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p r z e m y s Ł a W  C z a p l i ń s k i

egy irányadÓ műFaJ
A lengyel riport a XX-XXI. század fordulóján

2015-ben a fehérorosz író és újságíró, kiváló (oroszul írt) riportok1 szerzője, szvetlana 
alekszijevics (1948) kapta az irodalmi nobel-díjat „többszólamú írásaiért, amelyekben a 
jelenkor szenvedéseinek és a bátorságnak állított emlékművet”.2 2017-ben Cezary 
Łazarewicz Żeby nie było śladów (Csak ne maradjanak nyomok) című, grzegorz przemyk3 
halálát feldolgozó riportkötete nyerte el a lengyel irodalmi élet legrangosabb kitüntetését, 
a nike-díjat. a díjat annak húszéves története folyamán először ítélték oda tényirodalmi 
műnek. 

az, hogy egymás mellé helyezzük a két díjat, nem támasztja alá az állítást, mely sze-
rint a lengyel irodalmi élet követi a világirodalmi trendeket. ám fel kell hívnia a figyelmet 
arra a folyamatra, amely párhuzamosan megy végbe a világirodalomban és a lengyel iro-
dalomban, miszerint egyenértékűnek kezelik a riportirodalmat a szépirodalommal. 
alekszijevics volt az első riporter-író, aki elnyerte a nobel-díjat, a nike esetében (amellyel 
„az év legjobb könyvét, különös tekintettel a regényre” jutalmazzák) már a XXi. század 
elején megfigyelhető a preferencia tágítása: 2005-ben történt először, hogy riportkötet 
(kapuściński Utazások Hérodotosszal című műve) kapta a közönségdíjat – 2007-ben pedig a 
kitüntetés egy külön, hivatalos zsűrijének díját mariusz szczygieł Gottlandjának ítélték 
oda. emellett más irodalmi díjakra – gdynia-díj, angelus-díj (ezzel a legjobb közép-euró-
pai könyvet jutalmazzák), gombrowicz-díj – is évek óta jelölnek riportirodalmi műveket, 
anélkül, hogy bizonygatnák, ezek egyenértékűek a szépirodalmi szövegekkel. 

az irodalom rendszere tehát befogadta a riportot. a műfaj rendszerint szerepel a „fon-
tos műveket” számba vevő éves összegzésekben, és az elmúlt harminc évben minden lé-
tező irodalomtörténeti szintézisnek figyelembe kellett vennie a regény, a dráma, az esszé- 
és verseskötetek mellett, de nemcsak mint egyenjogú, hanem mint domináns műfajt.  
a XXi. század második évtizedében a riport vált ugyanis – így hangzik a jelen cikk első 
tézise – a lengyel irodalmi élet kulcsműfajává. ez az új pozíció – és ez a második tézis – 
abból fakad, hogy értékelik a riportnak a nyilvános kommunikációra gyakorolt hatását, 
illetve elismerik: a riport elválaszthatatlan tulajdonsága a szépirodalmi jelleg. ám az (a 
harmadik tézis), hogy általánosan elfogadottá vált a riport irodalmi jellege, változásokat 
eredményez a lengyel irodalom műfajösszetételében. 

1 műveiben a következő témákat dolgozza fel: a nők részvétele a ii. világháborúban (A háború nem 
asszonyi dolog/Nők a tűzvonalban, 1985, magyar kiadás:1988 és 2016; a háború gyerekszemmel (Az 
utolsó tanúk. Gyermekként a második világháborúban (1985/2017); a csernobili atomkatasztrófa (Cser-
nobili ima, 1997/2016); a fogyasztói társadalom mint a kommunista ideológia helyettesítője (El-
hordott múltjaink, 2013/2015). a lengyel könyvpiacon már a nobel-díj előtt is forgalomban volt az 
összes könyve (Czarne könyvkiadó), a Nők a tűzvonalban című kötetért kapuściński-díjat kapott.

2 vö. nobelprize.org: the nobel prize in literature 2015
3 lengyel költő (1964–1983), miután az állambiztonsági szervek meggyilkolták, az ellenzékiség egyik 

jelképévé vált. 1983. május 12-én grzegorz przemyk osztálytársaival a sikeres érettségi vizsgát ün-
nepelte varsó központjában. egyenruhás tisztek rontottak rájuk, grzegorzt kiragadták és maguk-
kal vitték. a Jezsuita utcában berendezett államvédelmi épületbe szállították, ahol többször is ke-
gyetlenül megverték. a fiú belső sérülései következtében két nappal később, 14-én meghalt. 
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1. Egy zavart keltő műfaj

az óriási – szinte már arcátlan – leegyszerűsítés jogával élve, azt mondhatjuk, a XX. szá-
zad kilencvenes évei a prózáé voltak a lengyel irodalomban, a XXi. század első évtizedét 
a dráma és a színház uralta, míg a második évtizedét a riport határozza meg. 

már a XXi. század első és második évtizedének fordulóján jelezték a kiadók, hogy 
megváltoztak az olvasói preferenciák. a próza rendszerint olvasókat veszített, míg a ri-
port egyre több mindenkit nyert meg magának. nem egyszerűen a fogyasztói hozzáállás-
ból következett az új hierarchia. inkább a preferenciák követték a felfedezett értékeket. 
irodalomtörténeti szempontból kijelenthetjük, hogy a XXI. század első és második évtizedé-
nek fordulóján a legfontosabb lengyel irodalmi művek között dominálnak a riportok. többek kö-
zött a következő könyveket találjuk azon riportirodalmi művek listáján, amelyek az év-
század kezdete óta valamilyen okból nagyobb visszhangnak örvendtek: Wojciech 
tochman Jakbyś kamień jadła (Mintha követ ettél volna, 2002) és Dzisiaj narysujemy śmierć (Ma 
lerajzoljuk a halált, 2010) című riportjai a balkáni és a ruandai népirtás felhajtóerejeként 
működő, a vallás által támogatott nacionalizmusok (etnicizmusok) hirtelen berobbanásá-
ról, illetve az élethez való visszatérés társadalmi praktikáiról; a My z Jedwabnego (Mi, 
jedwabneiek, 2004), anna bikont riportja egy múltbéli rémtettről, amely összekapcsolt egy 
mikrotársadalmat, és annak szükségességéről, hogy az ember beszélhessen a múltjáról, 
illetve a vágyról, hogy meghallgassák; mariusz szczygieł Gottlandja (2006) és a Teremts 
magadnak édenkertet (2010), vagyis Csehország és a csehek története mint a hosszan kitartó 
totalitarizmusok története és a (majdnem beteljesült) társadalmi csoda, amelynek sikerült 
semlegesítenie a traumákat a kollektív identitás kialakításában; Włodzimierz nowaktól 
az Obwód głowy (Fejkörfogat, 2007) a lengyel–német viszonyról az európai Unióba való 
belépés után, különös tekintettel azokra a problémákra, amelyek sosem fognak „egyesül-
ni”, és a Serce narodu koło przystanku (A nemzet szíve a megálló körül, 2009) arról, hogy az 
egyesülés feltételei között hogyan szigetelődik el egyre jobban a vidéki lengyelország; 
maciej zaremba diagnózisa az egyenlőség ideája által hajtott skandináv modernitásról 
(Polski hydraulik i inne opowieści ze Szwecji, A lengyel vízvezeték-szerelő és más elbeszélések 
Svédországból, 2008), valamint a társadalom biopolitikai jobbá tételéről (Higieniści.  
Z dziejów eugenetiki, Higiénisták. Az eugenetika történetéről, 2011). valamint: Jacek hugo-
bader Fehér láza (2009), vagyis egy poszt- (vagy részben neo-) kolonialista riport az orosz 
társadalomról, amely a birodalom széthullása után arra ítéltetett, hogy állami segítség 
nélkül boldoguljon; katarzyna surmiak-domańskától a Mokradełko (Kis mocsár, 2012) – 
megrázó riport a lengyel családi normalitásról mint arról a hagyományról, amely lehetővé 
teszi az apák számára, hogy kihasználják lányaik testét; marcin kącki Lepperiada című 
könyve (2013) a paraszti mozgalom vezetőjéről, aki megtanulta, hogyan utánozzon más 
pártokat a hatalomszerzés terén; ugyanettől a szerzőtől a Maestro. Historia milczenia 
(Maestro. A hallgatás története, 2013), egy riport arról, hogyan molesztálta szexuálisan egy 
karmester hosszú éveken át a kóristafiúkat, amit a szülők és a városvezetés részben tole-
ráltak a nemzetközi presztízs fenntartása érdekében; szintén kąckitól a Białystok. Biała siła, 
czarna pamięć (Białystok. Fehér erő, fekete emlékezet, 2015) arról, hogyan vált a zsidók emléké-
nek megtagadása a kelet-lengyelországi nagyváros életét alakító lengyel fasizmus alapjá-
vá; Filip springer Miedzianka. Egy eltűnt város krónikája (2011) című műve,4 amelyben be-
mutatja a természet hétszáz éves működését és azokat a társadalmi mítoszokat, amelyek 
magyarázatot adnak arra, hogy a városka eltűnt a föld színéről; szintén tőle a 13 pięter (13 
emelet, 2015), egy lázadó hangvételű riport a két világháború közötti és az 1989 utáni 
lengyelország szerencsétlen hasonlóságairól, vagyis arról, milyen nemtörődöm volt a 

4 részlet olvasható belőle mihályi zsuzsa fordításában a Jelenkor 2017. októberi számában (a szerk.).
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lengyel állam, amikor a lakásépítések zajlottak; Justyna kopińska munkája, a Czy Bóg 
wybaczy siostrze Bernadecie (Vajon Isten megbocsát Bernadett nővérnek?, 2015), oknyomozó 
riport egy szadista apácáról, aki totalitárius intézménnyé alakított egy árvaházat, lehető-
vé téve, hogy korlátlanul diszponáljon a vagyon és a gyermekek teste fölött; marta 
abramowicztól a Zakonnice odchodzą po cichu (Az apácák csendben mennek el, 2016) a rendek-
ben szolgáló és aztán kilépő apácák védtelenségének jogi, társadalmi és erkölcsi körülmé-
nyeiről; beata siemieniako Reprywatyzając Polskę (Reprivatizálva Lengyelországot, 2017) cí-
mű riportja az 1990-ben kezdődött lengyelországi reprivatizációról, a lengyel 
népköztársaság által államosított vagyon visszaszolgáltatásától a (kitűzött céllal ellenté-
tes módon) egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenségekig; mark Łuszczynától a Mała 
zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne (Apró rémtett. A lengyel koncentrációs táborok, 2017) – 
egy riport arról a kétszáz koncentrációs táborról, amelyek 1945 és 1950 között léteztek 
lengyelországban, és amelyeket sikeresen töröltek az emberek emlékezetéből, amelyek-
ben nagyjából hatvanezer áldozat (németek, opolei németek, sziléziaiak, ukránok, a hata-
lom számára kényelmetlen emberek) vesztette életét (kínzás közben, éhezéstől, munka 
közben, erőszak következtében, a hideg miatt).

kącki andrzej lepperről szóló riportja indította be azt a folyamatot, amely elsöpörte a 
samoobrona (Önvédelem) pártot a politikai hadszíntérről; ugyanezen szerző Maestro cí-
mű műve azt vonta maga után, hogy újra megvizsgálták a kórus ügyét, és kikényszerítet-
te, hogy megváltoztassák az ügy fiatalkorú tagjaival szembeni eljárásmódot; a Mokradełko 
hatására felülvizsgálták a gyermekeknek szóló pszichológiai tanácsadásról szóló nézete-
ket; Justyna kopińska riportjai arra kényszerítették az illetékeseket, hogy folytassák a bí-
rósági eljárásokat és korrigálják a jogszabályokat; Łuszczyna könyve pedig megváltoztat-
ta a háború utáni történelemről alkotott képet. a többi könyv5 között is akad jó néhány, 
amelyek komoly nyilvános vitákat indítottak el, amelyek hatására az ítélőtáblához vagy a 
hatóságokhoz fordultak, vagy amelyek bírósági tárgyalásokhoz, illetve korábbi ítéletek 
revíziójához vezettek. a XXi. század második évtizedének egyetlen másik írásos műfaja 
sem rengette meg ennyire a kollektív tudatot, és nem kényszerítette arra az embereket, 
hogy felülvizsgálják nézeteiket olyan témákban, mint a lengyel családi struktúra és a szü-
lő hatalma a gyermek felett, a lengyel katolikus egyház szexuális és nemi identitást illető 
arculata, a holokauszt idején való lengyel–zsidó kapcsolatok kitörölt emléke, a háború 
utáni lengyel–német viszony rövidtávú emlékezete, az egyház szövetsége napjainkban a 
kapitalista piaccal és a világi hatalommal, az egyre erősödő osztálykülönbségek, melyek 
kedveznek az újjászületőben lévő fasizmusnak…

az, hogy ezek a könyvek ilyen hallatatlanul nagy hatást gyakoroltak a lengyel nyilvá-
nos kommunikációra, abból következik, hogy e művek a lengyel valóságra irányítják a 
figyelmet, és reményt kínálnak annak megváltoztatására, nem feledkeznek meg a gyen-
gébbekről, felfedik a rendszer óriási közönyét, konkrét intézkedéseket sugallnak az intéz-
ményeknek, valamint azzal, hogy szemtanúk vallomásaira hivatkoznak, aktivizálják az 
olvasókat, és egyúttal erőteljesen támadják az általánosan megfigyelhető hozzáállást. 
mindez azt jelenti, hogy a riport műfaja felbolygatja a valóság státuszára vonatkozó társadal-
mi nézeteket. Felfedi – akárcsak a szociológiai tanulmányok – a társadalmi diskurzusok 
szerepét az engedelmesség és a lázadás alapjainak, a közöny és a szolidaritás taktikáinak, 
az autoritáshoz és a hatalomhoz való viszonynak a formálásában. azzal, hogy a minden-
napi életet illetően is elvégzi a maga elemzését, a riport felkavarja a társadalmi metaforák, 
vagyis a kollektív gondolkodást rendező kulcsszavak összességének leltárát is; a szerzők 
vagy a társadalom alapjai szempontjából fontos, lexikalizálódott szavakat helyeznek a 

5 a jegyzéket ki kellett volna még egészíteni sok más mellett Joanna szczęsna, lidia ostałwska, 
angelika kuźniak, krystyna kurczab-redlich, paweł smoleński, Witold szablowski, Wojciech 
Jagielski, piotr nesterowicz, ziemowit szczerek riportjaival. 
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középpontba (megbocsátás, igazság, szülők, gondoskodás), vagy testhez álló neologiz-
musokat vezetnek be a közbeszédbe (mokradełko = kis mocsár, a lengyel mokradło szó-
ból, pandrioszka = pandóra-szelence matrjoska-baba formában). 

nem érhetünk el változást a nyilvános kommunikációban anélkül, hogy a nyelvben 
változtatásokat ne eszközölnénk. a magas szinten művelt, tudatos nyelvhasználat onnan 
ered, hogy a XXi. századi riporternek folyamatosan gondolkodnia kell azon, hogyan tudja 
a nyelv segítségével összekapcsolni a szöveget a világgal. az utóbbi időben mariusz 
szczygieł riportjai (Projekt: prawda – A projekt: az igazság, 2016, Nie ma – Nincs, 2018) és 
marcin kołodziejczyk kvázi-riportirodalmi miniprózái (B. Opowieści z planety prowincji – B. 
Elbeszélések a vidék-planétáról, 2013. Dysforia. Przypadki mieszczan polskich – Diszfória. Lengyel 
polgárok esetei, 2015, Bardzo martwy sezon. Reportaże naoczne – Nagyon holt szezon. Szemtanú-
riportok, 2016, Peryferyjczyk – A vidéki, 2017) olyan szövegek, amelyek csak minimális mér-
tékben hivatkoznak a verifikálható világra, bár közben fenntartják azt az egyértelmű szán-
dékot, hogy a valóságot kívánják bemutatni. ez azt jelenti, hogy a riporter-író az alapvető 
adatokra (melyek nemegyszer kódolva vannak, megváltoztatva, vezeték- és keresztnevek, 
helynevek kezdőbetűjére redukálva) korlátozza a valóság bemutatását. ha így nézzük, ak-
kor úgy tűnik, két dolgot mond nekünk a riport: „milen kevés elég a nyelvből, hogy bemu-
tassuk a világot”, és hogy „mennyire kevés is elegendő a világból ahhoz, hogy felfedezzük 
a valóság ábrázolásának alapelveit”. az első mondat esetében a riport stílusának „nulla 
fokára” mutat rá. a második viszont a társadalom világának struktúrájára utal, és a törté-
nelmi erők nyelvi megfelelőinek kutatását jelenti. Így érthetjük mariusz szczygieł kijelen-
tését is, aki a következőket mondta a riport nyelvi kialakításának alapjait illetően:

úgy vélem, a melléknevek nem maradnak meg az agyban. minél kevesebb a mel-
léknév, annál jobb. ahogy szejnert mondta: „a melléknevek olyanok, mint a garní-
rung, amellyel kidekoráljuk az ételt. de a legfontosabb maga a hús és a krumpli – a 
főnevek és az igék”.6

ha valaminek a bemutatásához elegendők a nevek és az állítmányok, vagyis a dolgok és 
a tevékenységek elnevezése, az azt jelenti, hogy a riport felfedi a világ emberen túli törté-
netiségét, úgy mutat rá a tárgyakra és a történésekre mint alapvető felhajtóerőkre. a ripor-
ter-író tehát nemcsak interpretálja a valóságot, hanem felfedi az embertől független, az 
emberi és az emberen túli világ határán működő erők létezését. azzal, hogy minimalizál-
ja a nyelvet, rámutat az általunk lakott világ egyezményes voltára, és arra, milyen gyenge 
az egyes ember vagy egy embercsoport befolyása. ily módon a riport ürüggyé alakítja a 
világot: olyasvalamivé formálja, ami megelőzi a szöveget, megteremti annak feltételeit és 
létjogosultságát, ugyanakkor rögtön úgy is értelmezi, mint az igazság felfedését szolgáló 
társadalmi fikciót. 

hogy sikerült a riportirodalomnak elérnie ezt a rendkívüli pozíciót, amely egyszerre 
biztosítja számára a hitelességet és teszi lehetővé, hogy automatikusan kommentálja a 
valóság megidézésére vonatkozó riporteri módszereket? a válaszadás keretében muto-
gathatnánk azokra a kiváló művekre, amelyek rendkívüli jogokat eszközöltek ki a műfaj-
nak. emlékezetben tartva a már említett címeket és az egyes könyvek szerepét, mégis 
valahol máshol keresném a választ. Úgy vélem ugyanis, hogy míg a XX. század alkonyán 
néhány újságtól és egyes személyektől függött a riportirodalom helyzete, addig a XXi. 
század második évtizedére a nyilvános kommunikációban kialakult stabil és magas pozí-
ciója a kiterjedt intézményrendszer következménye.7

6 Nadwyżka. z mariuszem szczygłem rozmawia agnieszka sowińska; dwutygodnik, 2013.nr.3.
7 a hálózat nem létezhetne kiváló szerzők nélkül, ugyanakkor lehetővé teszi a sokféleséget. ezen-

felül megfelelő feltételeket teremt a terjesztéshez és a promócióhoz. az elmúlt húsz év riportiro-
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2. A riportnak nevezett furcsa intézmény

a riport a nyolcvanas és a kilencvenes években megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor ha-
gyományosan mellékes pozíciót foglalt el az irodalom rendszerében. a médiában is meg-
volt a maga helye: mind a televízióban (a XX. század nyolcvanas éveiben indult a 
Riporterexpressz című műsor, amely a mai napig fut; 1999 óta Riportexpressz Magazin né-
ven), mind a rádióban és a nyomtatott sajtóban (a legtöbb hetilapnak létezett állandó ri-
portmelléklete). az olyan könyvkiadói események, mint kapuściński A Birodalmának 
(1993) vagy hanna krall Dowody na istnienie (A létezés bizonyítékai) című kötetének a bemu-
tatója alátámasztották mindazt, amit az ember a műfajról és képviselőiről gondolt. semmi 
sem jelezte előre a krízist és a változást.

a krízis a sajtó piaca felől érkezett. a kilencvenes évek végén megszűnt a napi- és he-
tilapok több mint fele, és amelyek megmaradtak, fokozatosan szűkítették a részlegeiket, 
így a riportrészlegeket is. a legolvasottabb hetilapok (Polityka, Newsweek, Wprost) és a leg-
erősebb napilap (Gazeta Wyborcza) továbbra is közöltek riportokat, de szerényebbek vol-
tak a megrendelések. egyre csökkent az anyagbeszerzéshez (utazások, ott tartózkodás) 
elengedhetetlen intézményi támogatás. ebben a helyzetben rengeteg tehetséges riportert 
fenyegetett a létbizonytalanság a piacon, akiknek debütálniuk ugyan sikerült a sajtó ha-
sábjain, de állandó munkát már nem kaptak. továbbra is jelentek meg írásaik heti- és na-
pilapokban, de a megélhetéshez máshol kellett forrásokat keresniük. Úgyhogy különálló 
szövegek helyek egész könyveket kezdtek alkotni. 

ahogy semmi nem jelezte előre a sajtó piacának krízisét, ugyanúgy nem utalt semmi 
(vagy szinte semmi) arra, hogy a XXi. század első évtizedében fejlődésnek indul a riport-
irodalom infrastruktúrája. 

a közép-európai irodalom kiadására specializálódott Czarne könyvkiadó (amelyet 
andrzej stasiuk és monika sznajderman hozott létre) 2001-ben elindította Riportirodalom 
sorozatát, amely egy évtized alatt az egyik legelterjedtebb – legjobban értékelt, legna-
gyobb példányszámban eladott, legszínvonalasabb – könyvsorozat lett lengyelországban. 
ebben a sorozatban jelentek meg olyan szerzők művei, akiknek európa-szerte nagy a re-
noméjuk (szvetlana alekszijevics, martin pollack), de olyan lengyel riporter-írók – többek 
között Jacek hugo-bader, lidia ostałwska, paweł smoleński, mariusz szczygieł – köny-
vei is, akik sajtóriportjaikról már ismertek voltak. tízévnyi létezés után, és azt követően, 
hogy erős pozíciót szereztek a piacon, a sorozat keretein belül már első könyves szerzők 
műveit is kiadták (ilyenek renata radłowskától a Nowohucka Telenowela/Nowa Huta-i 
teleregény, 2008, Filip springertől a Miedzianka. Egy eltűnt város krónikája, 2011, vagy 
mateusz marczewskitől a Niewidzialni/Láthatatlanok, 2012).

Ugyanebben az évben (2001) a varsói egyetem Újságírástudományi intézetében létre-
jött a riportlaboratórium, melyet marek miller alapított. egy évre rá (2002) a Gazeta 
Wyborcza (jelenleg közel ötszázezres példányszámban jelenik meg) útjára indította heten-
te megjelenő mellékletét, a Duży Format. Magazyn Reporterówot (Nagy Formátum. A riporte-
rek magazinja), amelynek megjelenése tömegek által várt rendszeres eseménnyé vált, ez 
lett a forrása a század eleji lengyelországról való új írásmódnak, illetve ez biztosított szín-
teret a fiatal, debütáló riporter-íróknak.8 egy évvel később (2003) rendezték meg először 
bydgoszczban a Camera Obscura nemzetközi riportművészeti Fesztivált (dokumentum-
filmek és riportirodalmi művek fesztiválja). egy évre rá (2004) indult az addig csak a len-
gyel prózára, esszéirodalomra és filozófiára szakosodott W. a. b. kiadó riportirodalmi 

dalmának, a legkiemelkedőbb alkotók és kivételes műveik bemutatását lásd: Urszula glenk: Po 
Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Universitas, krakkó, 2012.

8 a Duży Format hasábjain debütált többek között mariusz szczygieł, Wojciech tochmann, Wojciech 
nowak, lidia ostałowska, Joanna szczęsna, angelika kuźniak, paweł smoleński, piotr nesterowicz.
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sorozata; a Terra Incognita címet viselő sorozatban jelentek meg többek között Wojciech 
Jagielski, sven lindquist, tiziano terzani, michał olszewski és Joanna bator könyvei. a 
következő években a znak és sic! könyvkiadó, vagyis egy nagyobb és egy közepes kalibe-
rű cég is létrehozta a maga riportirodalmi sorozatát. 

2010-ben értek el tetőpontjukra a XXi. század első évtizedében zajló események. akkor 
született meg a riportintézet (varsóban alapította Wojciech tochmann, mariusz szczygieł 
és paweł goźliński), ezen belül létrejött a riportiskola, és az intézet mellett működni kez-
dett a dowody na istnienie (a létezés bizonyítékai – hanna krall tiszteletére nevezték így) 
kiadó, illetve a riportintézet székhelyének szomszédságában megnyílt a „Wrzenie 
Świata” (a világ forrása – kapuścński tiszteletére kapta ezt a nevet) könyves kávézó, 
amelynek feladata mindenekelőtt a riportirodalmi művek terjesztése és találkozók szer-
vezése. Ugyanebben az évben adták át első alkalommal a ryszard kapuścński-díjat – a 
varsói városvezetés alapította a Gazeta Wyborcza segítségével –, melyet a legjobb lengyel 
nyelvű vagy lengyelre fordított riportirodalmi műnek ítélnek oda.9 Ugyanezen év őszén 
(november 23–28.) rendezték az első riportfesztivált, a Varsó fikció nélkült, melyet közösen 
rendezett a riportintézet és az állami könyvintézet. 

a riportirodalom iránt tanúsított egyre növekvő érdeklődés másoknak is nagy teret 
biztosított: artur domosławski Kapuściński non-fiction (Háborúk és forradalmak költője) című 
kötete, amely a Świat książki kiadónál jelent meg, egy év alatt százharmincezres példány-
számban kelt el; e sikerhullámot meglovagolva egy kiadó (bertelsmann, az egyik legerő-
sebb név a piacon) növelte a kiadott riportirodalmi művek számát, más kiadók pedig el-
kezdték megrendelni az ilyen műveket (vagyis fizettek a munkáért).10 piotr głuchowski 
és Jacek hołub Ojciec Tadeusz Rydzyk. Imperator (Tadeusz Rydzyk atya. Az imperátor) című 
írása nyitotta a „nagy Formátum riporterei” sorozatot.11 a Fabuła Fraza kiadó (dariusz 
Wilczak és dariusz koźlanka alapította) 2015-ben elindította (a hetvenes-nyolcvanas évek 
népszerű könyvsorozatához kapcsolódva) az Ekspres Reporterów (Riporterexpressz) című 
havilapot, és riportirodalmi kötetek kiadását ígérte. 

e mind térben, mind időben koordinálatlan tevékenységek végül egy komplett infra-
struktúra létrejöttéhez vezettek. ebbe beletartozik a riportirodalom kiadásának, terjesztésé-
nek, befogadásának, szentesítésének minden egyes láncszeme.12

9 az első díjazottak: Jean hatzfeld: Strategia antylop (Antilop-stratégia,2010), szvetlana alekszijevics: 
Nők a tűzvonalban (2011), liao yiwu: Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy 
nizin społecznych (A holtak vezetője. Igaz történetek. Kína a társadalom alján élők szemszögéből, 2012); az 
első lengyel díjazottak: michał olszewski: Najlepsze buty na świecie (A világ legjobb cipője, 2015), 
paweł piotr reszka: Diabeł i tabliczka czekolady (Az ördög és egy tábla csoki, 2016).

10 paweł szwed, a kiadó főszerkesztője befektetésnek nevezte azt, ahogy a Świat książki hozzááll a 
riportirodalomhoz. lásd: a. Jakubas, p. stasiak: reporter schodzi z etatu, Polityka, 2011. 04. 11., 
„néhány éve jól láthatóan megnőtt az érdeklődés a riportirodalom iránt. mi is befektetünk ebbe 
a műfajba. 2011-ben nagyjából nyolcvan tényirodalmi művet tervezünk kiadni, amelyekből öt-
hét könyv a mi megrendelésünkre készül.” https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
kultura/1514808,1,polski-reportaz-jak-szwedzkie-kryminaly.read (letöltés: 2018. 06. 20.)

11 Ugyanebben az évben még három riportkötet jelent meg: maciej zarembától a Polski hydraulik i 
nowe opowieści ze Szwecji (A lengyel vízvezetékszerelő és más elbeszélések Svédországból), marcin kącki 
Maestrója és valerij panyuskintól a Luxus orosz módra.

12 a riportirodalom infrastruktúrájának elemzéséhez a pierre bourdieu által bevezetett kategóriákat 
fogom alkalmazni – nem feltétlenül ortodox módon. lásd: Uő.: A művészet szabályai. Az irodalmi 
mező genezise és struktúrája; ford. seregi tamás; budapesti kommunikációs és Üzleti Főiskola, bp., 
2013. a lengyel riportirodalomra vonatkoztatva először kaja puto alkalmazta ezt a koncepciót; 
lásd: Gatunek, in: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik (Műfaj, in: 
Az 1989 utáni lengyel irodalom Pierre Bourdieu tükrében. Kézikönyv), szerk.: g. Jankowicz, p. marecki, 
m. sowiński, korporacja ha!art, krakkó, 2015.
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nem nehéz észrevenni e kalendáriumban a potenciális egyeduralkodót. a 2010-es 
egységesített támadás eredményeképpen a riportintézet vált dominánssá a konkurenciá-
val szemben, ez lett a piac legerősebb játékosa és a riportról alkotott elképzelés legfonto-
sabb megteremtője. a riválisok a másodvonalba szorultak. ez leginkább a tíz évvel idő-
sebb riportlaboratóriumot érinti, amelyet marek miller alapított, és amely a riporteri 
munka (multimédiás és közösségi) kísérleti iskolája.13 ez roppant lényeges, mivel a 
laboratórium jóval modernebb és sokkal inkább társadalmi koncepciót képvisel: a közös 
tevékenységek keretein belül több szempontból is plurális – szövegből, filmből és fényké-
pekből összeálló, többszerzős, inkább a társadalmi élet különböző szálait, mint egy-egy 
eseményt vagy személyt érintő – riportok megalkotását propagálták. az intézet ezzel 
szemben olyan riportok megírására építette kiváló infrastruktúráját, amelyeket saját indi-
vidualitásukra beállítódott egyének írnak, akik a közös történet egy-egy problematikus 
pontját képviselik. a kollektív és a korporációs koncepció párbajában az a változat győze-
delmeskedett, amely a riportírás közkedvelt művelésének kedvez. 

egyelőre viszont – a XXi. század második évtizedének végén – nincs monopolhelyzet-
ben. léteznek különböző (állami és magán) íróiskolák, pályázatok, kiadói sorozatok, sőt, 
olyan kiadók is, amelyek csak riportirodalmat adnak ki, és végül van egy komoly és több 
kisebb riportirodalmi díj.14 ez az infrastruktúra a szöveg megszületésének és működésé-
nek valamennyi lépését támogatja – a poétika oktatásától, gyakornoki helyek létrehozásá-
tól, riporteri utak támogatásától, szövegrészletek megjelentetésétől (napi- vagy hetilapok 
hasábjain) kezdve a könyvkiadáson- és terjesztésen, nyilvános viták és író-olvasó találko-
zók szervezésén keresztül egészen a díjak odaítéléséig. a riportok alkotói és a közremű-
ködők, a tanárok és a kiadók, a recenzensek és zsűritagok tehát olyan helyzetet teremtet-
tek, amelyre eddig nem volt példa a lengyel irodalom történetében: megalkották a műfaj 
működéséhez szükséges komplett hálózatot. 

egész találóan nevezte meg – és nem vette észre a benne rejlő veszélyeket – ezt a furcsa 
helyzetet stanisław skarzyński, amikor azt állította: 

szczygieł intézményei oly módon kapcsolták össze az alkotókat, a piacot, a klien-
seket és a reklámot, hogy ezek finanszírozzák a kultúrát. a riportirodalomnak 
megvan a maga iskolája, a maga újságja, a maga díja és a maga hősei. vannak sike-
rek és vannak olyan tragédiák, mint a domosławski kapuściński-könyve körül 
kialakult botrány. van egy fiatal riporter-generáció, vagyis van jövő. van pénz. van 
egy kitalált ellenség a fikciós irodalom alakjában […].15

a kritikus lelkesedése elfedi a veszélyt. a túl sok „saját” (saját iskola, újság, díj, hősök) 
egyenes út az egyezményességhez – ahhoz, hogy az együttműködés korrupcióvá váljon, 
a díjak a saját jelöltek promotálási rendszerévé alakuljanak, az irodalmi kritika pedig aján-

13 a laboratóriumban gyakorolt multimedialitásra jó példa az a różycki bazarról szóló pályázat, 
amelyet 2015-ben írt ki az intézmény. az ötletgazda (m. miller) a következőket mondta: „Célunk 
egy papíralapú regény, egy internetes verzió (olyan különböző betétekkel, mint rádióműsorok, doku-
mentum- és játékfilmek részletei), valamint egy „multiplasztikon” [kiemelés – p. Cz.], vagyis egy 
bódé a różycki bazaron, amely »jeleneteket mutat be a bazár életéből«. Marek Miller, założyciel 
Laboratorium Reportażu: Co dzień świeży pieniądz, in: Rzeczpospolita, 2017. 12. 27. https://regiony.
rp.pl/archiwum/17249-co-dzien-swiezy-pieniadz (letöltés: 2018. 06. 20.) hozzá kell azonban tenni, 
hogy miller már 2005-ben gyűjteni kezdte az anyagot a bazárról szóló multimédiás elbeszéléshez. 

14 a kapuściński-díj mellett meg kell említeni azokat a díjakat, amelyek egyértelműen előnyben 
részesítik a riportirodalmi műveket, mint például a beata pawlak-díj (2003-tól) vagy a teresa 
torańska-díj (2013 óta). 

15 s. skarzyński: Szczwany Szczygieł, Res Publica Nova, 2014. 03. 18. https://publica.pl/teksty/
szczwany-szczygiel-42255.html, letöltés: 2018.06.10.
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lási szolgáltatások cseréjének hálózata legyen. a lengyel riportirodalom esetében azonban 
– legalábbis egyelőre – úgy tűnik, a korróziónak kedvező feltételek inkább szerencsés mó-
don az autonómia feltételeivé válnak. a különböző olvasóközönségre alapozó kiadók 
oda-vissza jó kapcsolódásokat alakítanak ki, ami kedvez a független írásnak. a felgyor-
sult kommunikációnak pedig az lesz a következménye, hogy a műfajról – a jellemzőiről, 
jogköreiről, a valósághoz való viszonyáról, a poétika lehetséges határairól – való eszme-
csere kiterjed az egész infrastrukturális hálózatra. bárhol, ahol előkerül a riportirodalom, 
azonnal megfelelő körülmények jönnek létre a műfaj jellegéről folytatott vitához. ezzel 
magyarázható a szerzők által megalkotott számos definíció létezése, a kanonizált köny-
vek listája, melyet ők állítottak össze, és az oktatási használatra íródott kézikönyvek léte.16 
az autonómiának tehát nemcsak a műfaji sajátosságok megkülönböztetése a feltétele, ha-
nem okvetlenül szükséges hozzá az elmélet önálló megalkotása és a saját múlt projektálása 
is. a riportirodalomnak előre- és hátrafelé is ki kell találnia magát. 

3. Az utódok megszületése

a mariusz szczygieł készítette 100/XX című antológia17 vált azzá az – addig európai lép-
tékkel nézve is példátlan – momentummá, amelyben összeért a genealógia a genológiával, 
vagyis a műfaj története annak elméletével. 

az először kiadott két kötet megjelenése (2014), amelyek egy évvel később egy harma-
dikkal is kiegészültek, a szó legteljesebb értelmében vett irodalomtörténeti önteremtés: 
százötven, 1900-tól 2000-ig kronologikusan rendezett szöveget tartalmaz, konkrét dátu-
mokkal (bár a riportok nem mindig annak a konkrét évnek a leírásai). szczygieł így be-
szélt erről egy, az antológiát beharangozó interjúban:

az a gyanúm […], hogy a riportirodalmi könyveim nem fogják kiállni az idő pró-
báját. olyan sok lengyel riporter-íróról írták már, hogy a lengyel riport pápái vagy 
útjelzők. és ki emlékszik manapság például, hogy ki az a zbigniew kwiatkowski? 
én is ilyen szerző leszek. divatos, de felejthető. Úgyhogy arra gondoltam, csinálok 
valamit, aminek tényleg van értéke – ezt az antológiát. Teremtettem magamnak egy 
gyermeket. [kiemelés – p. Cz.]18

ebben a szerény meghatározásban, miszerint ez egy „gyermek”, nem is az az érdekes, 
hogy egy hatalmas, összességében majdnem háromezer oldalt kitevő antológiára utal. 
sokkal érdekesebbnek tűnik a családi kötelék jelölése – ez a már-már perverz szófordulat. 
szczygieł ugyanis egy olyan gyűjteményt nevez a gyermekének, amelyben korczaktól, 

16 a riport megalkotása, a műfajra való gyakorlati reagálás és a társadalom vizsgálata közötti kapcso-
lat erőteljesen megjelenik a Laboratorium Reportażu. Metoda, praktyka, wizja (Riportlaboratórium. Mód-
szer, gyakorlat, vízió, szerk.: i. dimitrijević, Wydawnictwa UW, varsó, 2017) című tankönyvben, 
amely a marek miller létrehozta riportlaboratórium munkájának keretében jött létre. a szerzők ezt 
írják a könyvről: „a cikkek […] a következőképpen határozzák meg a laboratórium kutatási terüle-
tét: közös munka a szöveggel, a téma multimediális elbeszélése […]. azt a meggyőződést fejezik ki, 
miszerint az újságírás művészet, a riporter-írói munka pedig összeköti az eredeti alkotás vonásait a 
szépirodalommal, a filmmel és a színházzal, valamint a társadalom- és bölcsészettudomány: a szo-
ciológia, az antropológia, a pszichológia és a történelem kutatási eredményeivel.” a közreműködők 
között találunk írókat (marek miller, piotr Wojciechowski, marek kochan), rádiósokat (Janina 
Jankowska, Janusz deblessem), fényképészt (Waldemar zdrojewski), színészt (zbigniew paterak).

17 Antologia polskiego reportażu XX wieku – 100/XX, 1. kötet: 1901–1965, 2. kötet: 1966–2000, szerk.: m. 
szczygieł, Czarne Wołowiec, 2014.

18 Nadwyżka…
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reymonttól, Żeromskitól kezdve parandowskin, nałkowskán, krzywickán és Wańko-
wiczon át egészen ostałowskáig, tochmannig, Włodzimierz nowakig és Jagielskiig ível a 
szerzők listája. szóval ez a gyermek leginkább „szülőkkel” van tele. 

ez a hatalmas mű, amely óriási szelektálási és szerkesztői munka gyümölcse, egyben 
a „családtörténet” megalkotásának, vagyis utódnemzésnek is bizonyul. túl széles az an-
tológia merítése ahhoz, hogy elemezni lehessen. a „hogyan mutatja be az antológia a 
szerzőket?” érdekesebbnek tűnik a „ki került bele?” kérdésnél. 

minden szöveg elé került kétoldalas életrajz, melyeket szczygieł írt. az életrajzokban 
összefonódnak a szerényen adagolt adatok a címszavakban közölt információkkal a mű-
vek témáiról vagy különleges értékéről. ha valami elgondolkodtat, az az, hogy minden 
életrajzba bekerült az adott szerző önreferenciális megszólalása a riport forrásairól, a ri-
porter igazsághoz való viszonyáról és feladatairól. ezek a megjegyzések – a rövid meg-
nyilvánulások poétikájának megfelelően – elég elcsépeltek. de sosem hiányoznak. 
szczygieł inkább bánik fukarul az életrajzi adatokkal, csak egy válogatást közöl a szerzők 
irodalmi életművéből, de szinte kivétel nélkül érinti az adott író riportra vonatkozó néze-
teit. ezek határozták meg az előszók poétikáját. és ezeknek köszönhető a bevezetők címe 
is: „hatékony riport” (ewa szelburg-zarembina), „mániába torkolló aprólékosság” 
(zbigniew Uniłowski), „irodalmi fényképész” (konrad Wrzos), „Újsághirdetések nyo-
mán” (antoni słonimski), „az átlagos olvasó átlagos képviselője” (Ferdynand goetel),  
„a riport mint hivatali beadvány” (Franciszek gil), „látni, ellenőrizni, visszatükrözni, 
megállapítani” (Józef mackiewicz), „értve értékelni” (zbigniew kwiatkowski) – ezeket a 
címeket az első kötetben találjuk; és íme néhány a másodikból: „meghallgatni, alánézni” 
(Janusz roszko), „türelmesen gyűjtsd a szétszórt apróságokat” (małgorzata szejnert), 
„kerüld a sajátos perspektívát” (ewa szymańska), „Jog az emberek életének felforgatásá-
hoz” (krzysztof kąkolewski), „sok szerző sok hős” (marek miller és csapata), „kigúnyolni 
a tényeket” (michał ogórek), „az események titkára” (andrzej mularczyk).

a nézetekből, amelyeket kifejtettek a szerzők, nem tudunk felállítani semmiféle normatív 
poétikát, bár bizonyos vélemények (megfelelés a tényeknek, az általánosításhoz való jog, el-
lenőrzés, beavatkozás a társadalmi viszonyokba) megteremtik a konszenzust. a közös tudást 
nem akadályozza a tények és az általánosítás vagy az eseményekhez való hűség és a beavat-
kozás közötti lehetséges konfliktus. hanem épphogy a – gyengébbek védelme érdekében 
való közbeavatkozásként értendő – morális szenvedély tűnik az egész antológiát tekintve a 
legnyomósabb érvnek a riport létezésére. nem az „igazság” és nem „az események szolgála-
tába állított irodalmiság”, hanem éppen az interpelláció „szolgálata” és „hatékonysága” bi-
zonyul a riportirodalom definíciója legfontosabb összetevőjének. az antológia fényében e 
műfaj más módon nyúl bele a valóságba, mint a fikciós irodalom, arra a meggyőződésre tá-
maszkodva, hogy így lehetséges változásokat előidézni a társadalmi erőviszonyokban. 

ezt a meggyőződést már önmagukban a kötetben szereplő nevek is alátámasztják, 
melyek között – ha az első kötetet nézzük – túlnyomó többségben vannak a XX. század 
első felének jelentős vagy kiváló írói: korczak, sieroszewski, konopnicka, reymont, 
kaden, Żeromski, parandowski, iłłakowiczówna.19 nem az az érdekes, hogy ezek az írók 
riportjaik írása okán kifejtették nézeteiket a műfajt és annak specifikumait illetően. az 
tűnik izgalmasnak, hogy egyikük sem magyarázkodik, amiért eredeti területükről a riport 
felé mozdultak el. egyikük sem mutat rá arra, hogy feltétlenül szükséges lenne valamifé-
le többlet kompetenciákra szert tenni vagy tanulóidőt tölteni egy mester mellett. 
problémamentes az átmenet: az írók úgy vélik, a riport az irodalom egy fajtája, amely 
annyiban különbözik a fikciótól, hogy értékeli a világot leíró valóságos adatokat. ebből 

19 arról, hogy a riport folyamatosan jelen van a XX. századi lengyel irodalomban lásd még: z. 
ziątek: Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w prozie wpsółczesnej (A dokumentum százada. Do-
kumentarista inspirációk a kortárs prózában), Wydawnictwo ibl pan, varsó, 1999.
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következik, hogy az évszázad első felében egy szépíró gond nélkül vált riporterré, bár álta-
lában csak egyetlen szöveg erejéig. Csak a háború után szilárdult meg a külön szakértő-
ként értelmezett, az anyagok beszerzésében és az írásban jártas riporter szakmája és an-
nak specifikumai. olyan hatalmas személyiségek – hanna krall, ryszard kapuściński, 
krzysztof kąkolewski, marian brandys – törték át ezt az elszigeteltséget a hetvenes évek-
ben, akik munkásságukkal megcáfolták annak értelmét, hogy határokat húzzunk a műfa-
jok közé. nekik és követőiknek köszönhetően úgy tűnik, a műfaj visszatér a szabadság 
forrásaihoz: ha a második világháború előtt egy író (gond nélkül) riporterré tudott lenni, 
akkor a XXi. században egy riporter is lehet íróvá (nem minden nehézség nélkül).

az antológia tehát azt a meggyőződést erősíti, hogy bárki képes riportot írni, és hogy 
már maga az írás szükségszerűen oda vezet, hogy a szerző kidolgozza saját maga számá-
ra a műfaj definícióját. valami másban rejlik a történelmi különbség. a két világháború 
közötti időszakban meghatározott céllal születtek a riportok, mivel a szerzőt megérintette 
egy konkrét ügy – egy gazdasági sérelem, igazságtalan bírósági ítélet, vagy hogy az intéz-
ményrendszer elhanyagolta az embert. a XX-XXi. század fordulója riporterének még an-
nál is több joga van az érdek nélküli íráshoz, mint az irodalmisághoz. ha egy irodalmi 
szöveg különösebb ok és jól látható cél nélkül jön létre, a riport pedig irodalmi jelleget ölt, 
akkor éppen ilyennek – ok nélkülinek és céltalannak – kell lennie a riportnak.

4. A rendszer megváltozása

néhányszor esett már szó az eddigi eszmefuttatásban arról, hogy a riportot a lengyel 
kultúrában nem az úgynevezett szépirodalomtól teljesen különálló műfajként, hanem 
olyan művészeti ágazatként tartják számon, amely összeköti a hiteles tudást a „magas 
irodalommal”. senki sem kérdőjelezi meg a hitelességet, amikor stilisztikai fogásokra, 
narrációs összeillesztésekre és vágásokra, a szereplők belső monológjaira, kiinduló tézi-
sekre vagy hatásvadász pontokra bukkan egy non-fiction szövegben. lássunk néhány 
definíciót, melyeket a szerzők alkottak meg:

hanna krall: „én sűrítek, sok-sok mondatból csinálok egyet. lehet, hogy ez a mondat 
valójában el sem hangzott, mégis igazabb, mint amit kimondtak. a centrifuga működésé-
re emlékeztet ez a módszer.”20

Wojciech tochmann: „a tények szentek. [minden, ami nem konkrétum – p. Cz. jegyzete] 
csak a benyomásom. valódi megszólalásokat idézek. de szelektálok közöttük.”21

mariusz szczygieł: „két szent alapszabálya van a riportnak: nem lehet unalmas és nem 
lehet sértő.”22

m. szczygieł a szubjektív igazságról: „becsületesen (hazugság nélkül) kell megírni egy ri-
portot, ugyanakkor sosem lesz objektív. ez a leginkább szubjektív újságírói műfaj, mivel az 
én szemem látja, az én fülem hallja, az én fejem ismételgeti magában, és nem valaki másé. 
[…] a riport az adott riporter verziója egy adott témáról. Felejtsük el az objektivitást.”23

20 m. miller: Reporterów sposób na życie, varsó, 1983, 278–279.
21 Dramaturgia uczuć (Az érzések dramaturgiája), katarzyna bielas beszélgetése, Gazeta Wyborcza, 

1997. 04. 13.
22 Reportaż z kluczem (Kulcs a riporthoz), in: Newsweek, 2010. 03. 20.
23 lásd: http://lubimyczytac.pl/dyskusja/154/1685/odpowiedzi-autora-wywiad-z-mariuszem-

szczygielem (letöltés: 2018. 07. 20.)
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maciej zaremba bielawski: „a szövegeim két műfaj keverékei. […] ez kockázatos módszer. 
[…] de amikor sikerül, nagyon sok mindent lehet koncentrált formában elmondani vala-
miről. nem tudom, honnan jött ez nálam. nem volt tanárom. természetesen olvasgattam 
kapuścińskit, krallt egészen biztosan, szejnertet. esszéista-riporter korcs vagyok.”24

„szelektálás”, „tetszetősség”, „sűrítés”, „koncentráció”, „keverés” – a leggyakrabban elő-
forduló meghatározások. a tények valódiak maradnak, a kompozíció (az események és 
szereplők kiválasztása) a szerző műve. az, hogy ennyire elfogadottak benne a világ leírá-
sára szolgáló metódusok, irányadó műfajjá tette a riportot. többféle értelemben. először is, 
a világban és lengyelországban zajló történések hiteles leírásaként kielégíti az ember tu-
dásszomját, és segít, hogy eligazodjon a valóságban; e könyvek alaposan tanulmányozzák 
a háborúkat, politikai és gazdasági konfliktusokat, az államokban vagy városokban zajló 
eseményeket, illetve a kortárs világ megértéséhez szükséges kulcsként jelenítik meg eze-
ket. másrészről pedig a riportirodalom identitása is irányadóvá válik: általában úgy értel-
mezik a műfajt, mint ami a tényszerű eseményeket mutatja be a szövegben, amelyért a 
szerző felelősséget vállal, és amelyet az olvasók a valóságra tudnak vonatkoztatni; a mű-
faj ilyetén meghatározása nem zár ki szinte semmit, vagyis hozzávetőleges, nem megha-
tározott, nem normatív (ahogy az irodalom egésze). harmadrészt, a riport az irányadó 
központ szerepét is betölti a megváltozott irodalmi rendszerben. 

nem abból következik az új szerep, hogy a riportirodalom precíz meghatározásra tett 
szert, hanem éppen ellenkezőleg, abból, hogy kivívta magának a jogot a kevert státusz-
hoz. olyan sokáig merített a regény, a dokumentarista műfajok, a publicisztika és az em-
lékiratok műfajából, hogy végül egyértelművé vált, hogy ugyanúgy lehet definiálni, mint 
az irodalmat.25 ily módon könnyedén kibővíthető az identitása. ám mégsem határtalan ez 
az identitás. a riportintézet sikereiről szóló, már idézett, lelkes vélemény utolsó monda-
tában megjelenik egy „kitalált ellenség”, amely a „fikciós irodalom” formáját ölti magá-
ra.26 ez a mondat, bármennyire hangzatos is, csak harmadrészben igaz. amikor a riporter-
írók a tények jelentőségéről beszélnek, a fikciót mindig mint szövetségest, és nem mint 
ellenséget emlegetik:

małgorzata szejnert: „el kell gondolkodni, hogy mit válasszon ki az ember abból a hatal-
mas testből, ami a téma, hogy valami emészthető és érdekes maradjon belőle, ugyanakkor 
minden benne is legyen. […] nem szándékozunk sem szociológiai tanulmányokat készí-
teni, sem publicisztikát írni. muszáj […] választani.”27

Włodzimierz nowak: „riportot írok, nem elemzést vagy történelmi értekezést.”28

24 Jestem Szwedem (Svéd vagyok), in: k. naskowska: Wygnani z kraju. Szwedzki azyl (Akiket elüldöztek 
az országból. A svéd menedék), J. halender rajzaival, Wydawnictwo agora, varsó, 2017, 184–185.

25 lásd: Nadwyżka…: „a riport olyan történet, amely valóban megtörtént […]. és gondolkodásra 
kell, hogy késztessen. ha nem késztet gondolkodásra, nem is lényeges. a riport arról szól, amiről 
szól, de valami másról is. szóval megvan benne az, amit hanna krall többletnek nevez.” érde-
mes megfigyelni, hogy szczygieł itt merít a riport definíció szerinti hagyományából („történet, 
amely tényleg megtörtént”) és a posztstrukturalista koncepció irodalomfelfogásából is (gondol-
kodásra késztet, többletjelentést hoz létre).

26 s. skarzyński: Szczwany Szczygieł…
27 a. Wójcińska: Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami (Riporterek fikció nélkül. Beszélgetés 

lengyel riporter-írókkal), J. brykczyński fotóival, Czarne, Wołowiec, 2011, 21.
28 Uo., 128.
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mariusz szczygieł: „természetesen fenemód nehéz egyszerre megmaradni a tényeknél, és 
irodalmi formát is adni mindennek. de a riportnak igaznak és szépnek is kell lennie.”29

azt látjuk tehát, hogy manapság a riport nem egy, hanem kétféle írásmóddal helyezi szembe ma-
gát: „a tényeknél maradás” megkülönbözteti a fikciós irodalomtól, a „szépség” követel-
ményének figyelembevétele pedig a dokumentarista műfajtól. ez a kettős megkülönböz-
tetés (amely a kettős kölcsönzés alakját is magára ölti) az oka, hogy a riport harmadik 
konkurensként jelenik meg a valóságért folytatott harcban. a műfaj az egész XX. század-
ban egy stabil dichotómia keretein belül működött:30

fikciós irodalom – riportirodalom

manapság ez a dichotómia hármas szerződéssé alakult:

fikciós irodalom – riportirodalom – dokumentarista műfajok

a változás következtében a riportirodalom a műfajrendszer középpontjába került. a XXi. szá-
zadi lengyel írásbeliség olyan formájává vált, amely irányítja a dokumentarizmus és az 
irodalmiság pólusait, és amely az autonómia és a közbeavatkozás összekapcsolásának 
ideális verzióját mutatja be. mégsem abból következik páratlan karrierje, hogy az utolsó 
dokumentarista műfaj a túlzásba vitt fikció világában (az igazság az igazság utáni világ-
ban), vagy hogy az első olyan fikciós irodalmi műfaj, amely képes kitartani a tényekhez 
való hűség mellett. központi műfajjá vált, mivel annak köszönhetően, hogy összeköti a 
dokumentarizmust az irodalmisággal, többet mutat a valóságnál. a valóság születését 
mutatja be. 

5. A lengyel riportiskola

a lengyel riportirodalom rengeteg témára szakosodott. ilyenek a háborúk (W. Jagielski), a 
posztszovjet oroszország (J. hugo-bader, k. kurczab-rdelich, m. Wilk, i. miecik, J. 
morawiecki), kelet-közép-európa (m. szczygieł, k. varga, z. szczerek, m. termer), a 
skandináv országok (m. zaremba, k. tubylewicz). a műfajnak is számos variánsa létezik, 
amelyekre egy-egy szerző specializálódott: itt említhetjük Justyna kopińska kiváló ok-
nyomozó riportjait, małgorzata rejmer és Joanna Czeczott „városos” szövegeit, Cezary 
Łazarewicz történelmi-bűnügyi műveit, olga gitkiewicz, konrad oprzędek, Joanna 
kuciel-Frydryszak és mások gazdasági írásait.31 ám ha a következő tézisből indulunk ki, 

29 Uo., 172.
30 a XX. századi irodalomtörténetben az a szemlélet bizonyult a legtartósabbnak, amely a riportot 

a fikcióval való relációban (és szembenállásban) értelmezi, lásd: z. ziątek: dwa dwudziestolecia, 
literautra jako reportaż i reportaż jako literatura (kettős húsz év: az irodalom mint riport, a ri-
port mint irodalom), in: Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy (Az 
elmúlt húsz év, 1989–2009. Felismerések, hierarchiák, perspektívák), szerk.: h. gosk, domy 
Wydawniczy elipsa, varsó, 2010: „a riport [fejlődése a két világháború közötti időszakban – p. 
Cz. megjegyzése] visszafordíthatatlanul elindult az irodalom felé […]”, ma pedig „mintha nem 
létezhetne az irodalmiként meghatározott értékek szféráján kívül.”, 359–360.

31 az elmúlt években különösen dinamikusan fejlődik a – munkaügyi feltételekre (melyek folyama-
tosan változnak a történelem folyamán, és lokálisan rögzülnek) összpontosító – gazdasági riport. 
a fontosabb címek közül mindenképpen meg kell említeni a következőket: k. Fejfer: Zawód. 
Opowieści o pracy w Polsce. To o nas (Foglalkozás. Elbeszélések a munkáról Lengyelországban. Ez rólunk 
szól), Czerwone i Czarne, varsó, 2017, o. gitkiewicz: Nie hańbi (Nem szégyen), dowody na 
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másképp is beállíthatjuk az elmúlt két évtized lengyel riportirodalmát: a lengyel riportisko-
la felfedezte a társadalmi világok sokféleségét és azt, hogy mennyire problematikusak a köztük hú-
zódó határok. 

egyértelmű, hogy több tucat határ húzódik a társadalomban, melyek elválasztják egy-
mástól a gazdagok és a szegények, a felnőttek és a gyerekek, a férfiak és a nők, a városiak 
és a falusiak világát. a felfedezés, amelyet a riportirodalom tett, a határok státuszára vo-
natkozik: vannak köztük áthatolhatók és áthatolhatatlanok. e felfedezés nyomán vetőd-
tek fel a következő kérdések: mi dönti el, mennyire erős egy határ? ki állítja fel: az egyén, 
a közösség, a hagyomány, a média, a pénz, a jog? mindenki alárendelődik a határoknak, 
de vajon egyenlő mértékben? belülről vagy kívülről történik a határ megvonása? a gaz-
dasági átalakulás szülte e kérdéseket, a folyamat megfigyelése meggyőzte az embereket, 
hogy lehet, hogy az ember nem él az adott világban, de meghatározza annak szabályait, 
ám ugyanígy lehet tartozni egy világhoz anélkül, hogy meg tudnánk azt változtatni, vagy 
ki tudnánk lépni belőle. ha követjük a társadalmi világokat elválasztó határokat, felfed-
jük a valóságalkotás szabályait. nem az alkotja meg ugyanis a valóságot, aki (anyagi érte-
lemben) létrehozza, hanem az, aki a szabályait diktálja, meghatározza az identitását, kije-
löli a törvényeit.

a fenti problémák felfedése etikai küldetést adott a riportirodalomnak, és irodalmi-
tényfeltáró jelleggel ruházta fel. Ugyanis csak a társadalmi világok létrejöttére vonatkozó-
an nyert értelmet a riport kettős identitása: a riporter-íróknak ahhoz, hogy bemutassanak 
egy konkrét esetet, el kell mélyedniük a tényekben, ahhoz pedig, hogy megvilágítsák, 
nem egyenlő mértékben férnek hozzá az emberek a valósághoz, ki kellett terjeszteniük a 
fabulát az adott világ és peremvidékei lakosai közötti viszonyokra.

hogy rátaláltak erre a kihívásra, és el is fogadták, azt eredményezte, hogy egyre erő-
sebbé váltak a riportirodalom műfaji és etikai paraméterei, ennek következtében pedig 
megszületett a „lengyel riportiskola”. a meghatározás magában foglalja azokat a fiatal 
riporter-írókat, akik a XX. század végén debütáltak (artur domosławski, Jacek hugo-
bader, Wojciech Jagielski, irena morawska, lidia ostałowska, mariusz szczygieł, Wojciech 
tochmann), és követőiket, akik különböző mesterek (h. krall, r. kapuściński, J. 
kuśmierek, m. szejnert) nyomán más-más típusú riportirodalmat művelnek. az általuk 
alkalmazott poétikák közös nevezői a következők: 1) a társadalmi tények széles körű – a 
nézeteket, szokásokat és érzelmeket is figyelembe vevő – értelmezése; 2) az irodalmiság-
ról mint a dokumentarizmus mellett a valóság bemutatásának médiumáról alkotott felfo-
gás; 3) tartózkodás az értékítéletektől és az olyan események bemutatásától, amelyek erő-
teljesen és egyértelműen hatással vannak az olvasó ítéletére; 4) a koloniális poétika 
ironikus használata a közép-európában kialakult, a kapitalizmust és a demokráciát illető 
civilizációs különbségek leírására; 5) a fejlődő országokban (mexikó, dél-amerika, ázsia) 
zajló folyamatoknak az első világ lehetséges jövőjeként való bemutatása. 

mely világokat kutatták különös alapossággal a riporter-írók? mindenekelőtt a saját 
valóságuk jött számításba, amelybe beleszületett az ember, és mindaz, ami ahhoz tartozik: 
a mikrotársadalmak (a család, a munkahelyi társaság, az intézmény, a társadalmi osztály, 
a hitközség), a régiók (a fejletlenebbek, a visszamaradottak, amelyek nem önállók), a vá-

istnienie, varsó, 2017, C. Łazarewicz: Tu mówi Polska (Itt Lengyelország beszél), Czarne, Wołowiec, 
2017, k. oprzędek: Polak sprzeda zmysły (A lengyelek eladják érzékszerveiket), dowody na istnienie, 
varsó, 2017, J. kuciel-Frydryszak: Służące do wszystkiego (Mindenre alkalmas), marginesy, varsó, 
2018, m. maderska: Aleja włókniarek (A textilmunkások sugárútja), Czarne, Wołowiec, 2018, m. 
rabij: Życie na miarę. Odżeziowe niewolnictwo (Méretre szabott élet. A ruhaipar rabszolgái), W. a. b, 
varsó, 2016, m. szymanik: Urobieni. Reportaże o pracy (Akiket megmunkáltak. Riportok a munkáról), 
Czarne, Wołowiec, 2018, a. Wiatr: Betrojerinki. Reportaże o pracy opikuńczej (bez)nadziei (Au-pairek. 
Riportok a nevelőmunka remény[telen]ségeiről), Wydawnictwo krytyki politycznej, varsó, 2017. 
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rosok (amelyeknek megvan a maguk sötét titka vagy kifejezett identitása), végül a makro-
régiók (mint közép-európa és annak helye az európai Unióban). 

ilyen – a társadalmi világok összetettségének növekvő foka által kijelölt – sorrendben 
tárgyalhatjuk a kilencvenes évektől kezdve született legfontosabb riportokat. mivel azon-
ban ez külön kötetet érdemlő feladat, az alábbi gondolatmenet arra korlátozódik, hogy 
röviden bemutassa a belső perifériákat, mert ennek a valóságnak a felfedezése vált a rend-
szerváltás idején a riportirodalom első kihívásává. 

6. Új kihívások

másképp megfogalmazva így hangozhatna a lengyel riportiskolára vonatkozó előbbi állí-
tás: az új riportirodalom a társadalmi világok egyenlőtlenségeinek kihívását fogalmazta 
meg.

a kilencvenes évek elején egyáltalán nem kellett ilyen kihívással szembenézniük a ri-
porter-íróknak. először bukdácsolniuk kellett a valóságban, hogy megértsék, az, amit lát-
nak, nem minden. akkor botlottak meg először, amikor a kilencvenes évek derekán be-
utazták egész lengyelországot, különös tekintettel a kisvárosokra és falvakra, hogy 
lássák, hogyan boldogulnak az emberek a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet 
időszakában és az Unióhoz való közeledés körülményei között. hogyan és miből élnek, 
mi az álmuk, mitől félnek. a szerzők azt hitték, megnyugtató hírekkel szolgálhatnak majd 
a nagy lapok olvasóinak: a régi berögződések okozzák a vidék elmaradását, de amint le-
győzik ezt a mentalitást, eltűnnek a problémák. nem számítottak arra a felfedezésre, hogy 
nem férnek hozzá a leírt valósághoz, nyelvezetük úgy csúszik le róla, akár egy üvegfalról. 

először rövid sajtóriportokban írták meg tapasztalataikat. aztán jöttek a könyvek: 
mariusz szczygiełtől a Niedziela która zdarzyła się w środę (A vasárnap, amely szerdára esett, 
1996), irena morawska Było piekło, teraz będzie niebo (Eddig pokoli volt, de most jön a menny, 
1999) című műve, lidia ostałowska riportja, a Cygan to Cygan (A cigány az cigány, 2000). és 
sorra követték a többiek: Wojciech tochmanntól a Wściekły pies (Veszett kutya, 2007), a Serce 
narodu koło przystanku (A nemzet szíve a megálló körül, 2009) Włodzimierz nowaktól, paweł 
smoleński Powiatowa rewolucja moralna (Járási morális forradalom, 2009) című kötete, michał 
olszewski riportja, a Zapiski na biletach (Feljegyzések jegyeken, 2010), Jędrzej morawiecki 
Głubinka. Reportaże z Polski (A vidék mélye. Riportok Lengyelországból, 2011) című könyve, 
lidia ostałowskától a Bolało jeszcze bardziej (Még jobban fájt, 2012) és marcin kołodziejczyktől 
a B.Opowieści planety prowincja (B. Elbeszélések a vidék-planétáról, 2013).

az első szövegekben – amelyek vonatkoztatási pontokként szolgáltak az utódoknak 
– a riporter ellenállásba ütközik a világ részéről, ahova ellátogat. ahelyett, hogy megma-
radna a saját nyelvénél, újra kezdi tanulni a lengyelt:

egy év alatt másodszor törte össze a Škodát. az autó már alig ment. leszakadt a 
lengéscsillapító, nem éri meg megcsináltatni. de ilyen állapotban senki nem ad 
érte jó pénzt. a kozák odament a haverjához: „nem akarsz bűnt venni?” körbejárt 
az ajánlat. végül egy renault 19-es intézte el. ripityára törték a Škodát.32

a fenti részlet a XXi. század első évtizedének egyik legnagyobb visszhangot kiváltó sajtóri-
portjából, a titokzatos Cała Polska trzaska (Egész Lengyelország recseg-ropog) című írásból szár-
mazik. a riport szerzője kérdez és hallgat, de nem ért. („nem értem”, „mindig volt valami, 
amit nem értettem”.)33 a beszélgetőpartnernek el kellett magyaráznia, mit jelent „bűnt ven-

32 W. nowak: Serce narodu koło przystanku, varsó, 2009, ibooks, 66.
33 Uo., 67.
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ni” (ha valaki átvállalja a maga biztosítására az okozott autóbaleset felelősségét), „megrecs-
csenteni az autót” (autóbalesetet rendezni azért, hogy kikényszerítsék a kártérítést), „ke-
resztbe lopni” (ellopni a saját autónkat), „központi ütést mérni” (frontálisan ütközni), „egy-
ben van” (olyan autó, amelynek még nem volt balesete). a látszat ellenére ez nem 
egyszerűen egy hivatalos szinonimaszótár. ez az a nyelv, amellyel fokozatosan megtelik a 
világ, amely tárgyakat jelöl, valós helyeket határoz meg, kommunikációs kötelékeket épít. 

a könyvben bemutatott többi lakos nem boldogul olyan jól, mint a „reccsentők”. 
megismerünk egy családot, akik kiszámolták, hány évet élhetnek még túl, mielőtt elfogy 
a pénzük, mivel esélyük sincs, hogy állást kapjanak, a végkielégítésből élnek, amelyet a 
feleség kapott, miután bezárták a gyárat (szczygieł); vagy egy nőt, aki – miután nem bírta 
már elviselni, hogy semmiféle intézményi támogatást nem kap – öngyilkos lett, fogyaté-
kos fiával együtt ugrott le a háztetőről (nowak), vagy azokat a fiatalokat, akik választhat-
nak a közül, hogy segélyekből élnek, vagy németországba járnak lopni (morawska).

ők is mindannyian azt mondják – egy idegen – lengyel nyelven: „[…] úgy döntöttek, 
hogy megsemmisítenek minket”34, „[…] mi, téeszesek, itt mind kihalásra vagyunk ítélve. 
ez a terv”.35 ezek a mondatok is – csakúgy, mint az álbalesetek szakértőinek kódolt beszé-
de – valami nehezen érthetőt fejeznek ki: a nagyvárosok gyári munkásai, akik elvesztették 
állásukat, és a falvak lakói, ahol bezárták a téeszeket, arról beszélnek, hogy a lengyel kor-
mány a halálukat várja. a szerzőknek ahhoz, hogy megértsék ezt a nyelvezetet, rekonst-
ruálni tudják a szabályait és a benne rejlő teljes világnézetet, az ismerttől való elidegene-
dés fogását kellett alkalmazniuk. a riporter ennek következtében a saját kultúrája 
etnográfusa lesz.36 a közeli másság ilyen etnográfiája megköveteli azt a képességet, hogy 
az ember rá tudjon csodálkozni egy olyan dologra, amely a sajátja. szükségszerű, hogy 
idegen kultúraként kezelje a saját kultúráját (jelen esetben a lengyelt).

e metódus kidolgozása megnyitotta a – mindenki szeme láttára, de csak kevesek által 
észrevéve létrejövő – riportirodalom előtt a periféria világát. a riporterek megérzéseikre 
hallgatva és némileg sötétben tapogatódzva fedezték fel a kilencvenes évek második felé-
ben, hogy ez a centrum által létrehozott egyenlőtlen viszonyok eredményeképpen létre-
jött függőségi állapot (gazdasági, kulturális és politikai értelemben is). e folyamat – a 
függőségbe való belezuhanás – megértéséhez a szerzőknek muszáj volt tanulmányozniuk 
az új valóságot, és az, hogy beleszőtték ezeket a tanulmányokat a szövegbe, erősítette a 
bemutatás hitelességét. mindkét kérdés igazolja a riport poétikájában bekövetkezett vál-
tozásokat: a szerzők fabula helyett afabuláris változatlanságot mutatnak be, a nagyszabá-
sú történéseket felváltotta az akciótól megfosztott hétköznapiság, a változás és a megtisz-
tulás végső hangulata helyett pedig a meghatározhatatlan mocskosság állapotában 
hagyták az olvasót. 

az idegenség felfedezése abban, ami a sajátunk, egy új riporteri módszer megszületé-
sét eredményezte. először is, a riport bemutatta a valóságot, ugyanakkor a valóság létrejöt-
tének körülményeiről is szólt. másodszor, megszűnt annak a nyelvnek a hordozója lenni, 
amely lehetővé teszi a világ leírását – ehelyett olyan elbeszéléssé lett, amelyben a nyelv a 
világhoz való hozzáférés feltétele és a világ megalkotásának eszköze. harmadszor, a társa-
dalmi nézetek, a szokásrend, az érzelmek (főleg a lemondás, a csalódottság, a düh és a 
frusztráció) váltak a riportokban megjelenő legfontosabb tényekké. negyedszer pedig, ez 
az új metódus a riporter funkciójában is változást vont maga után. Włodzimierz nowak 

34 m. szczygieł: Niedziela, który zadrzyła się w środę, Czarne, Wołowiec, 1996, 10.
35 W. nowak: Serce narodu koło przystanku, varsó, 2009, ibooks, 162.
36 a Cała Polska trzaska riportantológiáról szóló recenziójában Joanna tokarska-bakir azt állította, 

hogy a jelenre összpontosító antropológia ugyanazokkal az irodalmi eszközökkel dolgozik, mint 
a riport: „a részletek megjelenítése, ködösítés, irónia, idézet, időnként utánzás” (J. tokarska-
bakir: Cała polska trzaska, Gazeta Wyborcza, 2005. 06. 20.).
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nevezte ezt meg, amikor egyik riportjában, ahol egy hirtelen váltást látunk a borzasztóan 
szegény emberekkel folytatott beszélgetés és egy nagyvárosi plázában zajló bevásárlás kö-
zött, és tudatosuk benne a két világ közti mérhetetlen különbség, azt kérdezte: „Hogy lehet 
elmagyarázni? [kiemelés – p. Cz.]”37 és éppen ebben rejlik a riporter új funkciója, miszerint 
tolmáccsá kellett válnia. tolmácsként a saját példáján mesélte el, hogyan „húzta rá” a saját-
idegen világra a saját nyelvét, és miként okozhatta ez a nyelv, hogy nem értette a valósá-
got, amelybe belecsöppent; majd bemutatta a nyelvtanulás folyamatát, amely a megértés 
feltétele, és ezt ütköztette az olvasó nyelvezetével. tehát olyan való világokról (kisvárosok-
ról, emberekről, gyárakról) szóló történeteket adott át az olvasóknak, amelyek a társada-
lom többi része számára vagy nem léteznek, vagy nem különösebben fontosak. ez az iro-
dalmi hadművelet (idegen megszólalásokat idézni és magyarázni) elmozdította a megértés 
határait, vagyis felfedte a határállításnak, a világok egymástól való elkülönülésének és a 
felosztás megszilárdulásának (politikai, kulturális, gazdasági) mechanizmusait.

ennek a felfedezésnek köszönhetően vált a riport olyan empirikus-narrációs gépezet-
té, amely egyszerre képes bemutatni az egymás mellett létező világokat és az áthatolha-
tatlan, zárt, elbarikádozott függőségeket. a vidék szczygieł, nowak és ostałowska első 
beszámolóiban, a politikai párt vagy kórusközösség kąckinál, a hagyományos család 
surmiak-domańska műveiben, a kórház és a gyermekotthon kopińska riportjában mind-
mind a valóság kivágott darabkái, amelyek mindig igazak lesznek, mivel ellenőrizhetők.38 
Ugyanakkor jóval többet is adott a riportirodalom, mint hogy bemutatta a társadalmi vi-
lágokat és a megértésük tudományát. Felfedezte ugyanis, hogy a tényszerűség – ami a 
riport állítólagos célja – a valóságot képző rengetegféle rendszer eredménye. Így a tények 
elrendezésének véglegességében nyilvánul meg a riport legfőbb feladata. 

németh orsolya fordítása

37 W. nowak: Serce narodu koło przystanku, varsó, 2009, ibooks, 249–250.
38 bernadetta darska fektetett nagy hangsúlyt a faktográfiára és az ehhez erősen kapcsolódó, a 

társadalmi valóságra irányuló beavatkozásról: lásd: Młodzi i fakty. Notatki o reportażach roczników 
osiemdziesątych (A fiatalok és a tények. Jegyzetek a nyolcvanas években születettek riportjairól), 
Wydawnictwo instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, UWm, olsztyn, 2017.


