działań instytucji, osób, ale także 

sensu cierpienia i wiary w Boga.  

 Reporter również decyduje o językowej formie obecności bohatera w tekście. 

Bohaterowie w wybranych reportażach pojawili się w różnych formach: byli anonimowi, 

ukrywali się za zaimkiem (on, ona) – Bóg zapłać; byli przedstawieni pod pseudonimem – 

Ksiądz pedofil odprawia dalej; byli przedstawieni swoim własnym językiem (potocznym) – 

Wściekły pies; prezentowali sami siebie – Gej Twoim bratem w Kościele; portret bohatera był 

tworzony z pomocą elementów językowych i zwięzłej wypowiedzi reportera – Karmel;  

krótkiej charakterystyki bohatera i jego odpowiedzi na pytania reportera – Gej Twoim bratem 

w Kościele; rekonstrukcją, ale zarówno cytowaniem wypowiedzi bohaterów – Amen, 

Mojżeszowy krzak; prezentacji za pośrednictwem dokumentacji, wypowiedzi innych bohaterów 

– Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? 

 Wszystkie wyżej wspomniane elementy składają się na ostatni, którym jest opisywana 

historia. Styl obu autorów można opisać jako subiektywny, ale także oparty na 

faktograficzności, dokumentarności i ostrości języka. To, co ich odróżnia, to różny stopień 

literackiego przetwarzania ich tekstów – Kopińska zwykle rezygnuje z niego, natomiast dla 

stylu Tochmana jest to charakterystyczne. W danych reportażach autorzy wykorzystali takie 

gatunki, jak wywiad, raport, opowieść, homilia, aby lepiej przekazać historię i temat. Emocje 

wyrażane są za pomocą figur stylistycznych – metonimia, porównań, zdrobnień, personifikacji 

itp.; znaków interpunkcyjnych; słownictwa, powtarzaniem słownictwa, zwykłych sformułowań 

ze stylu religijnego; składni – krótkich, zwięzłych i mistrzowsko skomponowanych zdań, które 

tworzą dynamikę tekstu.    

 Na podstawie przeprowadzonych analiz udało się zrekonstruować cząstkowy obraz 

polskiego Kościoła. Celem reporterów w danych reportażach było przecież przedstawić 

czytelnikom różne perspektywy na wybrane tematy. Biorąc pod uwagę fakt, że wybrałam do 

analizy konkretne teksty oraz tematy prezentowane przez autorów, można stwierdzić, że obraz 

polskiego Kościoła nie był jednolity – nie można go definiować jako tylko negatywny albo 

pozytywny. Składał się z różnorodnych aspektów, które były prezentowane w każdym tekście 

czasami z podobnego a czasami z innego punktu widzenia. Każdy z autorów zaprezentował 

inny fragment obrazu dotyczący Kościoła, jego instytucji, osób go reprezentujących jak ksiądz, 
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siostry zakonne, ale także zwykłych wierzących osób i ich opinii na temat wiary i Boga. W 

kolejnych badaniach można wybrać jeden aspekt, skoncentrować się na przykład tylko nad 

obrazem osób, które reprezentują instytucję kościelne i badać, jak się pojawiają w 

pojedynczych tekstach. Można oczywiście do badań wybrać także inne publikacje dotyczące 

tego tematu albo skoncentrować się tylko na tekstach jednego autora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

8 Bibliografia  
 

KOPIŃSKA, Justyna. Polska odwraca oczy. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki, 2016.  

KOPIŃSKA, Justyna. Z nienawiści do kobiet. Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki, 2018. 

TOCHMAN, Wojciech. Wściekły pies. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.  

 

8.1 Źródła książkowe  
 

ANUSIEWICZ, Janusz. Lingwistyka kulturowa: Zarys problematyki. Wrocław: Universytet 

Wrocławski, 1994.  

BARTMIŃSKI, Jerzy.  Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 

2006.  

BENEŠOVÁ, Michaela, RUSIN DYBALSKA, Renata, ZAKOPALOVÁ, Lucie a 

kol. Fenomén: Polská literární reportáž. Praha: Karolinum, 2016 

Hasło Reportaż, in: Słownik terminów literackich, ed. J. Sławiński, Wrocław, 2000.  

Hasło Reportaż, in: Słownik terminologii medialnej, ed. W. Pisarek, Kraków, 2006. 

KĄKOLEWSKI, Krzysztof: Reportaż, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, eds. A Grodzka 

ad., Wrocław 1992. 

Kolektiv Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Slovník literární teorie. Praha: Československý 

spisovatel, 1984. 

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. 3. Praha: Libri, 2007. 

PISAREK, Walery. Językowy obraz świata. In: Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. 

Urbańczyk. Wrocław: Ossolineum, 1978. 

POKORNÝ, J. a HANULIAK, J. Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: 

Grada, 2010.  

SZCZYGIEŁ, Mariusz. 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła. 

Wołowiec: Czarne, 2009.  



74 
 

SZCZYGIEŁ, Mariusz – TOCHMAN, Wojciech: Reportaż – opowieść o tym, co wydarzyło 

się naprawdę, in: Biblia dziennikarstwa, eds. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków, 2010. 

VAŇKOVÁ, Irena. Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Praha: Karolinum, 2007. 

Všichni jsou našimi sousedy. Rozhovor s Wojciechem Tochmanem. In: Fenomén: Polská 

literární reportáž. Praha: Karolinum, 2016. s. 186-191. 

WOLNY-ZMORZYŃSKI, Kazimierz. Reportaż – jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy 

studiów dziennikarskich. Warszawa 2004.  

WÓJCIŃSKA, Agnieszka. Vesmír v kvapke vody. Rozhovory s prekliatymi reportérmi. Žilina: 

Absynt, 2018. 

 

8.2 Źródła elektroniczne 
 

A Foreigner's Guide to Polish Reportage [online]. Dostęp 16.10.2019. Dostępny w Internecie: 

https://culture.pl/en/article/a-foreigners-guide-to-polish-reportage.  

Dlaczego Instytut Reportażu? [online]. Dostęp 03.12.2019. Dostępny w Internecie: 

http://instytutr.pl/pl/o-instytucie/. 

GODLEWSKA, Ilona. Między literaturą a dziennikarstwem. O twórczości Wojciecha 

Tochmana. [w:] Czasopismo Naukowe „Kultura i Historia” [online]. Dostęp: 12.12.2019. 

Dostępny w Internecie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2561.  

Góra Karmel w Biblii. Etymologia i symbolika [online]. Dostęp 16.04.2020. Dostępny w 

Internecie https://www.karmel.pl/gora-karmel-w-biblii-etymologia-i-symbolika/.  

Je Poliak, píše knihy o Čechoch aj o tom, ako má žiť, keď ho v štyridsiatke opustila viera 

v Boha [online]. Dostęp 16.10.2019. Dostępny w Internecie: 

https://dennikn.sk/1609232/nenudit-a-neposkodit-to-je-moja-metoda-tvrdi-autor-gottlandu-

mariusz-szczygiel/.  

Justyna Kopińska - Jej ludzkie historie [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w Internecie: 

https://www.kobieta.pl/artykul/justyna-kopinska-interesuja-mnie-ludzkie-historie.  

Justyna Kopińska [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w Internecie: 

http://justynakopinska.pl/instalator/wordpress/?page_id=10. 

https://culture.pl/en/article/a-foreigners-guide-to-polish-reportage
http://instytutr.pl/pl/o-instytucie/
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2561
https://www.karmel.pl/gora-karmel-w-biblii-etymologia-i-symbolika/
https://dennikn.sk/1609232/nenudit-a-neposkodit-to-je-moja-metoda-tvrdi-autor-gottlandu-mariusz-szczygiel/
https://dennikn.sk/1609232/nenudit-a-neposkodit-to-je-moja-metoda-tvrdi-autor-gottlandu-mariusz-szczygiel/
https://www.kobieta.pl/artykul/justyna-kopinska-interesuja-mnie-ludzkie-historie
http://justynakopinska.pl/instalator/wordpress/?page_id=10


75 
 

Justyna Kopińska [online]. Dostęp 06.11.2019. Dostępny w Internecie: 

https://www.vogue.pl/tag/justyna-kopinska.  

Melchior Wańkowicz, "Karafka La Fontaine'a" [online]. Dostęp 15.11.2019. Dostępny w 

Internecie: https://culture.pl/pl/dzielo/melchior-wankowicz-karafka-la-fontainea.  

Obłęd może dotknąć wszystkich. Wywiad z Justyną Kopińską [online]. Dostęp 06.11.2019. 

Dostępny w Internecie: https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/12930/obled-moze-

dotknac-wszystkich-wywiad-z-justyna-kopinska.  

SZYDŁOWSKA, Joanna. Reportaż śledczy jako narzędzie społecznej interwencji. Rzecz o 

ofiarach, katach i milczeniu (Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? Justyny Kopińskiej). 

[w:] Prace Literaturoznawcze V [online]. Dostęp 27.04.2020. Dostępny w Internecie: 

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace_literatura/pliki/5-2017/UWM-Prace-06.pdf.  

Wojciech Tochman [online]. Dostęp 10.12.2019. Dostępny w Internecie: 

https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-tochman. 

Wojciech Tochman [online]. Dostęp 10.12.2019. Dostępny w Internecie: 

https://www.absynt.sk/wojciech-tochman. 

Wojciech Tochman o polskim reportażu – wywiad [online]. Dostęp 16.10.2019. Dostępny w 

Internecie: https://culture.pl/pl/artykul/wojciech-tochman-o-polskim-reportazu-wywiad.  

 

 

https://www.vogue.pl/tag/justyna-kopinska
https://culture.pl/pl/dzielo/melchior-wankowicz-karafka-la-fontainea
https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/12930/obled-moze-dotknac-wszystkich-wywiad-z-justyna-kopinska
https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/12930/obled-moze-dotknac-wszystkich-wywiad-z-justyna-kopinska
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace_literatura/pliki/5-2017/UWM-Prace-06.pdf
https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-tochman
https://www.absynt.sk/wojciech-tochman
https://culture.pl/pl/artykul/wojciech-tochman-o-polskim-reportazu-wywiad

