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Podtytu³em Historie przygodne opatrzy³ Ryszard Kapu�ciñski swoje krajo-
we reporta¿e, wydane w debiutanckiej ksi¹¿ce Busz po polsku w �Czytelniku�
w roku 1962. Có¿ znaczy to intryguj¹ce okre�lenie? Najlepiej przekonaæ siê na
przyk³adzie. Oto w 1959 roku zamiast realizowaæ zaplanowany temat reporta¿u
z kopalni �Aleksandra-Maria�, autor przy³¹cza siê do grupki piêciu górników kon-
wojuj¹cych na Mazury trumnê ze zw³okami Stefana Kanika, ofiary wypadku gór-
niczego. Jad¹ zdezelowan¹ ciê¿arówk¹, która nieodwo³alnie psuje siê 15 kilome-
trów przed celem. Nie próbuj¹ ju¿ jej naprawiaæ, nie szukaj¹ innego �rodka trans-
portu, decyduj¹ siê donie�æ trumnê na w³asnych barkach. Musi byæ ciê¿ko, bo
zmieniaj¹ ramiona co 100 metrów. Ju¿ po 3 kilometrach (akurat robi siê ciemno
i zaczyna siê las) postanawiaj¹ wypocz¹æ, wysuszyæ przy ognisku spocone koszu-
le, zanim rusz¹ dalej. Ale z lasu wy³ania siê 8 dziewcz¹t, wracaj¹cych z wyciecz-
ki, i postój zamienia siê w nocny piknik ze zmar³ym ukrytym w krzakach. Czy
mo¿na cieszyæ siê ¿yciem tak blisko �mierci? Czy g³odni dziewczyn ch³opcy z ro-
botniczego hotelu pójd¹ dalej z ciê¿arem swej lekkomy�lnie podjêtej misji, czy
te¿ raczej � �pójd¹ za kieck¹�? Ten zmar³y to ju¿ nie tylko Stefan Kanik, ledwie
poznany kolega. �By³ nam nie znany ten sztywny i dlatego ³atwo mogli�my go so-
bie uto¿samiaæ z ka¿dym ch³opakiem, jakiego kiedykolwiek zdarzy³o siê spotkaæ na
�wiecie� (B 134) 1. Decyzja o podjêciu marszu to nie tylko szukanie wyj�cia z trud-
nej sytuacji: �Ju¿ lepiej i�æ, lepiej go d�wigaæ! Przyj¹æ jak¹� czynn¹ postawê, po-
ruszaæ siê, mówiæ, [...] udowadniaæ �wiatu i sobie, przede wszystkim sobie, przy-
nale¿no�æ do królestwa ¿ywych [...]� (B 128�129). To tak¿e �danina wyrzeczenia,
uleg³o�ci, dobrowolnej zgody na tak dziwacznie uformowany los� (B 131). Wresz-
cie � czy ta wêdrówka, opisana w tek�cie pt. Sztywny, opublikowanym w po³owie
roku 1959 w �Polityce�, nie staje siê czasem metafor¹ ¿ycia w ogóle?

* Jest to fragment ksi¹¿ki o Ryszardzie Kapu�ciñskim przygotowywanej razem z dr Beat¹
N o w a c k ¹  z Uniwersytetu �l¹skiego dla wydawnictwa �Znak�.

1 W ten sposób odsy³am do: R. K a p u � c i ñ s k i, Busz po polsku. Historie przygodne. War-
szawa 1962. Liczba po skrócie wskazuje stronicê.
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W koñcu poszli�my dalej. Spotka³ nas �wit. Ogrza³o nas s³oñce. My�my szli. Giê³y nam
siê nogi, drêtwia³y ramiona, puch³y rêce, ale przecie¿ donie�li�my na cmentarz, do grobu � tej
ostatniej naszej przystani na �wiecie [...]. [B 136]

Có¿ wiêc kryje siê w formule �historie przygodne�? Najpierw to, ¿e Kapu�ciñ-
skiemu najpewniej nie chcia³o siê ju¿ pisaæ zaplanowanych, poprzedzonych meto-
dycznym �zbieraniem materia³u� reporta¿y z wielkich zak³adów pracy. Wola³, jak
widzimy, skorzystaæ z pierwszej okazji, ¿eby wymkn¹æ siê w nieznane, otworzyæ na
niespodziankê, uczyniæ to, co mia³ napisaæ, dzie³em przypadku, nieoczekiwanego
zdarzenia, przygody w³a�nie. Jeszcze kilka opowie�ci z tego tomu nosi cechy przy-
godno�ci podobnego rodzaju. Do bohatera Lamusa, nauczyciela historii (kolegi ze
studiów zreszt¹), zawróci³ autor z szosy pod Augustowem � po otrzymaniu informa-
cji o nim od przypadkowego wspó³autostopowicza. Rozmówców z Parterów, wê-
drownych robotników niewykwalifikowanych, spotka³ na szosie z Bielawy do No-
wej Rudy. Opowie�ci o harcmistrzu-spo³eczniku z Ma³dyt (S³oneczny brzeg jezio-
ra), flisaku z mazurskich jezior (Ocalony na tratwie), osadniku spod Grunwaldu
(Pi¹tek pod Grunwaldem) maj¹ charakter zapisu przypadkowych spotkañ, zwi¹za-
nych z weekendowymi lub wakacyjnymi wyjazdami na Mazury � teren turystycz-
nych eskapad, zyskuj¹cy na popularno�ci od po³owy lat piêædziesi¹tych XX wieku.

 Mazur, zw³aszcza pó³nocno-wschodnich, tzw. Garbatych (i Suwalszczyzny),
jest u Kapu�ciñskiego w ogóle bardzo du¿o, co tekstom o najpowa¿niejszej nawet
problematyce nadaje pewien posmak egzotycznej przygody, wynikaj¹cy choæby
z pierwotnej urody krajobrazu pogranicza, tak¿e kulturowego (pozosta³o�ci nie-
mieckie oraz s¹siedztwo bia³oruskie), i z trudno�ci dotarcia do rozmaitych pro-
wincjonalnych k¹tów. Wiemy, ¿e pisarz czasem musia³ podró¿owaæ kolejno po-
ci¹giem, autobusem, furmank¹, autostopem, piechot¹... Odnajdujemy ten posmak
w Wymarszu pi¹tej kolumny (dwie niemieckie kobiety uciekaj¹ z domu starców
i wracaj¹ do Olecka, bo przy�ni³ im siê wybuch nowej wojny), w opowie�ciach
Daleko czy Reklama pasty do zêbów, przedstawiaj¹cych humorystyczne i drama-
tyczne aspekty wkraczania �nowego� do Pratek i Cisówki, w Dance, studium za-
k³amañ ma³omiasteczkowej mentalno�ci, czy w ufilozoficznionym wspomnieniu
z obozu wojskowego w mazurskiej puszczy Drzewa przeciw nam.

Brak entuzjazmu do opisywania wielkich zak³adów pracy nie powinien nas
dziwiæ. I nie chodzi tylko o niechêæ do tzw. problematyki produkcyjnej � zajmo-
wanie siê podobnymi zak³adami w okresie poprzednim tak¿e nie oznacza³o fascy-
nacji t¹ w³a�nie problematyk¹. Ale ich rzeczywisto�æ mie�ci³a siê wówczas w per-
spektywie najwa¿niejszych dla Kapu�ciñskiego spraw: historii, pokolenia, idea³ów
nowego ustroju. Teraz, w 3 lata po rozpadzie tej perspektywy, po klêsce dotych-
czasowej formu³y publicystycznego zaanga¿owania, zainteresowanie dla wielkich
nawet przedsiêwziêæ inwestycyjnych ma dla niego najprawdopodobniej charakter
koniecznego dziennikarskiego serwitutu.

Od kilku miesiêcy Kapu�ciñski jest dziennikarzem �Polityki�, tygodnika, któ-
ry powsta³ na pó³ roku przed rozwi¹zaniem �Po prostu� jako przeciwwaga dla tego
zbuntowanego, nieformalnego organu m³odej inteligencji, a od jesieni 1957 pe³ni
rolê jego przymusowo narzuconego zastêpstwa. W roku 1959 niewiele jeszcze
zapowiada przysz³¹ pozycjê tygodnika, jak¹ wywalczy sobie upartym i pragma-
tycznym poszerzaniem granic tego, co wolno powiedzieæ (a tak¿e stwarzaniem
warunków pracy dla indywidualno�ci dziennikarskich), ale wydobywa siê on ju¿
z bojkotu, na jaki natrafi³ pocz¹tkowo w �rodowisku dziennikarzy, zw³aszcza �
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zawiedzionych czytelników �Po prostu�. Dzieje siê tak m.in. wskutek systema-
tycznego poszerzania grona pracowników i wspó³pracowników redakcji o dzien-
nikarzy owego pisma oraz dawnego zespo³u �Sztandaru M³odych�. Jeden z nich,
Dariusz Fikus, d³ugoletni potem sekretarz redakcji i wa¿na postaæ Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, namówi³ Kapu�ciñskiego do przyjêcia posady w dziale
reporta¿u �Polityki� i wybawi³ go w ten sposób od dalszego �lêczenia nad depe-
szami w Polskiej Agencji Prasowej.

 Jego pisanie nie�le odzwierciedla sytuacjê dziennikarza w periodyku w tym
czasie. Kapu�ciñski opowiada o wielkich budowach, kopalniach czy o problemach
pracy partyjnej w ¯orach (i to s¹ teksty, które nie wejd¹ do ksi¹¿ki), ale kiedy
tylko mo¿e, umyka od rozmaitych centralnych tematów � na boczne drogi, do
prowincjonalnych miejscowo�ci, na peryferia i marginesy. Przeciêtnie spêdza trzy
tygodnie �w terenie�, a jeden � w redakcji. Nie jest w tym odosobniony. Prowin-
cjonalne i wielkomiejskie peryferia prze¿ywaj¹ wtedy wielki awans w odradzaj¹-
cym siê reporta¿u. To tam szuka siê �prawdziwej� (zró¿nicowanej, dot¹d zak³a-
mywanej) rzeczywisto�ci i wyzwolenia pisarstwa z socrealistycznych schematów.
Ale teksty Kapu�ciñskiego maj¹ na tym tle swoj¹ w³asn¹, do dzi� rozpoznawaln¹
dominantê. Mo¿e nie wszystkie one s¹ �historiami przygodnymi�; wszystkie jed-
nak umieszczaj¹ bohaterów lub autora w okoliczno�ciach umo¿liwiaj¹cych jakie�
nieoczekiwane zdarzenie � o wymiarze raczej jednostkowym ni¿ zbiorowym, wa¿-
nym w perspektywie raczej losu indywidualnego ni¿ jakiego� procesu spo³eczne-
go czy historycznego. Mówi¹c inaczej: skoncentrowane s¹ na postawach, na sytu-
acjach (niekiedy skrajnie trudnych), poddaj¹cych sprawdzianowi (czasem nag³emu,
jak w owym Sztywnym) jednostkow¹ zdolno�æ wyboru i rozpoznawania warto�ci.

 Interesuje autora przede wszystkim mo¿liwo�æ ocalenia warto�ci takich, jak
aktywna, twórcza postawa, miêdzyludzka solidarno�æ, zachowanie poczucia god-
no�ci i suwerenno�ci. Brawurow¹ opowie�ci¹ na ten temat jest Wydma � rzecz
o piêciu ¿yciowych rozbitkach, którym nigdy nic siê nie uda³o, a którzy, spotkaw-
szy siê do�æ przypadkowo na ruinach jakiego� PGR-u w lasach za E³kiem, �ocala-
j¹c skrawek ziemi ocalili siebie�. �Czego mogli chcieæ przedtem? ¯eby spróbo-
waæ jeszcze raz. ¯eby mieæ szansê. I szansa by³a im dana� (B 57) � podsumowuje
pisarz tê opowie�æ i s¹ to s³owa dobrze charakteryzuj¹ce wymowê pozosta³ych
tekstów. Bo nie chodzi w nich o ³atw¹ pochwa³ê aktywno�ci, o krzepi¹ce obrazki,
które dowodzi³yby, ¿e nie wszystko siê zawali³o. Raczej � o ów moment próby,
której trudno jest sprostaæ, o ów cieñ szansy, któr¹ tak ³atwo jest przegapiæ. Tote¿
wiêkszo�æ opowie�ci przedstawia tych, którzy, �wiadomie czy nie�wiadomie,
przegrywaj¹, rozmijaj¹ siê ze swoj¹ szans¹. S¹ to koledzy, uniwersyteccy asysten-
ci, którzy, mitologizuj¹c si³ê prostoty, uwznio�laj¹ i fetyszyzuj¹ w³asne zagubie-
nie (Ocalony na tratwie). I s¹ to owi wêdrowni robotnicy niewykwalifikowani
(z reporta¿u Partery), którym na niczym nie zale¿y, bo na sta³e wybrali margines,
jak mówi¹: �My, panie, nie pchamy siê do góry. My sobie tu do³em, parterem�
(B 60). Nale¿y do nich tak¿e by³y ZMP-owiec, co to umia³ ¿yæ na najwy¿szych
obrotach, �spalaæ� siê w dzia³aniu, a nie potrafi odnale�æ siê w czasie stabilizacji
i zwyciêstwa prostych idea³ów ¿yciowych, który czyni go kombatantem jakiej�
zamierzch³ej epoki (Lamus). I nale¿¹ tu wszyscy, u których mo¿na wykryæ posta-
wê kibica, (zastêpuj¹c¹ postawê uczestnictwa, ryzyka, ¿ycia naprawdê) � czy to
rzeczywi�cie w dziedzinie sportu (Wielki rzut), czy, metaforycznie, w ¿yciu zawo-
dowym (Spokojna g³owa gapy) lub w sztuce i literaturze (Bez adresu).
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Zainteresowanie problematyk¹ indywidualnych postaw (zw³aszcza � mo¿li-
wo�ciami ocalenia postawy twórczej, wiernej warto�ciom), po³¹czone z wyczule-
niem na element przygody, ryzyka, wyzwania, sprawdzianu � wydaje siê natural-
n¹ konsekwencj¹ upadku wiary w zbiorowe tworzenie historii. Có¿ innego � mo¿-
na zapytaæ � pozostaje cz³owiekowi, którego wiary nadu¿yto, który jednak nie
straci³ woli i pasji dzia³ania? Musi teraz na w³asn¹ odpowiedzialno�æ podejmowaæ
wyzwania, na w³asny rachunek ponosiæ ryzyko aktywno�ci. Ale nie da siê nie
zauwa¿yæ, ¿e tej naturalnej konsekwencji klêsk i rozczarowañ poprzedniego okre-
su bardzo sprzyja³a ówczesna sytuacja literacka, któr¹ charakteryzowa³o nies³y-
chanie intensywne nadrabianie zaleg³o�ci przek³adowych, spowodowanych woj-
n¹ i izolacj¹ pierwszego dziesiêciolecia powojennego. W pó�nych latach piêædzie-
si¹tych na wyg³odzony polski rynek trafi³y jednocze�nie najwybitniejsze osi¹gniêcia
�wiatowej literatury lat trzydziestych i czterdziestych, literatury �doli cz³owieczej�,
�kondycji ludzkiej�, �przygody egzystencjalnej� � literatury wyrastaj¹cej z prze-
¿ycia krachu dotychczasowego porz¹dku �wiata (pierwsza i druga wojna, wielki
kryzys lat trzydziestych) i stanowi¹cej przez to przyk³ad, inspiracjê dla polskich
poszukiwañ literackich w sytuacji kolejnego rozpadu utopii oraz poszukiwania
gruntu dla warto�ci. Wp³yw tej literatury, w spsychologizowanej i ufilozoficznio-
nej wersji francuskiej (Mauriac, Bernanos, Saint-Exupéry, Malraux, Camus, Sar-
tre) i w zbehawioryzowanej wersji amerykañskiej (Hemingway!), na ukszta³towa-
nie siê prozy polskiej koñca lat piêædziesi¹tych by³ jawny, powszechnie dostrzega-
ny � tak u pisarzy najlepszych i do�wiadczonych (Wzlot Jaros³awa Iwaszkiewicza),
jak i u pocz¹tkuj¹cych. Podejmowanie trudnej problematyki etycznej: wyboru,
odpowiedzialno�ci wobec innych i samego siebie � w sytuacji braku stabilnego
³adu i autorytetów � sta³o siê na pewien czas jakim� obowi¹zuj¹cym standardem,
znakiem ambicji i nowoczesno�ci. Bo, jak pisa³ np. Henryk Bereza na marginesie
opowiadañ najmodniejszego prozaika, Marka H³aski:

¿ycie wymaga od ka¿dego cz³owieka w ka¿dej chwili rozstrzygania spraw jak najbardziej ogól-
nych, jak ¿yæ, ¿eby obroniæ sens ¿ycia, jak chroniæ siê przed jego okrucieñstwem, jak znale�æ
w sobie mo¿liwo�æ zgody z nieunikniono�ci¹ jego praw 2.

�Przygodne historie� Kapu�ciñskiego z pewno�ci¹ nie pozosta³y obojêtne na
atmosferê intelektualn¹ czasu, ona uczyni³a z tych reporta¿owych opowie�ci co�
w rodzaju przypowiastek filozoficznych. W niektórych, jak choæby w cytowanym
Sztywnym, mo¿na dostrzec wyra�ny wysi³ek wpisywania uniwersalnych sensów
w przygodne zdarzenie. Za spraw¹ tej atmosfery Kapu�ciñski jakby omin¹³ jaki�
etap rozwoju; od publicystycznego reporta¿u dziennikarskiego przeskoczy³ od razu
na pogranicze prozy beletrystycznej. Potwierdzi siê to po opublikowaniu Buszu po
polsku. Jest znamienne, ¿e w odbiorze krytycznym pierwszego wydania ksi¹¿ko-
wego debiutu Kapu�ciñskiego bodaj wiêcej uwagi po�wiêcono ambicjom i walo-
rom literackim tego �szczególnego rodzaju pisarstwa reporta¿owego� ni¿ jego efek-
tom poznawczym. Stwierdza³ Bereza w �Roczniku Literackim�:

Kapu�ciñski stosuje w reporta¿ach najrozmaitsze chwyty narracyjne i stylistyczne prozy
artystycznej. Przy wielkiej ró¿norodno�ci tematycznej [...] nie zapomina, ¿eby ka¿dy jego utwór

2 H. B e r e z a, Duch nowy i forma nowa. �Nowa Kultura� 1956, nr 35. Przedruk w: Sposób
my�lenia. T. 1: O prozie polskiej. Warszawa 1989.
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reporta¿owy by³ opowiadankiem we w³a�ciwym mu �stylu amerykañskim� [...], gorliwie pod-
s³uchuje jêzyk mówiony 3.

To wpisanie siê Kapu�ciñskiego w istotn¹ problematykê ówczesnej polskiej
literatury by³o na tyle donios³e, ¿e spowodowa³o pierwsz¹ chyba po wojnie dysku-
sjê na temat miejsca reporta¿u w pi�miennictwie � zainaugurowan¹ zreszt¹ nie-
w¹tpliwym skandalem. W listopadzie 1960, w kilkana�cie miesiêcy po opubliko-
waniu Sztywnego w �Polityce�, periodyk teatralny �Dialog� przyniós³ tekst sztuki
Bohdana Drozdowskiego, jednego z g³o�niejszych autorów wstêpuj¹cego pokole-
nia, pt. Kondukt, jawnie wtórnej wobec pomys³u tego opowiadania, które � mimo
oczywistych ambicji literackich � zosta³o tu potraktowane jak gazetowy materia³
dziennikarski o obojêtnej dla jego zawarto�ci formie. Kapu�ciñski zaprotestowa³
najpierw nieformalnie, a Drozdowski mia³ pocz¹tkowo uznaæ zasadno�æ tego pro-
testu i zaproponowaæ mu wspó³autorstwo w momencie inscenizacji 4. Jednak za-
powied� prapremiery sztuki w teatrze w Zielonej Górze rok pó�niej wymienia jed-
nego tylko autora, co �wiadczy o z³amaniu tej d¿entelmeñskiej umowy. Kapu�ciñ-
ski nie ma innego wyj�cia ni¿ upomnieæ siê publicznie o swoje prawa, oskar¿a
wiêc Drozdowskiego o plagiat 5. Wybucha prawdziwa awantura. Drozdowski jest
zastêpc¹ redaktora naczelnego �Wspó³czesno�ci�, która mobilizuje wszystkie si³y
w jego obronie. W sprawê w³¹czaj¹ siê inne pisma, s¹¿niste listy �za� i �przeciw�
oraz komentarze drukowane s¹ w �Polityce�, �Wspó³czesno�ci�, �Kierunkach�,
�Nowej Kulturze�, �Szpilkach�, �Prasie Polskiej� 6. G³os zabieraj¹ autorytety lite-
rackie: Julian Przybo�, Antoni S³onimski, Wilhelm Mach, Jerzy Putrament. Za-
rz¹d G³ówny Zwi¹zku Literatów Polskich powo³uje specjaln¹ komisjê i w oparciu
o jej rozpoznanie wydaje werdykt: Drozdowski nie jest winny plagiatu, mamy do
czynienia ze �zbie¿no�ci¹ pomys³ów� 7.

Rozg³os wokó³ Sztywnego dotrwa³ do czasu opublikowania Buszu po polsku
i byæ mo¿e to on spowodowa³, ¿e wiêkszo�æ recenzentów podejmowa³a przy oka-
zji zagadnienie nowych mo¿liwo�ci i nowego miejsca reporta¿u. W³odzimierz
Maci¹g zobaczy³ je w zaniechaniu tematów zwi¹zanych z �rzeczywisto�ci¹ przed-
miotow¹�, tj. budowami, fabrykami, zwrócenie siê ku cz³owiekowi, jego niezwy-
k³o�ci, �pewnej swoistej egzotyce dziej¹cej siê wokó³ nas� 8. Stanis³aw Dan spo-
strzeg³, ¿e �reporta¿ wtapia siê w literaturê coraz bardziej, coraz nieroz³¹czniej� 9,
i ¿e dzieje siê to wskutek pominiêcia kryteriów wa¿no�ci publicystycznej, a sku-
pieniu siê na interpretacji problemów w horyzoncie warto�ci literackich.

Polemiki w sprawie plagiatu zapisz¹ siê na trwa³e w dziejach walki reporta¿u
o usamodzielnienie siê tego gatunku, o przyznanie mu autorskiej i literackiej ran-

3 H. B e r e z a, Powie�æ, opowiadanie, reporta¿. �Rocznik Literacki� za rok 1962 (wyd: 1964),
s. 102.

4 Zob. Dalszy ci¹g dramatu. List Ryszarda Kapu�ciñskiego do redakcji �Polityki�. �Polityka�
1961, nr 45, s. 12.

5 Zob. ibidem.
6 �Wspó³czesno�æ� 1961, nr 23, s. 3; 1962, nr 2, s. 8�9, nr 4, s. 11. � �Polityka� 1961, nr 47,

s.12; nr 48, s. 1�2. � �Sztandar M³odych� 1961, nr 282, s. 3. � �Nowa Kultura� 1961, nr 48, s. 1. �
�Prasa Polska� 1962, nr 1, s. 9�10; nr 3, s. 34�35. � �Kierunki� 1962, nr 4, s. 2.

7 Komunikat Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Literatów Polskich z dnia 2.02.1962 r. �Wspó³czes-
no�æ� 1962, nr 4, s. 3.

8 W. M a c i ¹ g, Debiut reporta¿ysty. �¯ycie Literackie� 1962, nr 37, s. 11.
9 S. D a n, Miejsce reporta¿u. �Nowa Kultura� 1962, nr 49, s. 11.
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gi równej literaturze fikcji. Zapisz¹ siê te¿ w legendzie biograficznej autora jako
kogo�, kto pierwszy mia³ odwagê czynnie nie zgodziæ siê, ¿eby w utworze dzien-
nikarskim widzieæ dzie³o niczyje. W istocie jednak �wiadcz¹ one o zupe³nym nie-
przygotowaniu opinii literackiej do zaczynaj¹cej siê (a mo¿e wracaj¹cej po soc-
realistycznej przerwie?) praktyki zacierania ró¿nic gatunkowych. Przedstawiciele
�rodowiska pisarskiego kierowali siê do�æ sztywnymi i tradycyjnymi kryteriami
�literacko�ci�, co pozwala³o im orzekaæ o samodzielno�ci sztuki Drozdowskiego,
bo w konfrontacji z jej obficie a odmiennie rozbudowanymi postaciami i dialoga-
mi zbie¿no�æ sytuacji obydwu utworów by³a rzekomo czym� zupe³nie drugopla-
nowym. Dziennikarze skorzystali z okazji, ¿eby upomnieæ siê o prawo do równo-
rzêdnego traktowania. A przecie¿ Sztywny wcale nie nale¿a³ do czystego dzien-
nikarstwa i najprawdopodobniej sam Kapu�ciñski nie mia³ pewno�ci, czym ten
jego utwór jest. �wiadczyæ o tym mog¹ pewne niekonsekwencje w wywodzie oskar-
¿enia o plagiat. Z jednej strony, pisarz broni³ autorskiego prawa �skromnego dzien-
nikarza z terenu�, z drugiej � zapewnia³: �ca³y pomys³ sytuacyjny opowiadania po-
wsta³ w mojej wyobra�ni� 10. Wygl¹da na to, ¿e nie by³o jêzyka, jakim da³oby siê
wyraziæ wysi³ek wyobra�ni twórczej i refleksjê filozoficzn¹ w opisie zdarzenia, w któ-
rym naprawdê siê uczestniczy³o i które naprawdê mia³o charakter przypadku.

Jakkolwiek by³o, Kapu�ciñski sytuowa³ siê ze swoimi �historiami przygodny-
mi� na pograniczu reporta¿u oraz prozy beletrystycznej i nie za dobrze chyba wie-
dzia³, do którego z pisarskich �wiatów, radykalnie wówczas od siebie oddzielonych,
nale¿y. Pewien by³ tylko, ¿e to, o czym ma pisaæ, musi byæ przez niego osobi�cie
do�wiadczone, samodzielnie prze¿yte. W satyrycznej opowie�ci o m³odych litera-
tach (jeden z nich �wysiad³ z dziennikarki�) pod metaforycznym, choæ sytuacyjnie
usprawiedliwionym tytu³em Bez adresu, w której mo¿na doszukaæ siê ogólniejszej
refleksji nad pisaniem, czytamy i tak¹ oto filipikê (w³o¿on¹ w usta kogo�, kto sytu-
acjê krañcow¹ prze¿y³ naprawdê) przeciwko kibicom �rodowiska literackiego:

W was nie ma ¿adnego ¿ycia, ¿adnej chêci, ¿adnego ognia. [...] Co� ty prze¿y³ [...]? Co ty
wiesz o �wiecie? [...] Widzia³e� �mieræ? Wiesz, co to mi³o�æ? Zdycha³e� z pragnienia? Z¿era³a
Ciê ambicja? D³awi³a Ciê zazdro�æ? P³aka³e� ze szczê�cia? Gryz³e� z bólu paluchy? [...] Chce-
cie pisaæ ksi¹¿ki? Robiæ filmy? A powiesz mi, o czym? [B 66�68]

2

W czasie pisania �historii przygodnych� ukszta³towa³ siê u Kapu�ciñskiego
nowy czynnik zainteresowania rzeczywisto�ci¹: potrzeba doznawania jej i pozna-
wania na w³asnej skórze, na w³asne ryzyko i odpowiedzialno�æ, najlepiej � w spo-
sób nie ca³kiem zaplanowany, co ³¹czy siê ze spontanicznym podejmowaniem
wyzwania losu i poddawaniem siê nieoczekiwanym próbom. Dot¹d kierowa³a pi-
sarzem potrzeba zaanga¿owania siê w jak¹� wielk¹ sprawê � chêæ uto¿samienia
siê z lud�mi zmieniaj¹cymi �wiat i kszta³tuj¹cymi jego now¹ historiê � i potrzeba
ta, nie bardzo znajduj¹c ju¿ mo¿liwo�æ realizacji w kraju, zwraca³a jego wzrok ku
rejonom globu rozpoczynaj¹cym dopiero swoj¹ now¹ historiê, zw³aszcza ku Afry-
ce. Teraz widzimy, ¿e do³¹czy³ siê do niej g³ód wielkiej przygody (intensywno�ci
do�wiadczenia), razem z tymi literackimi i filozoficznymi tre�ciami, w które ob-

10 Dalszy ci¹g dramatu, s. 12.
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ros³a ona na prze³omie lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych i które mo¿na by³o
pog³êbiaæ w nieskoñczono�æ cofaj¹c siê do zaktualizowanych wtedy dzie³ Saint-
-Exupéry�ego, Malraux, Conrada...

Nie trzeba dodawaæ, ¿e i ten g³ód nie móg³ byæ ³atwo zaspokojony w kraju.
Zaczyna³ siê w³a�nie okres nazwany wkrótce �ma³¹ stabilizacj¹�, której towarzy-
szy³o zjawisko �ma³ego realizmu� w literaturze i ograniczenie zainteresowañ re-
porta¿u do problematyki spo³eczno-obyczajowej, co jego autorzy rekompensowa-
li sobie ambicjami literackimi. Kapu�ciñski wiedzia³, co mu grozi. W pierwszym
wydaniu debiutanckiej ksi¹¿ki znajdujemy reporta¿ z wêdrówki po nowej war-
szawskiej kamienicy (Dom), zasiedlanej w³a�nie przez ludzi i rodziny z bardzo
ró¿nych �rodowisk, o bardzo ró¿nej przesz³o�ci. I co? I nic. �Czego tu szukam?� �
�Takie oto sprawy nizam sobie w notesie. Drobiazg, ma³y realizm, sardynki� �
notuje reporter (B 119, 123), nie kryj¹c zmêczenia, zniechêcenia i rozczarowania
rezultatami wielogodzinnej dreptaniny.

Dwie potrzeby wypycha³y Kapu�ciñskiego z kraju i zdziwiliby�my siê bardzo,
gdyby nie skorzysta³ z pierwszej okazji, ¿eby posmakowaæ tajemnic Czarnego L¹du
i trudu budowania nowego, niepodleg³ego pañstwa (pierwszego na po³udnie od Sa-
hary) zarazem. Tote¿ i skorzysta³ � pod koniec 1959 roku przyj¹³ ofertê dziennikar-
skiego wyjazdu do Ghany, nie napotykaj¹c zreszt¹ wiêkszej konkurencji w�ród
kolegów, którzy woleli stolice Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

W Ghanie Kapu�ciñski poczu³ siê od razu swojsko, bardziej swojsko w ka¿-
dym razie ni¿ w Indiach, Chinach i gdzie tam jeszcze zdarzy³o mu siê do tej pory
przelotnie przebywaæ, ale pocz¹tkowo wynika³o to nie tyle z przyjaznego charak-
teru Ghany czy Afryki w ogóle, ile � z pozostawania w pewnej aurze literackiej,
znanej nam z krajowych �historii przygodnych�, która da³a siê przenie�æ do Afry-
ki i nawet potrafi³a tymczasowe miejsce zamieszkania uczyniæ domem. Czytamy
w prasowym pierwodruku tekstu Hotel �Metropol�:

Mia³em do�æ w³óczêgi. Wraca³em z buszu, z sawanny, z pustyni. By³em sczernia³y, wy-
chud³y, skoñczony. Z ulg¹ wchodzi³em po schodach na piêtro � do hotelu. Id¹c czu³em ju¿
zapach domu, szczególny i nieokre�lony [...]. W dwudziestu krajach spa³em w setkach hoteli,
ale dopiero ten przyjmowa³em jako dom i wchodzi³em do niego z rado�ci¹ 11.

Ten nasycony symbolicznymi sensami �dom�, zawieszony w przestrzeni jak
napowietrzna tratwa, �nie uwi¹zany do ¿adnej barki�, nie nale¿¹cy do spo³eczno-
�ci murzyñskiej ani do zbiorowo�ci bia³ych, jest przeniesionym z egzystencjali-
stycznych nastrojów prozy krajowej architektonicznym dziwol¹giem, zamieszka-
³ym przez kilku ¿yciowych rozbitków, borykaj¹cych siê samotnie z resztkami swo-
jego przetr¹conego losu albo szukaj¹cych pociechy we wspólnym popijaniu, którego
i Kapu�ciñski nie unika:

W tropiku picie jest przymusem. Cz³owiek czuje siê tam rozbity jak stary kapeæ. Jest
zgaszony, bezzêbny, workowaty. Drêcz¹ go nieokre�lone têsknoty, niewys³owione nostalgie,
mroczne pesymizmy. [...] No i pije. Przeciw nocy, przeciw chandrze, przeciw nieczysto�ciom
w kiblu swojego losu. Tylko na takie staæ go zmaganie 12.

Narrator opowiadania, przybieraj¹cy rysy wagabundy, tajemniczego przyby-

11 R. K a p u � c i ñ s k i, Hotel �Metropole�. �Wspó³czesno�æ� 1960, nr 13, s. 1. Cytuj¹c tê
opowie�æ odwo³ujê siê do pierwodruku, znacznie ró¿ni¹cego siê (tak¿e pod wzglêdem zapisu tytu³u)
od wersji w Czarnych gwiazdach i w nastêpnych edycjach.

12 Ibidem.
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sza z innego �wiata (nazywaj¹ go tu �Red� � Czerwony), tym siê wyró¿nia w owej
miêdzynarodowej wspólnocie rozbitków, ¿e w trakcie samotnych wypraw w g³¹b
l¹du szuka wyzwañ prawdziwych. Wraca z nich z piêknymi i niesamowitymi opo-
wie�ciami (jak przytoczona w pierwodruku, a pominiêta w nastêpnych edycjach
opowie�æ o targowisku miêsnym i sêpach w Tamali), którymi dzieli siê ze stêsk-
nionymi kompanami od piwa i whisky niby z cz³onkami rodziny (najwa¿niejsze
postacie to Papa, Wujek Wally...) � opuszczonej czasowo, wierz¹cej jednak, ¿e nie
zosta³a zdradzona na rzecz apartamentu w prawdziwym hotelu. Ale udaje siê te¿
(wiemy to z pisarskiego plonu pierwszej podró¿y afrykañskiej) na skromniejsze
wêdrówki reporterskie po Akrze i one prowadz¹ go do odnalezienia poczucia wspól-
noty mniej wymy�lnego literacko, lecz równie swojskiego, bo podobnego nieco
do tej wiêzi pokoleniowej i ideowej, która jeszcze niedawno ³¹czy³a go z rówie-
�nikami z ZMP.

�Kogo� mi przypomina i czego� mu zazdroszczê� 13 � podsumowuje Kapu-
�ciñski spotkanie z Dedem, m³odym dzia³aczem partyjnym, oddelegowanym do
pracy w zwi¹zkach zawodowych, dla którego legendarny twórca niepodleg³o�ci
Kwame Nkrumah jest ju¿ za ma³o rewolucyjny. Ded z przyjació³mi studiuje w ukry-
ciu Historiê Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs ,
nie chc¹c zaraziæ siê �bur¿uazyjno�ci¹� rezygnuje z wyjazdu do USA na stypen-
dium Forda (marzy raczej o nauczeniu siê �prawdziwego� socjalizmu gdzie� na
wschodzie), szczê�cia z narzeczon¹ zamierza szukaæ we wspólnej walce, a nie
w intymnym, prywatnym zwi¹zku. Tak¿e inni m³odzi politycy i dzia³acze spotka-
ni przez Kapu�ciñskiego przypominaj¹ naszych zetempowców albo rosyjskich
komsomolców: np. niejaki Shardow, przewodnicz¹cy organizacji m³odzie¿owej
partii Nkrumaha i twórca �Brygad Budowniczych� (przypominaj¹cych brygady
�S³u¿by Polsce�), albo Kofi Baako, 32-letni Minister O�wiaty i Informacji, zacho-
wuj¹cy styl dzia³ania i sznyt m³odzie¿owca, którego ¿ywio³owa przyja�ñ pomo-
g³a autorowi poznaæ wa¿nych ludzi, miasto i kraj.

Mimo uczuæ uznania, przyja�ni i zazdro�ci, jakie w Kapu�ciñskim budzi my-
�l¹ce z pasj¹ o przysz³o�ci i o socjalizmie afrykañskie �pokolenie rewolucjonistów�,
uto¿samienie siê z nim pisarza nie mo¿e byæ pe³ne, bezwarunkowe. Choæ m³od-
szy, sprawia on wra¿enie kogo� bardziej do�wiadczonego ni¿ jego trzydziestokil-
kuletni nowi przyjaciele; ju¿ wie, do czego mog¹ doprowadziæ i czym siê koñcz¹
rewolucyjne nastroje. Przys³owiowym k¹tem oka dostrzega zjawiska, które wyda-
j¹ siê zapowiedzi¹ zwyk³ego totalitaryzmu. Wiemy, ¿e manipuluje siê zwi¹zkami
zawodowymi, organizacj¹ m³odzie¿ow¹, przynale¿no�ci¹ do partii rz¹dz¹cej (nie-
znana jest jej liczebno�æ, niewykluczone, ¿e wszyscy musz¹ do niej nale¿eæ i przy-
musowo p³aciæ sk³adki), limituje siê mo¿liwo�ci dzia³ania opozycji. Uczestniczy-
my w dwóch wiecach � jednym: poparcia dla w³adzy, i drugim: sprzeciwu wobec
niekorzystnej publikacji w prasie zachodniej � i widzimy, jak obydwa s¹ wyre¿y-
serowane. Te wnikliwe obserwacje nie prowadz¹ wszak¿e do jakiego� demaska-
torstwa, wystarcza ich na pewien dystans � bardzo dobrze s³u¿¹cy reporta¿owemu
obiektywizmowi, na ³agodn¹ groteskê, na znaki zapytania, które trzeba wydobyæ
z literacko zmetaforyzowanych obrazków. Tak np. rewolucyjne zamiary wzmian-
kowanego Deda poznajemy przy okazji budowy zamków na pla¿y � wprawdzie

13 R. K a p u � c i ñ s k i, Stracony dla Forda. W: Czarne gwiazdy. Warszawa 1963, s. 83.
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konstrukcja Afrykanina jest mocniejsza od ci¹gle rozsypuj¹cej siê budowli autora,
ale to w koñcu tylko zamki z piasku. Kapu�ciñski zdaje siê nie przeceniaæ zagro-
¿eñ totalitarnych, poniewa¿ jest �wiadom s³abo�ci, zacz¹tkowo�ci struktur pañ-
stwa i w³adzy w ogóle � tego, ¿e tworz¹ siê one dopiero na styku importowanych
wzorów europejskich i tradycyjnych struktur klanowo-plemiennych, co prowadzi
do sytuacji humorystycznych, chêtnie przez Kapu�ciñskiego eksponowanych.
Minister o�wiaty, zapalony fotoamator i kibic, nie jest w stanie obroniæ powagi
swojego urzêdu w oczach kumplowsko traktuj¹cej go m³odzie¿y. Do premiera
Nkrumaha przychodzi siê ze skarg¹ na mê¿a...

Ta familiarno�æ i bezpo�rednio�æ Afrykañczyków, prosta i przyjacielska w po-
równaniu z tajemniczo�ci¹ kultur Indii i Chin, by³aby mo¿e najwa¿niejsza dla po-
czucia zadomowienia siê pisarza w Afryce, gdyby nie problem bia³ej skóry. Ona
naznacza przybysza z Europy piêtnem kolonialisty, ka¿e w nim widzieæ tego, co
bi³, wywozi³, upokarza³ i dyskryminowa³. Kapu�ciñski musi przekonywaæ swoich
przyjació³ i przygodnych rozmówców, ¿e jest w Europie taki dziwny kraj, który
nie tylko nie posiada³ kolonii, ale i do�wiadcza³ czego� znacznie gorszego ni¿ ko-
lonializm: rozbiorów i okupacji � z wojn¹, obozami, egzekucjami, codzienn¹ dys-
kryminacj¹. I ¿e w rezultacie tych dramatycznych do�wiadczeñ historii Polska tak¿e
niedawno dopiero podjê³a zadania, przed którymi stoi nowe pañstwo afrykañskie:
�Budowali�my miasta, do wsi przychodzi³o �wiat³o. Kto nie umia³, uczy³ siê czy-
taæ� � mówi autor w opowie�ci zatytu³owanej Busz po polsku (B 154) 14. Argu-
ment wspólnych do�wiadczeñ historycznych przekonuje ministra Bako, który udzie-
la Kapu�ciñskiemu rekomendacji nie do zakwestionowania: �Ja go znam � powie-
dzia³ � to Afrykañczyk. Jest to najwy¿szy komplement, jaki mo¿e spotkaæ
Europejczyka. Wszêdzie otwieraj¹ mu wtedy drzwi� (B 151). I przekonuje na-
czelnika wioski, który jakby pieczêtowa³ spe³nienie siê marzeñ o braterstwie z Fe-
stiwali M³odzie¿y i Studentów: �Nana wsta³ i u�cisn¹³ mi rêkê. Teraz byli�my
friends, druzja, amigos� (B 154). Ale autorowi to nie wystarcza! Cytowana opo-
wie�æ � znakomicie zreszt¹ podtrzymuj¹ca atmosferê przygody w rodzaju Sztyw-
nego (�Utknêli�my w przygodnym miejscu. [...] By³o ju¿ ciemno, kiedy trzasnê³a
opona. Trzecia opona, w�ciek³y pech�, B 150) � koñczy siê, pod pozorem zapada-
nia w sen, czym� w rodzaju literackiego strumienia �wiadomo�ci, wyra¿aj¹cego
tezê o nieprzekazywalno�ci w³asnego do�wiadczenia i o niemo¿no�ci uwolnienia
siê od niego podczas obcowania z odmienn¹ rzeczywisto�ci¹ kulturow¹. Pisarz
chcia³by ju¿ czego� wiêcej ni¿ braterstwo do�wiadczeñ socjologiczno-historycz-
nych i ideologicznych, bo to, co na tej p³aszczy�nie daje siê przekazaæ, �to jest nic,
nic z tego, co wiemy, co nosimy w sobie, nawet siê nie zastanawiaj¹c, co jest na-
sz¹ dum¹ i rozpacz¹, ¿yciem, oddechem i �mierci¹� (B 155). Tre�ci do�wiadcze-
nia zewnêtrznego s¹ nierozerwalnie spl¹tane z ¿yciem prywatnym i ¿yciem we-
wnêtrznym, g³êboko zaszyfrowane, a klucz do szyfru le¿y w naszej kieszeni. �Wo-
zimy go zawsze do obcych krajów [...]. Znamy jego schemat, ale nie sposób
uprzystêpniæ go drugim� (B 156).

Od czasu swojej pierwszej podró¿y afrykañskiej Kapu�ciñski ju¿ wie, ¿e na-
wet odnalezienie wspólnoty do�wiadczeñ i d¹¿eñ historycznych nie zapewnia po-

14 Pierwodruk tej opowie�ci ukaza³ siê w �Polityce� (1960, nr 12, s. 10), w cyklu Ghana
z bliska.
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konania bariery kulturowej odrêbno�ci, przeciwnie � wzmaga jakby �wiadomo�æ
jej istnienia. Nie wydaje siê jednak, aby odkrycie to mia³o wówczas dla jego pisar-
stwa wiêksze znaczenie. Poczuciu nieprzekazywalno�ci w³asnego do�wiadczenia
i nieprzekraczalno�ci jego granic w kontakcie z innymi nie towarzyszy jeszcze
wielka ciekawo�æ inno�ci, têsknota za pokonaniem owej bariery i zag³êbieniem
siê w otch³añ innej kultury, próba uto¿samienia siê z jej uczestnikiem. Mo¿e dlate-
go, ¿e pisarz wci¹¿ pozostawa³ w obrêbie zauroczeñ egzystencjalizmem (który
absolutyzowa³ nieprzekraczalno�æ granic w³asnej podmiotowo�ci), a mo¿e dlate-
go, ¿e zbyt zaprz¹tnê³a go warstwa bie¿¹cych zdarzeñ politycznych, aby kontynu-
owaæ refleksjê antropologiczn¹ na g³êbszym poziomie. Bo po powrocie dokona³
jeszcze jednego odkrycia, przekona³ siê mianowicie � po odbyciu blisko 50 spo-
tkañ w niespe³na pó³ roku we wszystkich �rodowiskach � ¿e w Polsce istnieje
ogromny g³ód wiedzy o Afryce i ¿e g³ód ten dotyczy naj�wie¿szych przemian
i wydarzeñ politycznych: �Jak rz¹dz¹ siê Afrykañczycy w niepodleg³ych pañ-
stwach? Czy buduj¹? Jak wygl¹daj¹ szko³y?� 15 Nie trzeba dodawaæ, i¿ to zaintere-
sowanie napawa³o go g³êbok¹ rado�ci¹. Dowodzi³o, ¿e edukacja polityczna spo³e-
czeñstwa w sprawach miêdzynarodowych nie posz³a na marne i ¿e kto� taki jak
on, trac¹cy w kraju pisarski grunt pod nogami, mo¿e liczyæ na odbiorcê bezintere-
sownie zaciekawionego fascynuj¹cym go akurat kontynentem.

Ostatecznie, to nie s¹ sprawy naszego dachu nad g³ow¹ ani naszych p³ac, ani zni¿ki cen na
ubrania. [...] W sposób nieoczekiwany i nie zorganizowany sprawa afrykañska, jeden z naj-
wiêkszych problemów wspó³czesnego �wiata, wesz³a w pole naszego widzenia i sta³a siê przed-
miotem naszej pasji 16.

3

Od serii spotkañ po pierwszej podró¿y afrykañskiej rozpoczyna siê najprawdo-
podobniej donios³e, niepisane porozumienie Kapu�ciñskiego z czytelnikami. Utwier-
dzaj¹ go oni w pewno�ci, ¿e pragn¹, za jego w³a�nie po�rednictwem, uczestniczyæ
w sprawach �wiata � tam gdzie akurat one siê dziej¹ (i nie mieæ mu za z³e pozosta-
wienia spraw polskich komu innemu), a pisarz (z wdziêczno�ci, ¿e znalaz³ sankcjê
dla tego, co i tak chcia³by robiæ) obiecuje im nie szczêdziæ wysi³ku i osobistego
zaanga¿owania, ¿eby odpowiedzialnie zaspokoiæ ich ciekawo�æ. Pierwsz¹ prób¹ dla
tego domniemanego porozumienia sta³a siê ju¿ druga podró¿ afrykañska Kapu�ciñ-
skiego, przedsiêwziêta w niespe³na rok po pierwszej. Pisarz wspomina po latach:

Gdzie� mo¿e w Olecku albo w Ornecie czytam, ¿e w Kongo wybuch³a wielka burza, pra-
wie �wiatowa. S¹ pierwsze dni lipca 1960. Kongo, najbardziej zamkniêty, nieznany i niedo-
stêpny kraj Afryki, otrzyma³o niepodleg³o�æ, ale zaraz zacz¹³ siê bunt armii, ucieczka kolonów,
interwencja belgijskich spadochroniarzy, anarchia, histeria i rze�. Gazety opisuj¹ na pierwszej
stronie ca³y ten nieopisany melan¿. Kupujê bilet i wracam poci¹giem do Warszawy. [...] Proszê
Rakowskiego o wys³anie mnie do Konga. Ju¿ wziê³o mnie, ju¿ jestem w gor¹czce 17.

Teraz Kapu�ciñski nie czeka, a¿ kto� zaproponuje mu wyjazd � wie, w którym
miejscu jego pasje spotykaj¹ siê z oczekiwaniami czytelników. Czuj¹c siê ich spe-
cjalnym wys³annikiem, zrobi wszystko, ¿eby dotrzeæ do wrz¹cego centrum ów-

15 R. K a p u � c i ñ s k i, Zaproszenie do Afryki. �Polityka� 1960, nr 44, s. 3.
16 Ibidem.
17 R. K a p u � c i ñ s k i, Plan ksi¹¿ki, która mog³aby zacz¹æ siê w tym miejscu (czyli moje tara-

paty nigdy nie spisane). W: Wojna futbolowa. Warszawa 1978, s. 31.
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czesnej afrykañskiej historii i opowiedzieæ, jak jest naprawdê. A musi zrobiæ wie-
le, i to od samego pocz¹tku. Bo kiedy ju¿ uzyska³ zgodê na wyjazd, okaza³o siê, ¿e
nowe w³adze Konga wydali³y przybyszy z pañstw bloku radzieckiego i dostanie
siê drog¹ lotnicz¹ do tego kraju maj¹c polski paszport nie wchodzi³o w grê. Na
pocieszenie Kapu�ciñski otrzymuje bilet i dewizy na wyjazd do Nigerii. Jednak
ju¿ go nie interesowa³a j a k a k o l w i e k  Afryka. �Ale co mi Nigeria, nic nie
dzieje siê w Nigerii (w tym czasie)� � wspomina 18. Dowiedziawszy siê, ¿e niejaki
Jarda Bouèek, czeski dziennikarz przebywaj¹cy w Egipcie, planuje wyprawê do
Konga przez Sudan (samolotem) i przemierzenie kongijskiej d¿ungli (samochodem),
zamienia swój bilet i w zupe³nej niemal tajemnicy leci do Kairu zamiast do Lagos.
Udaje mu siê przekonaæ sta³ego korespondenta �Rudého Práva�, ¿e musi dostaæ siê
do Stanleyville (stolicy wschodniej prowincji Konga, gdzie schroni³ siê obalony rz¹d
aresztowanego ju¿ Lumumby) na polecenie polskich w³adz, i zostaje przyjêty na
cz³onka wyprawy, która powiêkszy siê o dwóch jeszcze Czechów oraz, w koñcowej
fazie, o Rosjanina 19. Ma tylko pozostawiæ testament w ambasadzie...

Planuj¹c drug¹ afrykañsk¹ wyprawê, Kapu�ciñski nie my�la³ ju¿ najpewniej
o szukaniu prze¿yæ na u¿ytek nowych �opowie�ci przygodnych�, choæ nie wyklu-
cza³ takich, jakie towarzysz¹ pracy korespondenta wojennego, specjalnego wy-
s³annika, mo¿e � kogo�, kto poczuwa³ siê do wspólnoty ideologicznej z mieszkañ-
cami kraju bêd¹cego ofiar¹ spisku z udzia³em niedawnych ciemiê¿ycieli i gotów
by³ dowie�æ tego czynem. �Polityka� opublikowa³a prywatny list autora do redak-
cyjnych kolegów, pisany z Chartumu w przeddzieñ najtrudniejszego, jak siê wy-
dawa³o, etapu podró¿y �przez najgêstsze d¿ungle Afryki [...], przez tereny, które
zamieszkuj¹ plemiona zupe³nie pierwotne, rozumiej¹ce tylko tyle, ¿e bia³y to bel-
gijski kolonialista� 20. List ten �wiadczy, ¿e pisarz z pe³n¹ gotowo�ci¹ i zawadiac-
k¹ odwag¹ szykowa³ siê do przygód tego rodzaju:

Wiecie, to bêdzie siê jechaæ 900 kilometrów przez zwart¹ d¿unglê ze �wiadomo�ci¹, ¿e
w ka¿dej chwili wygarn¹ seriê z gêstwiny w ten samochód. Bardzo mnie ta podró¿ ciekawi.
[...] Najbardziej intryguj¹ce jest to, ¿e jedzie siê zupe³nie na �lepo. Nic nie wiadomo. Ani jak
dojechaæ, ani gdzie mieszkaæ, ani czym p³aciæ, ani z kim rozmawiaæ. NIC. Sytuacja jest taka,
¿e mo¿na od razu wpa�æ w rêce Mobutu, no i wtedy koniec. W Kongu jest za wiele frontów,
¿eby móc siê zorientowaæ. Lu�ne grupy obu stron poruszaj¹ siê po ca³ym kraju i tylko od losu
szczê�cia bêdzie zale¿a³o, pod czyje skrzyd³a najpierw siê dostanê. [...]

Trzymajcie za mnie palce. Postaram siê nie zawie�æ 21.

Kapu�ciñski nawet znalaz³ siê �pod skrzyd³ami� lumumbistów, ale okaza³o
siê, ¿e jego sympatie ideologiczne i zaanga¿owanie nie maj¹ ¿adnego znaczenia
wobec bariery koloru skóry.

My�la³em pój�æ i wyt³umaczyæ: jestem z Polski. Maj¹c szesna�cie lat wst¹pi³em do orga-
nizacji m³odzie¿owej. Na sztandarach tej organizacji wypisano has³a braterstwa ras i wspólnej
walki z kolonializmem. [...] By³em z wami ca³ym sercem, w ka¿dej chwili mojego ¿ycia. [...]
Jestem z wami i chcê tego dowie�æ czynem 22.

Razem z czeskimi kolegami próbowa³ przy³¹czyæ siê do ofensywy przeciwko
mobutowcom. Nie skoñczy³o siê to tragicznie tylko dlatego, ¿e nieoceniony Bouèek

18 Ibidem.
19 Zob. R. K a p u � c i ñ s k i, Kongo z bliska. �Polityka� 1961, nr 12, s. 1.
20 R. K a p u � c i ñ s k i, List z Afryki. �Polityka� 1961, nr 6, s. 9.
21 Ibidem.
22 R. K a p u � c i ñ s k i, Ofensywa. W: Czarne gwiazdy, s. 134�135.
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móg³ wylegitymowaæ siê oficerowi pisanym po arabsku prawem jazdy wa¿nym
w Egipcie � kraju Nassera, którego imiê by³o wtedy �wiête w ca³ej Afryce. Du¿e
rozczarowanie! Tak¿e sama wojna okaza³a siê zjawiskiem mniej widowiskowym
i mniej znacz¹cym, ni¿ mo¿na by³o oczekiwaæ, przede wszystkim za� � trudnym
do zrozumienia dla kogo�, kto, jak Kapu�ciñski, dysponowa³ pamiêci¹ o najstrasz-
niejszej z wojen. Pisarza razem z towarzyszami zatrzymywa³y patrole obydwu
zwa�nionych stron, ale wa¿niejsze od tego, na kogo siê trafi, by³o posiadanie w³a-
�ciwego podarunku... Oddzia³y przeprowadzaj¹ce ofensywê na Luluabourg, stoli-
cê prowincji Kasai o powierzchni po³owy Polski, które mie�ci³y siê w piêciu ciê-
¿arówkach, zajê³y bez bitwy miasto (bo kongijscy ¿o³nierze nie lubi¹ strzelaæ do
siebie), po to, by po tygodniu przej�æ razem z nim na stronê Mobutu � w zamian za
prowiant... Historia w Afryce � w postaci spisków, przewrotów, skrytobójstw �
dzieje siê po cichu, gdzie� za kulisami i wcale nie jest ³atwo do niej dotrzeæ, a kie-
dy ju¿ Kapu�ciñski o ni¹ siê otrze, to nie bêdzie umia³, czy móg³, o niej napisaæ.

Bo wkrótce po przybyciu dziennikarzy do Stanleyville zamordowano w okrutny
i upokarzaj¹cy sposób Lumumbê, co uwielbiaj¹cych go Kongijczyków pobudzi³o
nastêpnego dnia do �lepego odwetu skierowanego przeciw wszystkim bia³ym,
zw³aszcza tym, których ¿o³nierze rozprzê¿onej armii oraz rozw�cieczeni bojów-
karze znale�li w hotelach. Kapu�ciñskiego i jego towarzyszy uratowa³o najpierw
to, ¿e do ich pokojów nie wchodzi³o siê z korytarza, nie od razu wiêc zostali zna-
lezieni (z okna mogli zobaczyæ, co ich ominê³o: katowanie na ulicy i wrzucenie do
ciê¿arówki), a potem nieprawdopodobny wrêcz przypadek: dowódc¹ bojówki przy-
k³adaj¹cej im lufy do g³ów okaza³ siê lumumbista, z którym Czech Jarda przepro-
wadza³ wywiad w Kairze! Jednak to cudowne ocalenie nie na wiele siê przyda³o.
Ze Stanleyville, w którym zaczyna³o brakowaæ wszystkiego i w którym zanosi³o
siê na powoln¹ �mieræ g³odow¹ albo �mieræ z rêki zdzicza³ego wojska (przed czym
ostrzegali sami bezradni dowódcy), nie by³o jak siê wydostaæ! Pomocy udzieli³a
im wreszcie, z najwiêksz¹ niechêci¹, misja obserwacyjna ONZ (nara¿aj¹c siê na
zarzut naruszenia neutralno�ci). Ale wskutek tej pomocy znale�li siê w jeszcze
gorszej sytuacji, bo zostali wsadzeni do transportowca, który, jak siê okaza³o, na-
le¿a³ do korpusu interwencyjnego i wywióz³ ich do Usumbry � miasta wówczas
na terytorium belgijskim � a dok³adniej: na lotnisko kontrolowane przez belgij-
skich spadochroniarzy rekrutuj¹cych siê z kongijskich kolonów, �drapie¿nych,
brutalnych i prymitywnych�. Ci oczywi�cie nie zamierzali uwierzyæ, ¿e jedyni
obywatele pañstw bloku radzieckiego, którzy znale�li siê wtedy w Stanleyville,
byli akurat dziennikarzami... Przed wykonaniem decyzji o rozstrzelaniu uchroni³a
Kapu�ciñskiego po raz kolejny ³askawa rêka Opatrzno�ci � tym razem byli to czar-
ni stewardzi, ostrzegaj¹cy przed niebezpieczeñstwem i sprowadzaj¹cy pomoc ONZ:
w postaci ¿o³nierzy etiopskiego cesarza Hajle Sellasje przebranych w ONZ-owskie
mundury, którzy mieli powody, ¿eby nie lubiæ Belgów...

Dramatyczne prze¿ycia kongijskie sk³adaj¹ siê bez w¹tpienia na jedno z naj-
wa¿niejszych do�wiadczeñ biografii pisarza. Ale nie mniej wa¿ny wydaje siê fakt,
¿e prawie nic z nich nie przeniknê³o do powsta³ych tu¿ po jego powrocie reporta¿y.
O tym, co go w Kongo spotka³o, Kapu�ciñski zacznie przeb¹kiwaæ w wywiadach
w po³owie lat siedemdziesi¹tych, a opowie po raz pierwszy w Wojnie futbolowej
(1978) � �odczytuj¹c� na nowo wêdrówkê przez Kongo. Znów dosz³o do oczywiste-
go rozszczepienia materia³u prze¿yæ i ich zapisanej wersji, tym razem chyba powa¿-
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niejszego ni¿ w przypadku Indii. Bo je�li wierzyæ temu, co sam autor mówi o zna-
czeniu otarcia siê o �mieræ, to po podró¿y kongijskiej by³ on ju¿ innym cz³owiekiem
ni¿ przed ni¹, choæ mo¿e nie od razu to sobie u�wiadomi³. Wspomni po latach:

Dopiero teraz zaczê³y siê godziny tortur. Steward wrzuci³ do naszej celi okruch nadziei
i to wystarczy³o, aby wyrwaæ nas ze stanu wewnêtrznego parali¿u, obezw³adniaj¹cej depresji.
Ten rodzaj samoog³uszenia jest psychobiologicznym mechanizmem obrony przed ob³êdem.
Ale wystarczy b³ysk �wiat³a w ciemno�ciach, aby ci, którzy bezwolnie i apatycznie pogr¹¿ali
siê w zapa�æ, oczekuj¹c tylko, kiedy uderz¹ w dno, zerwali siê do nowej wspinaczki. [...] To, co
za nimi zosta³o, to obszar pustki, której nie sposób okre�liæ, poniewa¿ nie ma odniesieñ, kszta³-
tów ani znaków, a której istnienie � podobnie jak w wypadku bariery d�wiêku � odczuwamy
dopiero w momencie, kiedy siê do niej zbli¿ymy. Wystarczy odsun¹æ siê od tej pustki na krok,
aby zniknê³a. Ale my�lê, ¿e kto�, kto przez ni¹ przeszed³, nigdy nie bêdzie ju¿ tym samym
cz³owiekiem co przedtem. Pozostanie mu skaza psychiczna, stwardnia³a zgorzel [...] 23.

W czasie kongijskiej podró¿y przeszed³ wiêc Kapu�ciñski istotn¹ przemianê,
ale jego czytelnicy nieprêdko siê o tym dowiedz¹. Z punktu widzenia problematy-
ki rozwoju twórczego jest to wa¿na kwestia, warto wiêc zapytaæ: dlaczego tak siê
sta³o? Otó¿ najprawdopodobniej dlatego, ¿e pisarz nie od razu wiedzia³, co z owym
prze¿yciem, ró¿ni¹cym siê jednak od spotkania ze �mierci¹ w wersji Sztywnego,
zrobiæ. Krañcowo�æ doznañ wyklucza³a raczej mo¿liwo�æ opisania ich w stylu do-
tychczasowych �opowie�ci przygodnych�, a do spojrzenia na nie z jakiego� inne-
go punktu widzenia Kapu�ciñski nie by³ jeszcze przygotowany. Bo w reporta¿ach
cyklu Kongo z bliska nie pomin¹³ on ca³kowicie zdarzeñ przygodowych, ale ogra-
niczy³ je do tego, co zasz³o na owej (zapowiadanej w cytowanym li�cie do przyja-
ció³ z �Polityki�) budz¹cej strach i podniecenie bajecznej drodze przez puszczê
i co da³o siê przekazaæ w zgodzie z dotychczasow¹ konwencj¹ zawadiackiego, hu-
morystycznego opowiadania:

Je�li siê dostaniemy, to bêdzie bomba. Przed nami nikt t¹ drog¹ nie jecha³. [...] Przesko-
czyli�my piêkny most na rzece Uele, za mostem by³o rozdro¿e i olbrzymie drzewo, chyba
baobab (nie bêdê przysiêga³).

Pod drzewem sta³y le¿aki, na le¿akach wojsko. Kiedy nas zobaczyli, ³aps za karabiny i do
nas. [...] Id¹ tak, miny gro�ne do niemo¿liwo�ci, gniew wielki siê w oczach rozpala.

No to klops � mówiê do siebie 24.

To nie jest jêzyk, którym mówi³oby siê o przygodzie ze �mierci¹; droga tak
opisana nie mog³a prowadziæ do prze¿yæ krañcowych. Kiedy Kapu�ciñski dojrze-
je do opowiedzenia o kongijskiej traumie, to i tê podró¿ zobaczy inaczej � tak,
chcia³oby siê rzec, jak trzeba, jako podró¿ do �j¹dra ciemno�ci�:

Wszystko zaczê³o wygl¹daæ przyjemnie i sielsko, dopóki kilkana�cie kilometrów dalej
nie zatrzyma³ nas patrol ¿andarmerii kongijskiej. [...] Ich zamkniête, ponure twarze, do po³owy
ukryte w he³mach, by³y nieprzyjazne. Kazali nam wracaæ do Sudanu. Jed�cie z powrotem do
Sudanu, powiedzieli, bo dalej jest niebezpiecznie, im dalej, tym gorzej. Jak gdyby byli wartow-
nikami piek³a, które zaczyna³o siê za ich plecami. [...] Nie wiem, co to by³o [...], ¿e chcieli�my
jechaæ dalej t¹ drog¹ (na której ³atwo by³o zgin¹æ), a jad¹c tak czu³em, jak z ka¿dym kilome-
trem zamyka siê za nami coraz to nowy szlaban, zatrzaskuj¹ siê kolejne bramy i odwrót staje
siê coraz bardziej niemo¿liwy 25.

23 R. K a p u � c i ñ s k i, Ci¹g dalszy planu ksi¹¿ki, która mog³aby zacz¹æ siê (itd.). W: Wojna
futbolowa, s. 61.

24 R. K a p u � c i ñ s k i, Granica. W: Czarne gwiazdy, s. 95.
25 K a p u � c i ñ s k i, Plan ksi¹¿ki [...], s. 33�34.
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Opisanie spotkañ ze �mierci¹ musia³o najpewniej zaczekaæ tak¿e dlatego, ¿e ich
okoliczno�ci jaskrawo k³óci³y siê zarówno z Kapu�ciñskiego ówczesn¹ wizj¹ Afry-
ki, jak i z jego oczekiwaniami wobec samego siebie. Jecha³ pisarz do Konga, przy-
pomnijmy, z nadziej¹ na spotkanie z heroicznym pocz¹tkiem historii najwiêkszego
spo�ród krajów zdobywaj¹cych niepodleg³o�æ, pocz¹tkiem na pewno dramatycz-
nym, mo¿e nawet tragicznym, nie przekre�laj¹cym przecie¿ jednak wiary w wielk¹
sprawê antykolonialnej emancypacji kontynentu i w zdolno�æ Afrykanów do wy-
walczenia i obrony samodzielno�ci. Gdyby za� opisa³ swoje najwa¿niejsze do�wiad-
czenie, mog³oby siê okazaæ, ¿e niedawni bohaterowie historii s¹ zupe³nie bezradni
wobec jej ukrytych mechanizmów, a on sam uczestniczy³ w wydarzeniach na zasa-
dzie ofiary �lepego przypadku � ca³kowicie uzale¿nionej od zachcianki i z³ej lub
dobrej woli innych. Wszystko to by³oby niezgodne tak¿e z ówczesn¹ oficjaln¹ pol-
sk¹ ocen¹ i wyk³adni¹ wydarzeñ w Kongu i najpewniej nie zosta³oby opublikowa-
ne. Kapu�ciñski zderzy³ siê z t¹ wyk³adni¹ zaraz po powrocie, pisz¹c co� w rodzaju
ekspertyzy dla PAP, w której s³usznie przewidywa³ niepomy�lny dla naszego obo-
zu politycznego obrót wydarzeñ: klêskê premiera Gizengi, nastêpcy Lumumby,
a zwyciêstwo Mobutu i Czombego � polityków reprezentuj¹cych interesy niedaw-
nych kolonialistów. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych powiedziano mu, ¿e
je�li ma przywoziæ takie ekspertyzy, to w ogóle nie bêdzie wiêcej je�dzi³ 26.

Z tych wszystkich czy innych jeszcze przyczyn Kapu�ciñski w pisanych po po-
wrocie reporta¿ach nie tylko pomin¹³ ci¹g osobistych prze¿yæ zainaugurowanych
w dzieñ po �mierci Lumumby, ale i przes³oni³ je niejako, opisuj¹c tylko noc przed
nadej�ciem owego dnia � zaskakuj¹co inn¹: �Nas³uchiwa³em odg³osów z miasta.
Czy nie bêd¹ strzelaæ. Czy nie zacznie siê odwet. Ale Stan by³o ciemne, martwe i nie-
me. Nikt nie zapala³ stosów. Nikt nie wyjmowa³ no¿a� 27. Jedynym ha³asem zak³óca-
j¹cym ciszê miasta jest przemówienie Lumumby, odtwarzane z magnetofonowej
ta�my przez zaprzyja�nionego Kongijczyka, który tym gestem manifestuje zapewne
wolê wierno�ci i wiarê w zwyciêstwo, byæ mo¿e tragicznie osamotnione: �Okna s¹
otwarte i s³owa wydostaj¹ siê na ulicê. Ale ulica jest pusta, a bramy s¹ zamkniête.
Patrice mówi do pustej ulicy, nie widzi tego, nie wie o tym, jest tylko jego g³os� 28.

Jest to jedna z ostatnich metafor literackich, na jakie mo¿emy natrafiæ w opo-
wie�ciach Kapu�ciñskiego pisanych w latach 1958�1961. Nie wieñczy ona zreszt¹
cytowanego tekstu (Jeden z czwórki), lecz go otwiera jako wstêp do biografii poli-
tycznej niezwyk³ego afrykañskiego przywódcy (która z kolei ma byæ kluczem do
zrozumienia odrêbno�ci wspó³czesnej afrykañskiej historii), i jest to jako� znamien-
ne dla przemiany pisarstwa Kapu�ciñskiego po kongijskiej podró¿y. Na d³u¿szy czas
¿egna siê on z literacko�ci¹ w³a�ciw¹ jego ówczesnym reporta¿om, która rodzi³a siê,
przypomnijmy, ze sk³onno�ci do do�wiadczania �wiata na w³asn¹ rêkê i ze stoj¹cej
za ni¹ literackiej filozofii przygody egzystencjalnej, charakterystycznej dla prozy
polskiej prze³omu pi¹tego i szóstego dziesiêciolecia XX wieku. Ale skoro dla naj-
prawdziwszej i najgro�niejszej przygody swojego dotychczasowego ¿ycia nie móg³
znale�æ jêzyka albo miejsca w pisarstwie, to postanowi³ w ogóle wyrzec siê eksplo-
rowania owej najbardziej w³asnej warstwy osobistego do�wiadczenia. Ta, byæ mo¿e
nie ca³kiem �wiadoma, decyzja dotknê³a ju¿ prze¿ycia pocz¹tku drugiej podró¿y

26 Zob. K a p u � c i ñ s k i, Ci¹g dalszy [...], s. 63.
27 R. K a p u � c i ñ s k i, Jeden z czwórki. W: Czarne gwiazdy, s. 112.
28 Ibidem, s. 113.
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afrykañskiej (odebranie pieniêdzy przez funkcjonariusza tajnej policji egipskiej pod
gro�b¹ niechybnej �mierci, karko³omna przygoda narkotykowa w stolicy Sudanu,
które jak najbardziej zamierza³ pocz¹tkowo wykorzystaæ pisarsko. W cytowanym
ju¿ li�cie z Chartumu donosi³ Kapu�ciñski redakcyjnym kolegom:

Te 14 dni, jakie dziel¹ mnie od wyjazdu z Polski, by³y pe³ne nerwów, niepokoju i strasz-
nej szarpaniny. Nigdy czego� podobnego nie prze¿y³em. �wiat jest jednak twardy. Ale bêdzie
co potem pisaæ. Notes mi ju¿ spêcznia³ 29.

Opis perypetii tej czê�ci woja¿u pojawi siê dopiero w Podró¿ach z Herodotem
(2004).

Wyrzeczenie siê g³êbokiej warstwy do�wiadczeñ osobistych (czy, jak teraz
wiemy, od³o¿enie ich do pó�niejszej eksploatacji) ³atwo by³o wtedy Kapu�ciñ-
skiemu zracjonalizowaæ. Móg³ w zgodzie z w³asnym przekonaniem i powo³uj¹c
siê na uczestników kolejnych spotkañ autorskich twierdziæ, ¿e czytelnik polski
pragnie teraz wiedzy o nowych pañstwach w Afryce i zrozumienia afrykañskich
procesów politycznych, a nie � �relacji z Konga, jakie widzia³� 30. Kieruj¹c siê
tym prze�wiadczeniem wype³nia teraz swoje reporta¿e portretami przywódców
kongijskich (bo wobec braku jakichkolwiek miejscowych instytucji wielcy przy-
wódcy byli wtedy najwa¿niejsi), histori¹ ich karier prywatnych i politycznych,
zarysem historii partii i nurtów politycznych. Rzeczywisto�æ widziana i do�wiad-
czana jest zaledwie punktem wyj�cia do uprzystêpniania tej ogólniejszej wiedzy
o Afryce. Na 12 odcinków cyklu Kongo z bliska, drukowanego w �Polityce� w 1961
roku, tylko dwa (o podró¿y przez puszczê i ofensywie) s¹ relacjami reporterskimi
sensu stricto. W pozosta³ych Kapu�ciñski wraca do obja�niaj¹cego pisarstwa ra-
czej publicystycznego ni¿ reporta¿owego. Ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿e podj¹³
z³¹ decyzjê. Czytelnicy �Polityki� wybrali go autorem roku.

Zatarcie prze³omowego charakteru podró¿y do Konga, dokonane przez same-
go autora, zosta³o pog³êbione i utrwalone publikacj¹ ksi¹¿kow¹ (Czarne gwiazdy,
1962), która upodobnia³a do siebie plon obydwu podró¿y afrykañskich, a w dodat-
ku do�æ niejasno usytuowa³a go wobec równocze�nie wydawanego zbioru krajo-
wych �opowie�ci przygodnych�. Zarówno reporta¿e z Ghany, jak i reporta¿e z Kon-
ga opatrzone zosta³y � w funkcji tytu³ów � imionami przywódców (Kwame i Pa-
trice), choæ w�ród tych z Ghany tylko jeden po�wiêcony by³ postaci wodza.
Najbardziej literacka opowie�æ o metaforycznym hotelu �Metropol� okrojona zo-
sta³a z elementów przygody egzystencjalnej i umieszczona razem z szyderczym
wizerunkiem kolonialistów belgijskich z Konga (Bon ton w gor¹cym klimacie)
w prologu pt. Kolon, co zamieni³o obraz miêdzynarodowej wspólnoty rozbitków
w jeszcze jedn¹ zjadliwo�æ pod adresem afrykañskich bia³ych. Wypad³o drugie
wa¿ne opowiadanie o charakterze literackim: Busz po polsku, które, przeniesione
do zbioru reporta¿y krajowych, u¿yczy³o tytu³u ca³emu tomowi.

Sens tego zabiegu nie jest ca³kiem jasny. Opowie�æ o wieczorze przy ognisku
naczelnika murzyñskiej wioski, czytana w cyklu reporta¿y z Ghany, uwypukla³a pro-
blematykê zderzenia kultur, podkre�la³a, ¿e w opisie afrykañskiej egzotyki przybysz
z Polski nie potrafi uwolniæ siê od w³asnego i narodowego baga¿u do�wiadczeñ,

29 K a p u � c i ñ s k i, List z Afryki.
30 Zob. R. K a p u � c i ñ s k i, Po roku. �Polityka� 1961, nr 25.
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przedstawia busz widziany �po polsku�. Niewykluczone, ¿e pozostawienie opowie-
�ci w tym cyklu zak³óca³oby nowy, publicystyczny i obja�niaj¹cy charakter ksi¹¿ki
afrykañskiej, ale umieszczenie jej w eksponowanym miejscu, w zakoñczeniu cyklu
reporta¿y polskich � có¿ mog³oby znaczyæ? Czy ¿e jest to taki sam g¹szcz spraw
trudnych, dramatycznych, dziej¹cych siê w dzikim, trudno dostêpnym pejza¿u, jak
na Czarnym L¹dzie � tyle ¿e w wersji polskiej? Niezupe³nie oczywisty cel tego za-
biegu kompozycyjnego, mo¿liwe, i¿ bêd¹cego dzie³em wydawnictwa, przygotowu-
j¹cego do druku niemal jednocze�nie obydwa tomy, nabiera jednak w perspektywie
lat symbolicznego wrêcz sensu. To jakby po¿egnanie Kapu�ciñskiego z tymi polski-
mi czytelnikami, którzy oczekiwali od niego dalszego zainteresowania sprawami
krajowymi, Busz po polsku bowiem pozosta³ jego jedyn¹ ksi¹¿k¹ o Polsce. Ja ju¿
jestem Afrykañczykiem � mówi przecie¿ autor w tym opowiadaniu � tak mnie na-
zwa³ mój przyjaciel z Akry, Kofi, zgodzili siê z tym starcy razem z Nan¹, naczelni-
kiem wioski, którzy przyjêli mnie do ogniska...

I co wiêcej, by³a to prawda ju¿ w momencie ukazania siê obydwu tytu³ów, bo
pisarz rozpoczyna³ wtedy, w 1962 roku, piêcioletni okres pobytu w Afryce w cha-
rakterze sta³ego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej. Nie waha³ siê ani chwili,
kiedy zaproponowano mu trudn¹ misjê zorganizowania pierwszej i jedynej na kon-
tynencie placówki sta³ego wys³annika PAP. Bo dramatyczne prze¿ycia kongijskie
wcale nie odebra³y mu poczucia zadomowienia w Afryce, demonstrowanego za-
raz po pierwszej podró¿y, nasyci³y je tylko tre�ci¹, która nie pozwoli mu ju¿ czuæ
siê dobrze w Europie. Po latach wspomni powrót z Konga:

W wielkiej szklanej bryle, jak¹ jest lotnisko Fiumicino, paradowa³ wspania³y i � dla nas
w tym momencie � niezwykle egzotyczny �wiat zadowolonej, sytej i spokojnej Europy [...],
wiêc kiedy ten niebywa³y �wiat przep³ywa³ przed nami [...], poczu³em nagle � i przerazi³em siê
t¹ my�l¹ � ¿e prawem smutnego, a nawet potwornego paradoksu by³em bardziej zadomowiony
tam, w Stanleyville i w Usumbrze, ni¿ w tym mijaj¹cym mnie teraz t³umie 31.
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1961 � from quitting the daily �Sztandar M³odych� (�The Banner of Youth�) up to his leaving for
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Stalinist period to acquaint the Polish readers with the current world history, and the relation is true,
free of ideological simplifications. Home reports are characterized by connections with the then
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up a discussion on the relationship between those two writing domains.

31 K a p u � c i ñ s k i, Ci¹g dalszy [...], s. 63.


