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WSTĘP 

Umieramy. Wszyscy muszą się dowiedzieć, że umieramy. Mówcie o tym ciągle, 
róbcie zdjęcia. Świat musi zobaczyć, co tu się dzieje1. 

To słowa mieszkanki oblężonego Sarajewa i kobiety, której dziecko 
poparzono napalmem w Etiopii. To apel głodujących w Somalii i rannych 
ze szpitala w Vukovarze. To słowa z warszawskiego getta, płonącego Pe-
szewaru i bombardowanego Bagdadu. Taką samą prośbę słyszeli w piw-
nicach w Kosowie, Groznym i Bejrucie, i „w setkach innych miejsc, które 
zawsze były tym samym miejscem”2. 

Te słowa – mieli już nagrane w kilku wersjach, podobnie jak piwnice, 
które przecież na zdjęciach wyglądają tak samo. Bo tak naprawdę „zaw-
sze polega to na tym samym barbarzyństwie, od Troi do Mostaru czy 
Sarajewa. Zawsze jest to ta sama wojna”3. Wiedzą o tym najlepiej dzien-
nikarze, którzy połowę swojego życia spędzili „tam, gdzie nikt nie chce 
jechać”4.  

Korespondent wojenny, którego relacje oglądamy w wieczornych wia-
domościach, dostarcza nam codziennie nowych informacji o wydarze-
niach, których był świadkiem. Specjalny wysłannik nie jedzie na wojnę 
po to, żeby na niej zginąć, ale po to, aby opowiedzieć historię i pokazać 
obrazy nieszczęścia. Wierzy, że news, dla którego narażał swoje życie, 
przyczyni się do zakończenia konfliktu5. Informacja staje się darem, po-
dobnie jak zdjęcia, które krzyczą głośniej niż słowa. Kamerzysta Reutera 

                                                           
1 Film „Dying to tell the story” (prod. USA 1998) oraz dokumentalne obrazy w filmach 

„Harrison’s Flowers” (prod. USA 2003), „Welcome to Sarajevo” (prod. USA 1997).  
2 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, przeł. J. Karasek, Warszawa 2002, s. 154.  
3 Ibidem, s. 126. 
4 Waldemar Milewicz, http://ww2.tvp.pl/tvppl/888.dzialy/124,2004050795249 
5 „My jesteśmy tutaj, tylko żeby pomóc zakończyć konflikt, może właśnie za pomocą 

obrazów” – mówił Mazen Dana na forum Komitetu Ochrony Dziennikarzy (Committe to 
Protect Journalists, dalej jako CPJ). Por.: CPJ, Covering a Dangerous Beat, http://www. 
cpj.org/awards01/dana.html 
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mówił: „My, dziennikarze, niesiemy dar. Filmujemy i pokazujemy świa-
tu, co się tu dzieje”6. W taki właśnie sposób korespondenci wojenni od-
powiadają na prośbę mieszkańców spalonych miast. Stają się głosem 
tych, których wołanie zagłuszają strzały, bomby i warkot helikopterów7. 

Specjalni wysłannicy wyjeżdżają w strefy konfliktu, aby opowiedzieć, 
co dzieje się tam, gdzie kończy się świat znany telewidzom. „To jest jak 
zstąpienie w otchłań piekła”8, mówią. Dziennikarze wiedzą, że mogą nie 
wrócić. Ich praca i poświęcenie mogą być rozpatrywane w kategoriach 
współczesnego rytuału ofiarniczego.  

Reporter staje się łącznikiem między dwoma światami: pokoju i woj-
ny, niczym ofiara pośrednicząca między domeną profanum i sacrum. 
Dziennikarz zostawia za sobą świat, w którym można spokojnie pić 
piwo i do ładnych dziewcząt się nie strzela9, i wyjeżdża tam, gdzie 
„człowiek jest niemal mokry od łez ofiar, a ludzie siłą domagają się, 
żeby ktoś ich wysłuchał”10. Korespondent wojenny „zstępuje do pie-
kła”, przywozi stamtąd obrazy i słowa, mówiące prawdę o konflikcie. 
Te zdjęcia są jego najcenniejszym darem dla świata, który wysłał go na 
wojnę, a teraz czeka przed telewizorem na informacje. Dziennikarz 
zdaje relacje z tego, co widział, niczym ofiarnik, który kiedyś składał 
dary bogom. 

Darem jest news, drukowany na pierwszej stronie lub otwierający 
wieczorne wydanie wiadomości. Razem z nim dziennikarz przenosi do 
„bezpieczniejszego” świata ułamek tej rzeczywistości, w której przeby-
wa. A wszystko po to, aby obudzić sumienia ludzi i skłonić ich do działa-
nia. Dziennikarze wierzą, że ich relacje mogą coś zmienić, że zdjęcia, dla 
których narażają życie, przyczynią się kiedyś do zakończenia konfliktu. 
Przesłaniem, jakie wypływa z wojennych relacji, jest apel o pokój – to 
właśnie on nadaje ton korespondencji wojennej, niczym „duch daru” 
rządzący mechanizmem ofiary. 

Dar i hau – „duch daru” – to pojęcia kluczowe w teorii ofiarniczej. 
Wykorzystałam je do analizy zjawisk występujących współcześnie, po-
nieważ kategoria ofiary pozwala mi w nowym świetle zobaczyć pracę 
specjalnych wysłanników. Korespondenci wojenni są świadomi ryzyka 

                                                           
 6 Ibidem.  
 7 To sformułowanie zaczerpnęłam z kazania ks. Wiesława Niewęgłowskiego, wygło-

szonego na mszy żałobnej Waldemara Milewicza i Mounira Bouamrane’a.  
 8 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
 9 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 121. 
10 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
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i bliskości śmierci, dlatego można mówić, że składają ofiarę najwyższą11, 
w rozumieniu francuskiego antropologa Guy Nicolasa.  

Dziennikarz z ofiarnika zmienia się w ofiarę, a zamiast newsa składa 
w darze własne życie. Ten dar z siebie, don de soi, staje się wiadomością, 
która trafia na pierwszą stronę. Śmierć dziennikarza jest newsem, przybli-
ża telewidzom realia wojny i – paradoksalnie – staje się silniejszym ape-
lem niż wszystkie jego dotychczasowe relacje. Reporter nie umiera po 
cichu, ale odchodzi w glorii męczeństwa. 

 
Ta książka poświęcona jest korespondentom wojennym, którzy nie wró-

cili z Iraku. Przedstawiam sylwetki siedmiu dziennikarzy pracujących 
w europejskich mediach (agencji prasowej, telewizjach, gazetach). Ich relacje 
przez wiele lat pomagały Europejczykom zrozumieć współczesne konflikty 
i poznać problemy świata, który zaczyna się za granicami Starego Kontynen-
tu. Doniesienia dziennikarzy wpływały na opinię publiczną, a ich śmierć 
głęboko poruszyła telewidzów i czytelników. Reakcje Europejczyków utrwa-
lone na stronach internetowych uczyniłam punktem wyjścia swojej analizy, 
ponieważ są najlepszym przykładem tego, w jaki sposób korespondenci 
wojenni stają się bohaterami narodowymi, bohaterami dzisiejszej Europy.  

Terry Lloyd, Anglik, odkrył masowe groby zamordowanych Chorwa-
tów pod Vukovarem. Kaveh Golestan, kamerzysta z Agencji Reutera, 
przywiózł z irackiej wioski Halabija zdjęcia jej mieszkańców zagazowa-
nych na rozkaz Saddama Husajna. Reportaże z Somalii i Etiopii pisane 
przez Christiana Liebiga przybliżały Niemcom problemy Afryki. Enzo 
Baldoni, Włoch, relacjonował masakrę w Birmie i Timorze Wschodnim. 
Waldemar Milewicz, Polak, pierwszy przedostał się do oblężonego Ko-
sowa. Jego wywiady z Szamilem Basajewem i Asłanem Maschadowem 
poznał cały świat. Taras Protsyuk, Ukrainiec polskiego pochodzenia, 
dokumentował czystki etniczne w byłej Jugosławii. Mazen Dana, który 
dla Agencji Reutera relacjonował przebieg intifady, mówił: „Niełatwo 
jest zrobić zdjęcie, a to zdjęcie możesz przypłacić życiem”. Śmierć kame-
rzysty potwierdziła prawdziwość jego słów. 

Siedmiu korespondentów – siedem numerów, wybranych losowo 
z rejestru dziennikarzy, którzy zginęli podczas wykonywania swoich 
obowiązków12. Siedem historii życia i śmierci, które podyktowały moje 
                                                           

11 Ofiara najwyższa to zdaniem Guy Nicolasa ofiara składana z własnego życia dla do-
bra wspólnej sprawy lub ideału. Por.: G. Nicolas, Du don rituel au sacrifice suprême, Paris 
1996, s. 122.  

12 Komitet Ochrony Dziennikarzy każdego roku publikuje listę reporterów, którzy zgi-
nęli na całym świecie podczas wypełniania swoich obowiązków.  
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rozważania na temat współczesnej ofiary, zrekonstruowałam na pod-
stawie doniesień agencyjnych i artykułów z opiniotwórczych dzienni-
ków angielskich, włoskich, niemieckich i polskich. Materiałem analizy 
uczyniłam również listy kondolencyjne i pożegnania, pisane przez przy-
jaciół dziennikarzy, oraz wypowiedzi zwykłych ludzi, które można 
znaleźć na stronach internetowych europejskich mediów. Oprócz tego 
w książce cytuję oficjalne stanowiska międzynarodowych organizacji 
dziennikarskich, takich jak Komitet Ochrony Dziennikarzy czy Repor-
terzy bez Granic13. 

Przedstawiam dziennikarzy z siedmiu krajów: Anglii, Palestyny, Ira-
nu, Włoch, Niemiec, Polski i Ukrainy, pracujących dla europejskich me-
diów. Chcę pokazać, że wszędzie, w każdym kraju, wiadomość o ich 
śmierci wywołuje podobne oburzenie. W tekstach włoskich, niemieckich, 
polskich i angielskich można znaleźć identyczne sformułowania (sacrifi-
cio, la vittima, Opfer, sacrifice, victim), co dowodzi uniwersalności kate-
gorii ofiary. Świadczy również o tym, że dziennikarze w krajach europej-
skich są postrzegani w ten sam sposób, przede wszystkim przez pryzmat 
ich pracy. Aleksander Levy z organizacji Reporterzy bez Granic przypo-
minał: 

To zawód, który ma misję do spełnienia. Zajmuje się informacją, a jednym z naj-
ważniejszych praw człowieka jest prawo do bycia poinformowanym14. 

Dlatego też ograniczanie wolności prasy jest równoznaczne z łama-
niem praw człowieka. 

Według danych Komitetu Ochrony Dziennikarzy15, w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat ponad 350 dziennikarzy straciło życie, a większość z nich 
wcale nie zginęła od przypadkowego postrzału, ale została zamordowa-
na16. Dziennikarze są zastraszani, szantażowani i zabijani, a zleceniodaw-
cy morderstwa zwykle pozostają bezkarni17. Raporty CPJ świadczą 
o zakrojonym na szeroką skalę prześladowaniu niepokornych reporte-
                                                           

13 Reporters without Borders, Reporters senza Frontiera, Reporter sans Frontier, Re-
porter ohne Grenzen. 

14 A. Levy, Zabijanie bez granic, „Press”, maj 2001, s. 62. 
15 W tych statystykach brani są pod uwagę tylko dziennikarze, o których wiadomo, że 

ich śmierć miała związek z wykonywaną pracą. Autorzy raportu CPJ nie piszą o dziennika-
rzach, którzy umarli z powodu choroby albo zginęli w wypadku, chyba że był on spowo-
dowany działaniami wojennymi. 

16 Tylko 16% reporterów zginęło w ogniu walk, zaś 76% zostało zamordowanych 
w odpowiedzi na kontrowersyjne relacje.  

17 Tylko w 26 przypadkach osoby, które zleciły morderstwo dziennikarza, zostały ujęte 
i skazane.  
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rów18, którzy również stają się współczesnymi ofiarami. Jednak w mojej 
analizie koncentruję się przede wszystkim na dziennikarzach wojennych. 

Wybrałam korespondentów, którzy zginęli w Iraku, ponieważ według 
Komitetu Ochrony Dziennikarzy jest to obecnie najbardziej niebezpieczny 
rejon pracy zagranicznych wysłanników. Od początku wojny z Saddamem 
Husajnem zginęło tam 36 dziennikarzy i 13 pracowników mediów19. Pod-
czas relacjonowania konfliktu zginęło 18 Irakijczyków, 9 Europejczyków20 
i jeden Amerykanin. Pisząc o europejskich korespondentach, nie biorę pod 
uwagę ich narodowości, ale to, że pracowali w mediach, które siedzibę i – 
co ważniejsze – odbiorców mają w Europie.  

 
Korespondent wojenny spełnia warunki ofiary w rozumieniu klasycz-

nych teorii rytuału ofiarniczego. Spróbuję to udowodnić, sięgając do 
dziewiętnastowiecznej myśli Henri Huberta i Marcela Maussa, a także 
odwołując się do współczesnej koncepcji Guy Nicolasa. Chociaż ich 
teorie były dla mnie źródłem ogromnej inspiracji, jednak rozważania 
podjęte w tej książce przeprowadziłam według samodzielnie wypracowa-
nego schematu. Każdy z rozdziałów w części empirycznej stanowi roz-
winięcie poszczególnych jego elementów. Zanim jednak przystąpię do 
analizy współczesnego rytuału ofiarniczego, w części teoretycznej wy-
tłumaczę, co rozumiem pod pojęciem ofiary i w jaki sposób odnosi się 
ono do korespondencji wojennej. 

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym Sacrificium dokonuję prze-
glądu koncepcji antropologicznych i opisuję zasadę wzajemności do-ut- 
-des, która przez wieki była podstawą rytuału ofiarniczego. Wyjaśniam 
pojęcia ofiary, daru i kontraktu. Piszę, w jaki sposób zostaje zainicjowana 
komunikacja między dwoma światami i czym jest „duch daru”, uwolnio-
ny podczas rytuału. Rozważania koncentrują się wokół symbolicznego 
znaczenia ofiary, która w rozumieniu współczesnych nie oznacza już 
tylko rytuału religijnego, ale jest również synonimem daru i zawiera 
w sobie ideę pozbawienia21. 
                                                           

18 Na Kubie dziennikarze odsiadują kary nawet do 30 lat więzienia. Na liście 10 kra-
jów, w których wolność prasy jest ograniczana, znalazły się oprócz Iraku i Kuby również 
byłe republiki Związku Radzieckiego (Czeczenia czy Inguszetia), a także: Turkmenistan, 
Bangladesz, Chiny, Erytrea, Haiti, Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu. Wolność prasy 
jest jednym z warunków i wyznaczników demokratycznego ustroju. 

19 Dane na podstawie raportu Komitetu Ochrony Dziennikarzy, www.cpj.org.  
20 Biorę tu pod uwagę tylko korespondentów, a nie producentów, wydawców i pra-

cowników technicznych. 
21 M. Meslin, Ofiara, przeł. K. Pachniak [w:] Encyklopedia religii świata, F. Lenoir, 

Y. Tardan-Masquelier (red.), Warszawa 2002, s. 1965.  



 

 

12

W kolejnych podrozdziałach przybliżam teorie ofiarnicze sformuło-
wane w dziewiętnastym wieku przez Edwarda Tylora, Robertsona Smi-
tha, Jamesa Frazera. Szczególnie dużo uwagi poświęciłam pracy francu-
skich antropologów Henri Huberta i Marcela Maussa, których Esej o natu-
rze i funkcji ofiary stał się dla mnie źródłem ogromnej inspiracji, podobnie 
jak teoria mimetyczno-ofiarnicza René Girarda i jego koncepcja kozła 
ofiarnego. Uwagi na temat „obcego” i stygmatów ofiarniczych okazały 
się bardzo cenne w analizie ofiary składanej przez zagranicznych dzien-
nikarzy. 

W rozdziale pierwszym omawiam również teorię periodycznej rege-
neracji sił sakralnych, za pomocą której Mircea Eliade tłumaczył ofiary 
z ludzi. Rozważania teoretyczne zamyka koncepcja „najwyższej ofiary” 
Guy Nicolasa, która pozwoliła mi zaliczyć korespondentów wojennych 
do kategorii ofiar współczesnego świata.  

Rozdział drugi zatytułowany Korespondent stanowi wprowadzenie 
w tematykę dziennikarstwa wojennego. Przybliżam w nim warunki pracy 
specjalnych wysłanników, opisuję zwyczaje panujące wśród dziennikarzy 
zagranicznych, którzy sami siebie określają jako „plemię koczownicze”. 
Charakteryzując środowisko korespondentów wojennych, często cytowa-
łam wypowiedzi bohaterów dokumentalnego filmu „Dying to tell the 
story”. Nieocenione okazały się dla mnie rozmowy z Amy Kellogg i Da-
ną Lewisem, korespondentami wojennymi pracującymi dla amerykań-
skiej telewizji Fox News. 

W podrozdziale zatytułowanym Od Maratonu do Bagdadu opisuję, 
w jaki sposób wynalazki i nowe technologie (telegraf, fotografia, telewi-
zja, przekaz satelitarny, internet) zmieniały styl korespondencji wojennej 
i wpływały na pracę dziennikarzy. Przybliżam sylwetki pionierów tego 
zawodu, piszę o syndromie wietnamskim i o wojnach telewizyjnych. Po-
ruszam problem dziennikarstwa zaangażowanego na Bałkanach i wspo-
minam o wykorzystaniu internetu w multimedialnej propagandzie pod-
czas konfliktu w Kosowie. Najwięcej uwagi poświęcam jednak sytuacji 
w Iraku. Piszę o zmianach, jakie przyniosła ta wojna, która z dziennika-
rzy uczyniła cel, ofiarników zmieniając w ofiarę. 

W podrozdziale Irak – polowanie na dziennikarzy wspominam o no-
wej formie dziennikarstwa, jaką jest embedded journalism, a także 
o przypadkach przyjacielskiego ostrzału (friendly fire), w wyniku którego 
zginęło co najmniej dziesięciu reporterów. Sytuacja w Iraku dowodzi, że 
obecnie żadne międzynarodowe akty prawne nie chronią dziennikarzy 
wyjeżdżających w strefy konfliktu, a islamscy fundamentaliści za nic 
mają konwencje genewskie i rezolucje Rady Europy. Niemniej status 



 

 

13

korespondenta wojennego w prawie międzynarodowym nie uległ zmia-
nie, o czym przypominam pod koniec rozdziału drugiego. 

W części empirycznej przeprowadziłam analizę współczesnego rytu-
ału ofiarniczego. Wpisuje się ona w nurt badań nad komunikowaniem, 
które wykorzystywały kategorie kluczowe w teorii etnologicznej. Dialog 
tych dwóch dyscyplin naukowych nie jest niczym nowym. Przejmowanie 
empirycznych i teoretycznych narzędzi badawczych etnologii przez dzie-
dziny pokrewne Zbigniew Benedyktowicz nazwał etnologizacją nauk 
humanistycznych22. Dzieje się tak, ponieważ etnografia odkryła nowe 
perspektywy interpretacji kultury23. Moja analiza wpisuje się w ten nurt, 
rzucając nowe światło na pracę dziennikarzy. Chociaż badania z pograni-
cza mediów i antropologii mają długą tradycję, kategoria ofiary, o ile mi 
wiadomo, nie została do tej pory wykorzystana w rozważaniach na temat 
korespondencji wojennej. 

W rozdziale zatytułowanym Rytuały wejścia opisuję przygotowania 
dziennikarza do wyjazdu: szkolenia i badania, które musi przejść. Piszę 
między innymi o specjalnych strojach, w które przebierają się dzienni-
karze, kamizelkach kuloodpornych i podstawowym ekwipunku specjal-
nego wysłannika. Podczas rytuału ofiarnik ulega transformacji. Podob-
nie dziennikarz, który jest świadkiem niewysłowionego okrucieństwa, 
zmienia się: „Pobyt w takim miejscu niszczy człowieka psychicznie”24. 
Wojna jest „złą” konsekracją, uświęca dziennikarzy i żołnierzy w spo-
sób nieodwracalny. Korespondent, który raz „wszedł” w ofiarę wojny, 
nie może jej opuścić bezkarnie, bo ciągle ma przed oczami twarze zabi-
tych i rannych. Nie wystarczy zmiana otoczenia na bezpieczniejsze, 
obrazy wojny wracają. 

Ofiarnik musi radzić sobie ze złymi wspomnieniami i własnym stra-
chem. Nie wszystkim się to udaje, dlatego – wbrew pozorom – grupa 
dziennikarzy wojennych jest nieliczna. Członkowie „plemienia koczow-
niczego” znają się bardzo dobrze, spotykają w różnych miejscach w po-
dobnym składzie. Korespondenci wojenni stanowią elitę światowego 
dziennikarstwa. W czwartym rozdziale przedstawiłam sylwetki ofiarni-
ków, akcentując indywidualne cechy każdego z nich. Piszę o ich zaintere-
sowaniach, pasjach, przytaczam anegdoty opowiedziane przez przyjaciół.  
                                                           

22 Z. Benedyktowicz pisał: „Obserwować możemy już dzisiaj proces etnologizowania 
się historii, sięganie do doświadczeń antropologii kultury przez socjologię i krytykę lite-
racką” (Z. Benedyktowicz, Etnografia – etnologia – antropologia kultury – ludoznawstwo. 
Czym są? Dokąd zmierzają?, „Polska Sztuka Ludowa”, 1981, nr 2, s. 71). 

23 Ibidem.  
24 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
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W rozdziale piątym wyjaśniam, dlaczego darem składanym podczas 
medialnego rytuału ofiarniczego jest news i jak wielkie ryzyko związane 
jest ze zdobyciem i przekazaniem informacji. W tej książce rozpatruję 
dwie kategorie daru składanego przez dziennikarzy. Gotowość poświęce-
nia własnego życia i złożenie „daru z siebie” jest tematem rozdziału szó-
stego. Okoliczności śmierci specjalnych wysłanników opisuję w rozdziale 
kolejnym, zatytułowanym Sposób złożenia ofiary.  

W rozdziale ósmym przedstawiam adresatów daru: telewidzów, poli-
tyków, media. Każde z tych środowisk inaczej reagowało na wiadomość 
o śmierci reportera. Na marginesie rozważań o adresatach ofiary podej-
muję kwestię porwań i egzekucji, dokonywanych na cudzoziemcach 
w Iraku. Dramaturgia tych wydarzeń sprawia, że przypominają rytualny 
mord, a adresatami makabrycznych przekazów są mieszkańcy „globalnej 
wioski” – internauci i telewidzowie – bezradni wobec tego, co widzą na 
ekranie. Kamera gwarantuje skuteczność ofiary: bez niej rytualny mord 
nie miałby większego sensu. Strony internetowe, na których można zoba-
czyć makabryczne zdjęcia z egzekucji, stają się współczesnym ołtarzem. 
Ofiara składana w globalnej wiosce wyklucza możliwość uczestnictwa 
w rytuale i skazuje adresatów na rolę obserwatora. Składana jest to po, 
aby przerazić zachodnią opinię publiczną. Pod koniec rozdziału poruszam 
problem terroryzmu zorientowanego medialnie i piszę, w jaki sposób 
media relacjonują przypadki zderzenia cywilizacji.  

W rozdziale dziewiątym opisuję powrót ofiarników i ich „medialną 
beatyfikację”. Pokazuję, w jaki sposób za pomocą symboli dokonuje się 
sakralizacja ofiary. Hubert i Mauss pisali, że śmierć ofiary jest śmiercią 
Feniksa, że „odradza się święta”25. W przypadku dziennikarzy mamy do 
czynienia z podobnym powrotem, o czym piszę w ostatnim rozdziale tej 
książki. 

                                                           
25 H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (1899), 

www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques _des_sciences_sociales/index.html, s. 38.  
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1. SACRIFICIUM 

Słowo „ofiara” oznacza zarówno czynność rytualną, jak i składany 
w ofierze dar26. Termin ten utracił pierwotne znaczenie, ponieważ, jak 
pisze Michel Meslin, profesor antropologii i socjologii religii na Sorbo-
nie, „rytuał ofiary praktycznie nigdy nie był praktykowany w naszych 
ponowoczesnych społeczeństwach zachodnich”27.  

W społeczeństwach pierwotnych ofiara była środkiem służącym wej-
ściu w kontakt z najwyższymi mocami. Natomiast w naszym języku co-
dziennym, zauważa Meslin, termin sacrifice łączy się z dobrowolną de-
strukcją lub utratą czegoś wartościowego, do czego jest się szczególnie 
przywiązanym. To słowo zawiera ideę pozbawienia28. Często można 
usłyszeć, że ktoś poświęca się pracy albo wręcz „oddaje się jej bez resz-
ty”. Słowo „ofiara”, twierdzi Meslin, jest dziś używane w sensie moral-
nym, a nie rytualnym29. 

Podobnego zdania jest Stanisław Rabiej, który pisze: „W sekularyzo-
wanym społeczeństwie także pojęcie sacrifice uległo pewnemu zeświec-
czeniu. Słowo sacrifice zaczęło znacznie częściej pojawiać się w języku 
codziennym na oznaczenie utraty czy destrukcji rzeczy posiadających 
walor, dobrowolnej rezygnacji z jakiegoś dobra czy przyjemności. W kon-
sekwencji, pierwotne religijne zjawisko ofiary znalazło swoją analogię na 
wielu płaszczyznach ludzkiej egzystencji”30. 

Łaciński termin sacrificium pochodzi od rdzenia sanskryckiego sacr-, 
który służy do określenia tego, co jest przeznaczone dla boga. Stanisław 
Rabiej przypomina, że w wersji łacińskiej fenomen ofiary określany jest 
nie tylko jako sacrificium (sacer – święty, facere – czynić). Istnieją też 
takie pojęcia synonimiczne, jak: immolatio, oblatio.  
                                                           

26 H. Waldenfels (red.), Leksykon religii, przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1997, s. 308. 
27 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1965. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 S. Rabiej, In spiritu et veritate. Kult ofiarniczy w chrześcijaństwie i innych religiach, 

Opole 1998, s. 19. 
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Ogólnie oznacza się nimi akt rytualny dopełniający ceremonię religijną albo 
szczególną formę konsekracji przenoszącą profanum w sferę sacrum31. 

Współcześnie te łacińskie terminy reprezentowane są przez słowa an-
gielskie – sacrifice, to sacrifice, offering, to offer, immolation, to immo-
late; francuskie – sacrifice, sacrifier, offrande, offrir, immolation, im-
moler; włoskie – sacrificio, sacrificare, offerta, offrire, immolazione, 
immolare, oblazione; niemieckie – Opfer, opfern. W języku polskim sło-
wa ofiara, ofiarować nie oddają w pełni bogactwa łacińskiej terminologii, 
która miała nieporównanie mniejszy wpływ na języki słowiańskie niż na 
języki romańskie. 

Niemniej w większości języków terminy związane z rytuałem ofiarni-
czym wywodzą się od łacińskich słów sacrificium i offrande. S. Rabiej 
zastanawiał się nad zakresem semiotycznym tych dwóch terminów. W ję-
zyku polskim nie widać tej różnicy, którą św. Tomasz z Akwinu zdefi-
niował jako gatunkowo-rodzajową:  

Podczas gdy offrande oznacza ogólną formę daru lub oblacji, sacrificium wskazu-
je na taką kategorię ofiary, która wyraźnie ma charakter teocentryczny32. 

Można zauważyć, jak przez wieki zmieniała się terminologia dotyczą-
ca ofiary. Zmieniało się także rozumienie słowa sacrifice. Zdaniem 
S. Rabieja, pod koniec XX wieku mówi się o ofierze już tylko w znacze-
niu symbolicznym: 

W rozumieniu figuratywnym przez sacrifice określa się często społeczny wysiłek 
na płaszczyźnie życia rodzinnego, moralnego, zawodowego33. 

Podejmowane w tej książce rozważania koncentrują się wokół symbo-
licznego – a nie religijnego – znaczenia ofiary, składanej przez korespon-
dentów wojennych. Chociaż perspektywa religijna pozwala w nowym 
świetle zobaczyć dziennikarza, który przez swoją pracę i śmierć łączy 
dwie rzeczywistości. Analizę zjawisk zachodzących we współczesnym 
świecie przeprowadziłam, odwołując się między innymi do klasycznej 
teorii ofiary sformułowanej przez M. Maussa i H. Huberta. 

Autorzy w Eseju o naturze i funkcji ofiary skupili się przede wszyst-
kim na jej krwawym aspekcie. Dla francuskich antropologów ofiara jest 
aktem religijnym, w którym można wyodrębnić kilka stałych elementów:  

 

                                                           
31 Ibidem. 
32 Ibidem, s. 20. 
33 Ibidem, s. 21.  
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1. Le sacrifiant – osoba ofiarująca; 
2. Le sacrificateur – osoba, która dokonuje ofiary; 
3. Le lieu, les instruments – miejsce i instrumenty konieczne do doko-

nania tego rytuału; 
4. Le poteau sacrificiel – adresat ofiary. 
Ten najbardziej znany schemat ofiarniczy był przez lata rozbudowy-

wany, kolejni badacze dodawali do niego nowe elementy, proponując 
własne ujęcia. Andrzej Szyjewki, na przykład, w autorskiej analizie struk-
tury ofiary34 na pierwszym miejscu wymienia (1) działające osoby, na 
drugim (2) dar, którego charakter pozwala wyodrębnić trzy rodzaje ofiar: 
krwawe, bezkrwawe i ofiary symboliczne (określane w tradycji antropo-
logicznej również jako ofiary zastępcze), w których ofiarowanego czło-
wieka zastępuje zwierzę. Przykładem jest kozioł ofiarny35 – figura znana 
przede wszystkim w religii semickiej. 

Aby ofiara była przyjęta, dar ofiarny musi być złożony w odpowied-
nim (3) miejscu i odpowiednim (4) czasie. Ważny jest również (5) sposób 
złożenia daru oraz (6) motywy i intencje ofiary. Hans Waldenfels do tych 
podstawowych elementów strukturalnych dodaje jeszcze „adresata”36. 

Myśl Huberta i Maussa, typologie proponowane przez Waldenfelsa 
i Szyjewskiego stały się dla mnie źródłem ogromnej inspiracji, jednak 
rozważania na temat ofiary korespondentów wojennych przeprowadziłam 
według samodzielnie opracowanego schematu. Kolejne rozdziały części 
empirycznej koncentrują się na poszczególnych jego elementach: 

● Rytuały wejścia (l’entrance du sacrifice) 
● Ofiarnik37 
● Dar (news) 
● Dar z siebie (le don de soi) 
● Sposób złożenia ofiary (miejsce i czas ofiary) 
● Adresat ofiary 
● Rytuały wyjścia 

                                                           
34 A. Szyjewski, Ofiara [w:] Religia. Encyklopedia, T. Gadacz, B. Milerski (red.), 

Warszawa 2003, s. 393. 
35 Kozioł Azazela był tematem wielu rozpraw naukowych; w dalszej części tego roz-

działu powrócę do koncepcji René Girarda. 
36 H. Waldenfels (red.), Leksykon..., op.cit. 
37 Korespondent wojenny jest zarazem le sacrifiant – osobą ofiarującą, jak i le sacrifi-

cateur – osobą, która dokonuje ofiary. Nie wprowadzam tego rozróżnienia, nazywając 
dziennikarzy ofiarnikami.  
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DAJĘ, ABYŚ DAŁ – ZASADA WZAJEMNOŚCI 

Dar, kontrakt, więź (komunikacja) – to trzy kluczowe pojęcia w rozważa-
niach na temat ofiary. Bez daru nie byłaby możliwa zasada wzajemności, 
która z kolei jest podstawą nawiązania kontaktu i duchowej więzi czło-
wieka z ponadludzkim światem. To właśnie wokół tych terminów, tak 
bardzo powiązanych, budowane były klasyczne definicje.  

Ofiara opiera się zwykle na zasadzie wzajemności, kontraktu zapisane-
go w antycznej formule do-ut-des, co znaczy „daję, abyś dał”. Marcel 
Mauss pisał, że dar wytwarza specjalną relację między tym, który go czyni, 
i tym, który go otrzymuje: „Ofiarować coś komuś, to ofiarować coś z sie-
bie”38. Składana w darze „cząstka siebie” jest tym właśnie elementem, 
który uruchamia cały proces wymiany. „Dawać to przenosić cząstkę siebie 
w cudze istnienie tak, że powstaje trwała więź”39, pisał Gerard van der 
Leeuw. Motyw więzi i komunikacji powraca w definicjach ofiary równie 
często jak zasada kontraktu. 

Za pomocą i za pośrednictwem ofiary zainicjowana zostaje komuni-
kacja, zbudowana i umocniona więź między dwiema sferami – to jest 
właśnie idea przewodnia rozważań podejmowanych w tej książce.  

W klasycznej pracy Szkic o darze Mauss podkreślał kilkakrotnie, że 
ofiarować komuś cokolwiek, znaczy ofiarować mu „cząstkę siebie”. To 
z kolei wymusza na osobie obdarowanej jakąś reakcję. Konsekwencją 
takiego rozumowania jest właśnie zasada wymiany. Mauss pisze:  

(...) trzeba zwrócić innemu to, co jest w rzeczywistości cząstką jego natury 
i substancji, albowiem przyjęcie czegoś od kogoś jest przyjęciem czegoś z jego 
istoty duchowej, z jego duszy; zachowanie tej rzeczy byłoby niebezpieczne i gro-
ziłoby śmiercią nie tylko dlatego, że byłoby niedozwolone, ale również dlatego, 
że ta rzecz, (...) ta istota, ten pokarm, te dobra ruchome i nieruchome, (...) dają 
komuś panowanie magiczne i religijne nad wami40. 

Te słowa nabierają nowego znaczenia w kontekście rozważań nad na-
turą ofiary, za której pośrednictwem ofiarnik próbuje wejść w kontakt 
z bóstwem i zmusić je do działania.  

Wymiany i umowy „wciągały do swego wiru nie tylko ludzi i rzeczy, 
ale również istoty święte”41, bo jak pisze dalej Mauss – to bogowie są 

                                                           
38 M. Mauss, Szkic o darze, przeł. K. Pomian, [w:] Socjologia i antropologia, Warsza-

wa 1973, s. 227. 
39 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997, s. 314.  
40 M. Mauss, Szkic o darze, op.cit., s. 227. 
41 Ibidem, s. 231. 
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prawdziwymi właścicielami rzeczy i dóbr tego świata. „Wymiana z nimi 
jest najbardziej konieczna, a powstrzymanie się od tej wymiany – najbar-
dziej niebezpieczne”42. Ofiara składana bogom byłaby więc darowizną, 
która ma kupić ludziom pokój43, pisze Mauss w innym miejscu. Dlatego 
właśnie powstrzymywanie się od złożenia ofiary bogom wydaje się tak 
bardzo niebezpieczne.  

Z drugiej strony, bogowie mogą dać dużą rzecz w miejsce małej44, co 
nie pozostaje bez znaczenia. Pamiętać należy, że u źródeł teorii ofiarni-
czej znajduje się łacińska formuła do-ut-des, która w sanskrycie brzmi: 
dadami se, dehi me45. 

Ofiara jest „otwarciem błogosławionego źródła darów”, jak pisał Ge-
rard van der Leeuw: „Centrum ofiary, ośrodkiem jej siły jest sam dar. Ma 
on zostać dany, tzn. wprawiony w ruch”46. Zdaniem holenderskiego an-
tropologa w procesie ofiary nie jest ważne to, że ktoś coś otrzymuje, ale 
to, że prąd życia płynie dalej. Dlatego, jak pisze:  

zamiast racjonalistycznego: do-ut-des, powinniśmy powiedzieć: do-ut-possis-
dare, daję ci moc, abyś ją miał i aby życie nie zostało zakłócone przez brak 
mocy47.  

W książce Die „Do-ut-des” Formel, poświęconej już tylko tej 
ofiarniczej formule, van der Leeuw pisze, że ofiara stała się właściwie 
procesem kosmicznym, który człowiek umie opanować. A dzieje się 
tak, dlatego że to właśnie w człowieku, zdaniem antropologa, znajduje 
się centrum siły życia, to on jest punktem przecięcia się sił, które po-
ruszają świat. W takim rozumieniu ofiara jest grą sił działających we 
wszechświecie48. Za pomocą ofiary ludzie próbowali oswoić świat, 
który ich przerażał, obłaskawić bóstwa, ubłagać przychylność słońca 
i żywiołów. 

                                                           
42 Ibidem, s. 232. 
43 Ibidem, s. 233. 
44 Ibidem, s. 234. 
45 Ibidem.  
46 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, op.cit., s. 317. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, s. 320.  
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DAR I OFIARA 

Obowiązek dawania, przyjmowania, odwzajemniania dotyczy nie tylko ziemskiej 
ekonomii daru, ale określa też zależności między człowiekiem i sacrum49. 

W sferze zależności między sacrum i profanum te dwa pojęcia – dar 
i ofiara – są bardzo mocno powiązane. Krzysztof Kowalski pisał:  

Ofiara, podobnie jak dar, uwalnia ducha rzeczy danej, który wędruje od dają-
cego ku obdarowanemu. W akcie jej spełnienia dochodzi do uruchomienia 
obiegu energii, płynącej od człowieka ku bogu i od boga ku człowiekowi. Wy-
równanie symbolicznej należności i doprowadzenie do równowagi między 
tym, co dane przez człowieka, i tym, co odwzajemnione przez sacrum, jest 
zasadnicze50.  

Wraca tutaj znowu motyw kontraktu i wzajemności.  
Francuski antropolog Georges Gunsdorf pisał o sytuacji, w której 

uczestnicy wymiany nie mają, tak naprawdę, możliwości wyboru:  

W pewien sposób ten nieproporcjonalny dar, złożony przez człowieka, jest praw-
dziwą prowokacją. Ofiara jest wyzwaniem rzuconym bóstwu, które straciłoby 
twarz, gdyby nie odpowiedziało w odpowiedni sposób51.  

Prowokacja staje się komunikacją, bo nawet niechciany dar, niechcia-
na ofiara zmusza do działania.  

„Odbiorca jest we władzy dawcy”52 przypominał Gerard van der Le-
euw, a Jacob Grimm w książce Darować i brać pisał:  

Z reguły wydaje się, że zyskuje tylko odbiorca, a dawca traci, ale dar potajemnie 
wzywa do rewanżu53.  

Innymi słowy: ten, kto przyjmuje dar, zobowiązuje się wobec tego, 
który dar złożył. 

                                                           
49 G. Gunsdorf, L’experience humaine du sacrifice, Paris 1948, cyt. za: K. Kowalski, 

Europa: mity, modele, symbole, Kraków 2002, s. 82. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 V. Grönbech, Vor Folkeaet, cyt. za: G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, 

op.cit., s. 314. 
53 J. Grimm, Schenken und geben, cyt. za: G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, 

op.cit., s. 314. 
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MIĘDZY SACRUM A PROFANUM 

Instytucja daru była powszechnie znana w kulturze. Ofiara przeniosła ją 
z relacji międzyludzkich na relacje sacrum – profanum. Pamiętać trzeba 
bowiem, że bez podziału na te dwie strefy akt ofiary, akt darowania cze-
gokolwiek nie miałby sensu54. 

Krzysztof Kowalski zauważa, że chociaż  

ofiara zasadza się na owej dwubiegunowości, to w samym jej akcie podział ten 
zostaje zawieszony; ofiara doprowadza do chwilowego załamania ontologicznego. 
Jest jak kanał, którym płynie to, co ofiarowane, ku temu, co ofiary wymaga55.  

W świetle rozważań nad ofiarą korespondentów wojennych bardzo 
ciekawa jest interpretacja K. Kowalskiego:  

Dzięki ofierze rzecz dana nabiera cech innej (sakralnej) rzeczywistości, do której 
została wysłana: będąc jeszcze wśród nas, jest już poza nami56.  

Korespondent właśnie jest wśród nas i jednocześnie jest już poza nami 
– trudno o lepszą ilustrację tej tezy. Dziennikarz, którego relacje z wojny 
oglądamy codziennie w wieczornych wiadomościach, przebywa w Iraku, 
a jednocześnie jest cały czas z nami. Co więcej, jest jednym z nas57.  

Powracając do rozważań teoretycznych, warto zauważyć, że nikt nie 
kwestionuje pośrednictwa ofiary w nawiązaniu kontaktu między dwoma 
światami. Jednak Michel Meslin zastanawiał się, czy ta komunikacja – 
do której dochodzi za pośrednictwem ofiarowanego daru – nie jest 
przypadkiem świętokradcza, skoro sacrum i profanum stanowią dwie 
przeciwstawne domeny (jak sądzili Durkheim i Mauss). Trzeba zrozu-
mieć, pisał Meslin, w jaki sposób w akcie ofiarowania ustala się relacja 
między człowiekiem a światem świętym, sacrum, w którym człowiek 
widzi źródło życia, energii i mocy58. W rozumieniu Maussa człowiek 
jest bytem pozbawionym świętości, jego natura jest sprzeczna z sacrum, 
dlatego: 

aby ustalić upragniony związek z bóstwem, człowiek musi w tym świętokrad-
czym kontakcie odwołać się do pomocy ofiary, która koniecznie będzie musiała 

                                                           
54

 K. Kowalski, Europa: mity, modele..., op.cit., s. 81. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. Podkreślenie autora. 
57 Na stronie internetowej BBC telewidz napisał o zmarłym dziennikarzu: „Chociaż 

nigdy osobiście go nie spotkałem, czułem, że zwraca się właśnie do mnie, że jestem infor-
mowany przez kogoś bardzo bliskiego”. Więcej podobnych listów w rozdziale Adresat. 

58 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1968. 
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umrzeć, gdy tylko wejdzie w kontakt z tym sacrum, obcym człowiekowi, i przez 
to zabójczym59.  

Dlatego właśnie, zdaniem francuskiego antropologa, ofiara musi 
umrzeć. 

Śmierć nie jest tutaj konsekwencją zwykłej wymiany, bo nie na tym 
tylko polega rytuał ofiary. Meslin pisze, że  

ofiara jest aktem symbolicznym, w którym śmierć oznacza przejście [wybranej isto-
ty, zwierzęcia, człowieka – przyp. M.H.] ze świata ludzi, do którego należy, do 
świata bóstw, którym jest ofiarowane. Właśnie przez ten „zgon”, tę symbolikę przej-
ścia, wytwarza się komunikacja z bóstwem, która nie jest świętokradztwem60. 

Przeciwnie, jak pisali Hubert i Mauss, ofiara jest konsekracją, czyli 
rytuałem, przez który człowiek uświęca coś lub kogoś, co nie jest święte 
ze swej natury. Konsekracja całkowicie zmienia naturę tego przedmiotu61. 

Meslin poszedł krok dalej, pisząc:  

Ofiara jest aktem ludzkiej manipulacji sacrum; (...). Tak akt symboliczny, którym 
jest cała ofiara, naznacza spotkanie między człowiekiem a bóstwem62.  

W rozważaniach na temat ofiary dziennikarzy wojennych szczególnie 
ważne są jego uwagi dotyczące komunikacji między dwoma światami 
i manipulacji jednym z nich. Meslin pisze w innym miejscu, że „celem 
działania ofiarnego jest uczestnictwo człowieka w sile, która poza niego 
wykracza”63. Cytowany już wcześniej Georges Gunsdorf tłumaczył: „Da-
wać to angażować się, lecz akceptować to także angażować się”64, ofiara 
zatem jest swego rodzaju wezwaniem, komunikatem samym w sobie, 
który zmusza do działania tych, którzy dar przyjęli.  

Ofiara to manipulacja sacrum, spotkanie człowieka z bóstwem, gra sił 
kosmicznych i kanał, w którym płynie prąd życia, duch rzeczy danej 
porusza się między dwoma światami. Ofiara, podobnie jak modlitwa, 
odgrywała kluczową rolę w wielu religiach i należała do najważniejszych 
form nawiązania kontaktu ze sferą ponadludzką. Koncepcji ofiary było 

                                                           
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 „Il est bien certain, en effet, que le sacrifice implique toujours une consécration; 

dans tout sacrifice, un objet passe du domaine commun dans le domaine religieux; il est 
consacré” (H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature.., s. 11).  

62 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1968. 
63 Ibidem, s. 1969. 
64 G. Gunsdorf, L’expérience humaine du sacrifice, cyt. za: M. Meslin, Ofiara, op.cit., 

s. 1969. 
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tak wiele, jak wielu badaczy, którzy zajmowali się systemami religijnymi. 
Ze względu na ograniczone ramy tej publikacji zmuszona byłam zacyto-
wać tylko te teorie, które zmieniły myślenie o figurze i roli ofiary, oraz te, 
które stały się dla mnie inspiracją w rozważaniach na temat ofiary skła-
danej przez korespondentów wojennych.  

KONTRAKT I KOMUNIA – MYŚL 
DZIEWIĘTNASTOWIECZNA 

Jedna z najstarszych teorii ofiarniczych przedstawiona została w książce 
Edwarda Tylora Cywilizacja pierwotna. Klasyk antropologii traktuje 
ofiarę jako próbę przekupienia boga, zgodnie z zasadą do-ut-des i eko-
nomiczną kalkulacją opartą na założeniu: „daję, abyś dał”. 

Według Robertsona Smitha, ofiara wzięła początek z zabijania 
i wspólnego spożywania zwierzęcia totemicznego65. Smith badał religie 
semickie z perspektywy teorii totemizmu i utrzymywał, że na ofiarę skła-
da się rytuał przymierza krwi i wspólny posiłek – uczta bogów, podczas 
której ofiarnik spożywa sakralny posiłek i zbliża się przez to do bóstwa. 
Ofiara, zdaniem Smitha, określa związek pokrewieństwa między bogiem 
– totemem a jego wyznawcami, ponieważ w trakcie tego rytualnego po-
siłku wierni, jedząc ciało boga, upodabniają się do niego i zawierają 
przymierze między sobą. M. Meslin przypomina, że o ile w bardzo daw-
nych czasach wszyscy członkowie grupy spożywali poświęcone zwierzę, 
o tyle później ofiara stała się zbyt święta i mogli ją spożywać jedynie 
kapłani. W końcu świętość ofiary składanej Bogu stała się tak wielka, że 
dokonywano całopalenia66. Teza Smitha była ryzykowna, ponieważ, jak 
zauważa Meslin, w religiach semickich ani w starożytnym Izraelu nie 
znaleziono śladów totemizmu67. Niemniej jego teoria ofiary komunijnej 
należy do najbardziej klasycznych, chociaż wielokrotnie podważanych. 
Jej słuszność kwestionowali także Marcel Mauss i Henri Hubert, którzy 

                                                           
65 R. Smith, The religion of the Semits. Por. np. A. Szyjewski, Ofiara [w:] Religia. En-

cyklopedia, T. Gadacz, B. Milerski (red.), Warszawa 2003, s. 394 albo M. Meslin, Ofiara, 
op.cit., s. 1966. 

66 Religie semickie znały ofiarę holocaustu, całopalenia, którego dokonywano, aby – 
jak pisze francuski teolog Charles Hauret – wyrazić w ten sposób ideę całkowitego i nie-
odwołalnego oddania daru ofiarnego. Słownik teologii biblijnej, przeł. K. Romaniuk, 
X. Leon-Dufour (red.), Poznań 1994, s. 611. 

67 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1966. 
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w cytowanym wcześniej eseju nader często odwoływali się do dwóch 
prac: The Religion of the Semites Smitha i Złotej gałęzi Jamesa Frazera. 

Sir George James Frazer uważał, że źródłem ofiary było rytualne zabi-
janie istoty boskiej albo jej personifikacji (króla albo przywódcy plemie-
nia) w celu odnowienia w świecie mocy boskiej68. 

W historii cywilizacji różnie pojmowano ofiarę, bo też różne były do-
świadczenia religijne ludzkich grup, żyjących w odmiennych systemach 
kulturowych i organizacyjnych. Inne było życie łowców, narażonych na 
ataki drapieżników, a inne rolników, których zbiory zależały od pogody 
i deszczu. Nie dziwi więc fakt, że składali inne ofiary i inaczej odczuwali 
obecność bóstw. Istniały jednak podobieństwa w sferze doświadczenia 
religijnego tych dwóch przykładowych grup, o czym przekonuje S. Rabiej:  

Obok swej bezpośredniej styczności ze sferą profanum zauważalna jest perma-
nentna otwartość człowieka na wymiar transcendentny egzystencji. Jednym ze 
sposobów realizacji zapotrzebowania człowieka na kontakt z tą sferą bytu są skła-
dane przez niego ofiary. Różnorodne systemy ofiarnicze istniejące wśród religii 
stanowią miejsce i czas, gdzie homo religiosus zdąża do skompilowania świata 
profanum ze światem sacrum69. 

Do podobnego wniosku dochodzą też Marcel Mauss i Henri Hubert.  

O NATURZE OFIARY 

Studium H. Huberta i M. Maussa Essai sur la nature et la fonction du 
sacrifice koncentruje się przede wszystkim na krwawym aspekcie ofiary 
i jej funkcjach społecznych. Dla francuskich antropologów ofiara jest 
aktem religijnym, w którym – jak już wspomniałam w rozdziale pierw-
szym – można wyróżnić kilka stałych elementów: (1) le sacrifiant – oso-
ba ofiarująca; (2) le sacrificateur – osoba, która dokonuje ofiary; (3) le 
lieu, les instruments – miejsce i instrumenty konieczne do dokonania tego 
rytuału; (4) le pouteau sacrificiel70 – co można przetłumaczyć jako adre-
sata ofiary. Ponadto Hubert i Mauss osobny rozdział poświęcili istocie, 
która jest składana w ofierze – la victime. 

                                                           
68 J. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1971, t. I, np. s. 140–142, 

348–353. 
69 S. Rabiej, In spiritu et veritate. Kult ofiarniczy..., s. 26. 
70 K. Kowalski w książce Europa: Mity, modele, symbole tłumaczy to pojęcie jako 

„byt, dla którego dokonała się ofiara”. 
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Bogactwo języka francuskiego pozwala na rozróżnienie terminów le 
sacrifice71 i la victime72, które w języku polskim tłumaczone są przez 
jedno słowo – „ofiara”. Dlatego też, aby uniknąć nieporozumień, w na-
wiasach będę umieszczała francuskie odpowiedniki. 

Napisany w 1899 roku Esej o naturze i funkcji ofiary wytyczył drogę, 
którą przez następne dziesięciolecia podążały rozważania na temat ofiary. 
I chociaż schemat Huberta i Maussa był wielokrotnie modyfikowany, 
pozostawał modelem wyjściowym. 

Opisywane rytuały ofiarnicze mają ustalić łączność między światami 
sacrum i profanum za pośrednictwem ofiary, czyli rzeczy niszczonej 
podczas ceremonii73. Analiza poszczególnych elementów schematu ofiar-
niczego pozwala zrozumieć tę najbardziej znaną i najczęściej cytowaną 
definicję ofiary według Huberta i Maussa. 

LE SACRIFIANT, CZYLI OFIARNIK 

Le Sacrifiant, czyli ofiarnik, to „wierny, który dostarczył ofiarę” (la vic-
time). Odnosi korzyści z rytuału ofiarniczego (le sacrifice)74, ponieważ 
podczas tego rytuału zmienił się, nabrał charakteru religijnego, wzniósł 
się do stanu łaski i wyszedł ze stanu grzechu. W przypadku ofiarnika 
dokonała się religijna transformacja75.  

Dzieje się tak, ponieważ ofiara (le sacrifice) przez konsekrację istoty 
ofiarowanej (la victime), zmienia stan osoby, która bierze udział w rytu-
ale76. W innym miejscu badacze podkreślają znowu, że ofiara jest aktem 
                                                           

71 Le sacrifice oznacza rytuał albo ofiarę w bardzo ogólnym znaczeniu, również meta-
forycznym.  

72 La victime odnosi się do jednej, konkretnej istoty, która oddała życie podczas tego 
rytuału. 

73„Ce procédé consiste à établir une communication entre le monde sacré et le monde 
profane par l’intermédiaire d’une victime, c’est-à-dire d’une chose détruite au cours de la 
cérémonie”. (H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature..., s. 86. 

74 „Nous appelons sacrifiant le sujet qui recueille ainsi les bénéfices du sacrifice ou en 
subit les effets” (ibidem, s. 12). 

75 „Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n’est pas, à la fin de 
l’opération, ce qu’il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu’il n’avait 
pas, ou il s’est débarrassé d’un caractère défavorable dont il était affligé; il s’est élevé à un 
état de grâce ou il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il est re-
ligieusement transformé” (ibidem, s. 11). 

76 „Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d’une victime, modifie 
l’état de la personne morale qui l’accomplit ou de certains objets auxquels elle s’intéresse” 
(ibidem, s. 14). 
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religijnym i może być dokonana tylko w środowisku religijnym, dlatego 
mogą w nim uczestniczyć wyłącznie osoby w istocie religijne77. Ten „wa-
runek świętości” odnosi się także do ofiarnika, który przecież należy do 
świata profanum. Hubert i Mauss piszą: „Wszystko, co dotyka bogów, 
musi być boskie; ofiarnik sam musi stać się bogiem, aby móc na bogów 
oddziaływać”78. Zdaniem K. Kowalskiego, tak pomyślana ofiara „zawie-
sza fundamentalną kategoryczność podziału na sacrum i profanum”79. 

Zanim to się jednak stanie, zanim dojdzie do tego „załamania ontolo-
gicznego”, wszyscy, którzy biorą udział w ofierze: ofiarnik, osoba doko-
nująca ofiary i sama ofiara (la victime), muszą zmienić stan.  

Do tego konieczne są rytuały, które ich wprowadzą do świata świętego i tam zaan-
gażują, zgodnie z rolą i zadaniem, jakie muszą w tym świętym świecie wypełnić80. 

Wszystkie zabiegi, jakim poddawany jest ofiarnik, oczyszczenia, kon-
sekracje, mają go przygotować do nowej roli. Pomagają mu pozbyć się 
wad i opuścić wspólnotę, w której żyje, i wejść powoli, krok po kroku, 
w święty świat bogów81. 

LE SACRIFICATEUR, CZYLI OSOBA DOKONUJĄCA OFIARY 

Ofiarnik potrzebuje przewodnika po nieznanym świecie bogów i zarazem 
pośrednika, który pomoże mu zbliżyć się do rzeczy świętych. Tutaj wła-
śnie pojawia się kapłan, zaznajomiony ze światem bogów, częściowo 
nawet z nim związany. Mauss i Hubert piszą:  

Kapłan jest, z jednej strony, pełnomocnikiem ofiarnika, którego stan podziela 
i którego błędy znosi. Ale, z drugiej strony, jest naznaczony piętnem boga. Nosi 

                                                           
77 „Le sacrifice est un acte religieux qui ne peut s’accomplir que dans un milieu re-

ligieux et par l’intermédiaire d’agents essentiellement religieux” (ibidem, s. 20). 
78 „Tout ce qui touche aux dieux doit être divin ; le sacrifiant est obligé de devenir dieu 

lui-même pour être en état d’agir sur eux” (ibidem, s. 20). 
79 K. Kowalski, Europa: mity, modele..., s. 81. 
80 „Ils sont profanes; il faut qu’ils changent d’état. Pour cela, des rites sont nécessaires 

qui les introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou moins profondément, 
suivant l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer” (H. Hubert, M. Mauss, Essai sur 
la nature..., s. 20). 

81 „Toutes ces purifications, lustrations, consécrations, préparaient le profane à l’acte 
sacré, en éliminant de son corps les vices de la laïcité, en le retranchant de la vie commune 
et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux” (ibidem, s. 23). 
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imię, tytuł albo szatę swego boga; jest jego urzędnikiem, wcieleniem jego samego 
albo przynajmniej depozytariuszem jego władzy82.  

Pozostaje na granicy świata świętego i świata codziennego i w jedna-
kowym stopniu te dwa światy reprezentuje. Hubert i Mauss piszą nawet, 
że te dwa światy się w nim jednoczą83. 

Można odnieść wrażenie, że połączenie sacrum i profanum dokonuje 
się nie tylko w samym rytuale (le sacrifice), ale w każdej osobie, która 
w tym rytuale bierze udział. Dwie przeciwstawne domeny spotykają się 
w ofiarniku, osobie dokonującej ofiary i w istocie, która jest ofiarowywana.  

LA VICTIME, CZYLI OFIARA 

Zdaniem Huberta i Maussa to najważniejsza z osób biorących udział 
w ceremonii, jeden z punktów, w których koncentrują się wszystkie siły 
religijne84. Autorzy eseju piszą o niej jako o duchu, nośniku, le véhicule85. 

Ofiara (la victime) zostaje konsekrowana, ale zanim to nastąpi, musi 
spełnić określone warunki. Istota składana w ofierze musiała być idealna: 
zdrowa, bez skazy, nie mogła mieć najmniejszej rany. Musiała mieć rów-
nież określony kolor, wiek i płeć86. 

Ludzie wierzyli, że w ciele ofiary (la victime) uwięziony jest duch, 
który zostanie wyzwolony w chwili jej śmierci87. Dlatego właśnie trzeba 
sobie tego ducha zjednać, w przeciwnym wypadku, już wyzwolony, może 

                                                           
82 „Le prêtre est donc, d’une part, le mandataire du sacrifiant dont il partage l’état et 

dont il porte les fautes. Mais, d’un autre côté, il est marqué d’un sceau divin. Il porte le 
nom, le titre ou le costume de son dieu; il est son ministre, son incarnation même, ou tout 
au moins le dépositaire de sa puissance” (ibidem, s. 23).  

83 „Il est sur le seuil du monde sacré et du monde profane et il les représente simu
tanément. Ils se rejoignent en lui” (ibidem, s. 23). 

84 „Le plus important de tous les personnages visibles qui prendront part à la cérémo-
nie, la victime. (...) un des points où viennent converger et se concentrer toutes les forces 
religieuses qui sont en jeu dans le sacrifice” (ibidem, s. 29). 

85 Ibidem, s. 64. 
86 „Elle était seulement tenue de remplir certaines conditions qui la rendaient apte à re-

cevoir la consécration. Elle devait être sans défaut, sans maladie, sans infirmité. Elle devait 
avoir telle couleur, tel âge, tel sexe, suivant les effets que l’on devait produire” (ibidem, 
s. 31). 

87 „Mais l’esprit qui est en elle, le principe divin qu’elle contient maintenant, est encore 
engagé dans son corps et rattaché par ce dernier lien au monde des choses profanes. La 
mort va l’en dégager, rendant ainsi la consécration définitive et irrévocable” (ibidem, 
s. 35). 
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okazać się niebezpieczny88. Ludzie wierzyli, że istota, która zostanie kon-
sekrowana i złożona w ofierze, zawiera w sobie boskiego ducha, a jed-
nocześnie nadal przebywa w świecie profanum. W ten właśnie sposób, 
zdaniem Huberta i Maussa, w ofierze (la victime) dokonuje się zbliżenie 
dwóch światów: sacrum i profanum89. 

Zmianę tej dwuznacznej sytuacji wymieszania porządków przynosi 
akt ofiary (le sacrifice). W momencie śmierci, jak piszą autorzy eseju: 

ofiara (la victime) została odseparowana – wyłączona definitywnie ze świata pro-
fanum. (...) jej śmierć była śmiercią Feniksa: odrodziła się święta90. 

Ofiara jest pośrednikiem, przez którego ustala się bieg prądu. Dzięki 
niej jednoczą się wszystkie byty, które spotykają się w ofierze (le sacrifi-
ce). To w niej (la victime) mieszają się wszystkie siły, które działają 
w rytuale91. Ofiara może równocześnie przekazać święty charakter świata 
religijnego do świata profanum albo odwrotnie: „jest obojętna na sens 
prądu, który przez nią przepływa”92. 

Właśnie dlatego Hubert i Mauss piszą, że procedury ofiarnicze mają 
ustanowić łączność, komunikację między światem sacrum i profanum 
przez pośrednictwo ofiary, to jest rzeczy niszczonej podczas ceremonii93. 

Rodzi się pytanie, dlaczego trzeba zabijać ofiarę. Ponieważ w chwili 
poświęcenia angażowane są siły religijne, które uchodzą za sam początek 
sił życiowych. Ich natężenie jest tak duże, że mogą zniszczyć przedmiot 
profanum, który za bardzo się do nich zbliży94. Kontakt z tymi siłami jest 
groźny dla pospólstwa, ludzi niewtajemniczonych. Wie o tym dobrze 

                                                           
88 „Il y a dans la victime un esprit que le sacrifice a précisément pour objet de libérer. Il 

faut donc se concilier cet esprit qui, autrement, pourrait, une fois libre, devenir dangereux” 
(ibidem, s. 33). 

89 „C’est ainsi que ce rapprochement du sacré et du profane, que nous avons vu se po-
ursuivre progressivement à travers les divers éléments du sacrifice, s’achève dans la vic 
time” (ibidem, s. 35). 

90 „La victime était séparée définitivement du monde profane; (...) Sa mort était celle 
du phénix: elle renaissait sacrée” (ibidem, s. 38). 

91 „La Victime est l’intermédiaire par lequel le courant s’établit. Grâce à elle, tous les 
êtres qui se rencontrent au sacrifice, s’y unissent. Toutes les forces qui y concourent se 
confondent” (ibidem, s. 47). 

92 „Elle peut également transmettre un caractère sacré du monde religieux au monde 
profane ou inversement; elle est indifférente au sens du courant qui la traverse” (ibidem, 
s. 86). 

93 „Ce procédé consiste à établir une communication entre le monde sacré et le monde 
profane par l’intermédiaire d’une victime, c’est-à-dire d’une chose détruite au cours de la 
cérémonie” (ibidem, s. 86). 

94 Ibidem.  
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ofiarnik, dlatego między sobą a tymi siłami religijnymi, między sobą 
a bogiem, umieszcza ofiarę (la victime), która jest najważniejszym po-
średnikiem. Bez pośrednika nie ma rytuału (le sacrifice)95. 

Ofiara sama, w zastępstwie ofiarnika, wkracza w niebezpieczne sfery 
rytuału, lecz tam znajduje śmierć. „Jest tam właśnie po to, żeby umrzeć” – 
piszą Hubert i Mauss. Ofiarnik pozostaje w ukryciu, ofiara go wybawia96.  

Stanisław Rabiej, komentując esej Huberta i Maussa, napisał:  

W kontekście odpowiedniej ceremonii, składający ofiarę oczekuje spotkania 
z rzeczywistością, która stanowi tu nie tyle niedostępną sferę transcendentną, co 
bardziej partnera dialogu ofiarniczego. Sfera sacrifice może być postrzegana jako 
miejsce dialogicznego spotkania rzeczywistości sacrum i profanum przy pomocy 
niezbywalnego elementu mediatycznego, jakim jest obiekt ofiarowany97. 

*** 

Dziennikarz wysłany do obcego kraju naraża życie, aby nawiązać dia-
log i pośredniczyć w komunikacji między dwoma światami. Niczym la 
victime jest „obojętny na sens prądu, jaki przez niego przepływa” – 
w swoich relacjach dziennikarz musi być obiektywny. W świetle teorii 
Huberta i Maussa specjalny wysłannik przyjmuje podwójną rolę: le sacri-
fiant i la victime. Składa w darze swoje materiały filmowe, reportaże 
i zdjęcia. Ryzyko związane z tą pracą sprawia, że dziennikarz jednocze-
śnie staje się ofiarą – la victime. Gwałtowne przejście z poziomu sacri-
fiant na poziom victime jest cechą charakterystyczną analizowanego 
przeze mnie rytuału. Dziennikarze w Iraku są zabijani, między innymi 
dlatego, że reprezentują zachodnią cywilizację. Są cudzoziemcami i ich 
obecność rodzi niepokój. To przywodzi na myśl teorię mimetyczno- 
-ofiarniczą René Girarda. 

                                                           
95 „(...) et nous savons que, sans intermédiaire, il n’y a pas de sacrifice” (ibidem, s. 87). 
96 „Le sacrifiant, (...), ne peut donc les aborder qu’avec la plus extrême prudence. Voilà 

pourquoi, entre elles et lui, il insère des intermédiaires dont le principal est la victime. (...) 
Elle seule pénètre dans la sphère dangereuse du sacrifice, elle y succombe, et elle est là 
pour y succomber. Le sacrifiant reste à l’abri; (...) Elle le rachète” (ibidem, s. 87).  

97 S. Rabiej, In spiritu et veritate. Kult ofiarniczy..., s. 27. 
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KOZIOŁ OFIARNY 

Kozioł Azazela, obciążony grzechami społeczności, zostaje wygnany do 
ziemi bezpłodnej, ziemi zła i demonów98. Rytuał ofiary składanej przez 
Izraelitów w Dzień Przebłagania jest bardzo ważny w świetle podejmo-
wanych przeze mnie rozważań, ponieważ ten typ ofiary jest spotykany 
nie tylko w religii semickiej, ale istnieje również w wielu odmianach 
w różnych kulturach.  

Michel Meslin pisze: 

Wyrażenie kozioł ofiarny, dosłownie „ten, który oddala plagi”, posiada podwójne 
znaczenie. Oznacza tego, który jest nosicielem nieczystości, następnie grzechów 
wszystkich i którego wysyła się rytualnie w dal, a jednocześnie oznacza też me-
chanizm zbiorowej psychiki szukającej ofiary, którą można by obciążyć wszelki-
mi grzechami99.  

Z tego właśnie założenia wyrasta teoria René Girarda. 
Francuski antropolog w książce Kozioł ofiarny przekonywał, że istnie-

je transkulturowy schemat kolektywnej przemocy100, a jej fenomen wy-
jaśniał właśnie za pomocą mechanizmu kozła ofiarnego. Sformułowana 
przez Girarda teoria mimetyczno-ofiarnicza ukazuje mechanizmy, jakie 
rządzą relacjami międzyludzkimi, oraz czynniki, które je kształtują 
i dzięki którym relacje te powstają. 

Przez mimesis, czyli naśladowanie, człowiek uczy się między innymi 
pragnąć przedmiotów, które są obiektem pożądania innych ludzi. Zdol-
ność naśladowania zachowań innych ma też często bardzo negatywne 
konsekwencje. To właśnie naśladownictwo prowadzi do rywalizacji 
i agresji. Zdaniem Girarda, do kryzysu mimetycznego dochodzi, kiedy 
uczestnicy konfliktu zapominają o tym, co było przedmiotem pożądania, 
a koncentrują się już tylko na wzajemnej nienawiści i zazdrości. Przemoc 
wymyka się spod kontroli. Austriak Raymund Schwager, który pierwszy 
dokonał teologicznej analizy koncepcji René Girarda, pisał: 

                                                           
 98 W Księdze kapłańskiej zapisane są słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza: 

„Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraeli-
tów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę 
kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób 
kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Ów człowiek wypędzi 
kozła na pustynię” (Kpł 16, 21–22). 

 99 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1970. 
100 R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1987, s. 32. 
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Tam, gdzie raz popłynęła krew, staje się ona zaraźliwa jak dżuma. Przemoc goni 
przemoc. Gdzie brakuje nadrzędnego autorytetu, który wziąłby w swe ręce ściga-
nie zbrodni, tam spirala krwawej zemsty nie ma końca101. 

Przerwać tę spiralę może jedynie mechanizm kozła ofiarnego, w któ-
rym (przypadkowa) ofiara staje się katalizatorem przemocy. Dzięki temu 
dochodzi do pewnego rodzaju katharsis, oczyszczenia społeczności z ele-
mentów, które jej zagrażały. Adam Romejko pisze: 

Kolektywna przemoc powoduje, że jej uczestnicy jednoczą się, zapominając jed-
nocześnie o dotychczas dzielących ich konfliktach. Dzięki kolektywnemu zje-
dnoczeniu przeciwko jednej ofierze powraca zagrożony destrukcją porządek spo-
łeczny. Mechanizm ten możemy nazwać mechanizmem kozła ofiarnego (fr. mé-
canisme victimaire, ang. victimage mechanism)102. 

Samo pojęcie kozła ofiarnego (gr. apopompaios, łac. caper emissa-
rius, fr. le bouc émissaire, ang. scapegoat, niem. Sündenbock ) nawiązuje 
do żydowskiego rytuału przebłagania. Jednak w potocznym rozumieniu 
kozłem ofiarnym jest przypadkowa ofiara, w której ludzie widzą przy-
czynę swoich nieszczęść i problemów – dlatego właśnie na niej skupia się 
powszechna złość i nienawiść. René Girard pisał:  

Wszyscy dokładnie rozumieją to wyrażenie, nikt nie ma wątpliwości co do jego 
sensu. Termin „kozioł ofiarny” określa równocześnie niewinność ofiary, kolek-
tywną nienawiść, jaka się na niej skupia, oraz kolektywnie realizowany efekt tej 
nienawiści103. 

„Kolektywne prześladowanie” to jego zdaniem „akty gwałtu popeł-
niane bezpośrednio przez zbrodniczy tłum”104. Prześladowanie sprzyja 
formowaniu się tłumu, który odczuwa ciągły głód przemocy. Szuka więc 
sposobu, aby ten głód zaspokoić. I znajduje przypadkową ofiarę, którą 
obarcza winą za wszystkie nieszczęścia. Zdarza się, że ofiary tłumu są 
przypadkowe. Girard przypomina jednak, jak ważna w wyborze ofiary 
jest „przynależność do pewnych grup szczególnie narażonych na prześla-
dowania”105. 

                                                           
101 R. Schwager, Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und Erlösung in den bibli-

schen Schriften, Wien–München 1994 (cyt. za: A. Romejko, Teoria mimetyczno-ofiarnicza 
– wprowadzenie do antropologii René Girarda, „Studia Gdańskie” 2002–2003, s. 55–64, 
http://www.romejko.com/opracowanie10.htm). 

102 A. Romejko, Teoria mimetyczno-ofiarnicza..., ibidem. 
103 R. Girard, Kozioł ofiarny, op.cit., s. 62.  
104 Ibidem, s. 21. 
105 Ibidem, s. 28. 
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Selekcja ofiarnicza jest, zdaniem Girarda, relatywna w odniesieniu do 
poszczególnych społeczności, jednakże transkulturowa w zakresie samej 
zasady106. Istnieją bowiem uniwersalne cechy selekcji ofiarniczej:  

Poza kryteriami religijnymi i kulturowymi mamy także kryteria czysto fizyczne. 
Choroba, obłęd, deformacje typu genetycznego, przypadkowe okaleczenia, a na-
wet wszelkiego rodzaju kalectwa – prowokują postawy prześladowcze107.  

Dalej Girard pisze:  

Ofiary są wybierane nie na podstawie przypisywanych im zbrodni, lecz na zasa-
dzie znaków ofiarniczych – wszystkiego, co sugeruje pokrewieństwo owych 
zbrodniczych znaków z kryzysem108.  

Stygmaty ofiarnicze Girard przypisuje również obcokrajowcom, którzy 
„przybyli z zewnątrz”, mają trudności adaptacyjne, dlatego mogą być przez 
członków społeczności traktowani jako jednostki ułomne109. Te rozważania 
na temat obcokrajowców, cudzoziemców, są szczególnie inspirujące dla 
analizy podjętej w tej książce. Uwagi na temat „obcego” odnieść można do 
sytuacji dziennikarzy i warunków pracy korespondentów zagranicznych. 

René Girard pisał:  

Ofiarą bywa człowiek przybyły z zewnątrz, uznany za obcokrajowca. (...) Dlacze-
go? Uczynił coś, czego czynić nie należy; jego zachowanie zostało uznane za 
szkodliwe; jakiś jego gest został źle zinterpretowany. (...) Jeśli obcy zachowuje 
się, zdaniem swoich gospodarzy, w sposób dziwny albo obraźliwy, to właśnie dla-
tego, iż zachowuje się zgodnie z obcymi normami110.  

A to zagraża porządkowi świata, w którym żyje tłum, wciąż głodny 
ofiary. 

Koncepcja kozła ofiarnego jest powtórzeniem hipotezy rzeczywistej 
ofiary i rzeczywistej kolektywnej przemocy, którą Girard wyraził w książce 
Przemoc i sacrum. Analizował tam najstarsze mity i tragedie antycznej 
Grecji i odkrył w nich uniwersalną, jego zdaniem, zasadę polegającą na 
aktach kolektywnej przemocy, skierowanej przeciw indywiduum służące-
mu za ofiarę pojednawczą111. 

                                                           
106 Ibidem, s. 29.  
107 Ibidem. 
108 Ibidem, s. 37.  
109 Ibidem, s. 30.  
110 Ibidem, s. 50.  
111 „Tam, gdzie jeszcze przed chwilą były tysiące drobnych konfliktów, tysiące skłó-

conych braci, oddzielonych od siebie – znów pojawia się wspólnota całkowicie pojednana 
w nienawiści, którą wzbudza tylko jedna osoba. Wszystkie urazy rozsiane pomiędzy tysią-
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René Girard koncentruje się przede wszystkim na funkcjach ofiary 
i wojny. Jego zdaniem, służą one jednemu celowi: mają stłumić złą ener-
gię, która drzemie w społeczności, i skierować ją na zewnętrzny obiekt. 
W przypadku wojny jest nim zewnętrzny wróg, w rytuałach religijnych – 
ofiara. W istocie wojna stanowi inną formę ofiarniczej przemocy, jak 
chciałby Girard. Przekonany o słuszności tej tezy, polski historyk Jacek 
Chrobaczyński pisał:  

Bo nadal, niezmiennie, dawna rytualna ofiara, a teraz ginący na wojnie żołnierz – 
bohater (także cywil) pozostaje jednym z najbardziej wyraźnych paradygmatów – 
przykładów uświęcenia przemocy. To stąd „przechodzi” z czasem do wiersza 
i poematu, opowieści i eposu, reportażu, powieści, filmu, wreszcie legendy i nie-
śmiertelności, świętości112.  

W następnych rozdziałach postaram się pokazać, w jaki sposób histo-
ria dziennikarzy wojennych wpisuje się w ten paradygmat.  

Teoria mimetyczno-ofiarnicza René Girarda stanowi próbę syntezy 
zagadnień przemocy, ofiary i zjawisk o charakterze religijnym. I chociaż 
nie brakuje krytyków113, rozwiązania zaproponowane przez Girarda stały 
się inspiracją dla wielu badaczy, a Kozioł ofiarny zaliczony został do 
kanonu publikacji poświęconych rytuałowi ofiary. Dla rozważań podję-
tych w tej książce zwłaszcza uwagi dotyczące „obcego”, „nowego przy-
bysza” i stygmatów ofiarniczych otwierają nową perspektywę. 

OFIARY Z LUDZI 

Kiedy wszystkie ofiary wydają się niewystarczające, a błagalne modlitwy 
nie przynoszą rezultatu, wiadomo już, że bogowie nie zadowolą się 
mniejszą czy zastępczą ofiarą. Aby uśmierzyć ich gniew albo uprosić po-
                                                          
ce ludzi, wszystkie sprzeczne akty nienawiści będą kierować się przeciwko jednemu czło-
wiekowi, który staje się »kozłem ofiarnym«”. R. Girard, Sacrum i przemoc, 
przeł. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993. 

112 J. Chrobaczyński, Czy przemoc jest „motorem” historii? [w:] Dramat przemocy 
w historycznej perspektywie, J. Chrobaczyński, W. Wrzesiński (red.), Kraków 2004, s. 24. 

113 Na przykład Grażyna Woroniecka pisała: „Dzisiejszemu interpretatorowi prac René 
Girarda z perspektywy antropologii społecznej trudno byłoby traktować jego koncepcję 
»syndromu kozła ofiarnego« inaczej, jak tylko jako archaiczną ciekawostkę”. Autorka 
artykułu, przy całej swej krytyce, dostrzega jednakże bogactwo możliwości i perspektyw, 
jakie otwiera ten schemat przed badaczem dzisiejszego dyskursu medialnego. 
Por.: G. Woroniecka, „Kozioł ofiarny” René Girarda w perspektywie poststrukturalnej, 
„Kultura Współczesna”, 2002, nr 1–2, s. 48. 
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moc, trzeba im dać to, co dla człowieka jest najcenniejsze – życie własne 
(wtedy mówimy o samoofierze) lub życie innych. 

Hans Waldenfels twierdzi, że życie ludzkie jest syntezą najwyższej 
energii. Dlatego jest tak bardzo cenne.  

Ofiara z ludzi, uwalniając życiową praenergię (ukrytą głównie we krwi, sercu 
i głowie człowieka), dostarcza bogom lub mocom przyrody niezbędnego poży-
wienia, względnie siły, które ze swej strony mogą zabezpieczyć egzystencję czło-
wieka (np. słońcu udzielają sił do nocnej walki z ciemnością)114. 

Takie rozumowanie zakłada sens kosmogoniczny krwawych ofiar 
z ludzi, jednocześnie umieszczając w centrum rytuału właśnie człowieka, 
współodpowiedzialnego za losy kosmosu. 

Barbara Ehrenreich twierdzi, że przez ofiarowanie człowieka albo 
zwierzęcia ludzie świętowali własny status drapieżników obdarzonych 
mocą zabijania115. Autorka książki Rytuały krwi przekonuje, że chociaż 
ofiary były „świętym mięsem”, „pokarmem dla bogów”, jednak nie o bo-
gów tu przede wszystkim chodziło. Najważniejsza była, zdaniem Ehren-
reich, demonstracja siły oraz „ludzkiej mocy ranienia i zabijania”116. 
W ten sposób ofiara służyła do „uświęcania przemocy”117. Rytuał ofiarny, 
chociaż różnił się szczegółami w wielu kulturach, zawsze obejmował akt 
publicznego rozlewu krwi – zabijania, torturowania, okaleczania zwierzę-
cia czy człowieka118. Zdaniem autorki działo się tak dlatego, że rytuał ten 
„naśladował moment ataku drapieżnika”119 i tak naprawdę był „pełnym 
grozy odtworzeniem przemiany, jaką przeszedł człowiek, stając się 
z ofiary drapieżnikiem”120. To zupełnie nowa koncepcja sakralizacji 
przemocy, zrodzona na bazie doświadczeń dwudziestego wieku. I chociaż 
teza B. Ehrenreich wydaje się ciekawa, jednak dla rozważań podejmowa-
nych w tej książce bardziej inspirujące jest postrzeganie tego rytuału 
przez pryzmat klasycznych teorii ofiary.  

Zarówno ofiary krwawe, jak i bezkrwawe traktowane były prawdopo-
dobnie jako pokarm bóstw i duchów. Ludzie składali im w ofierze poży-
                                                           

114 H. Waldenfels (red.), Leksykon religii, przeł. P. Pachciarek, Warszawa 1997, s. 316. 
115 B. Ehrenreich, Rytuały krwi, przeł. P. Kołyszko, Warszawa 1997, s. 62. 
116 Ibidem, s. 34. 
117 Ibidem, s. 29. 
118 Ibidem, s. 29. 
119 Ibidem, s. 70. 
120 Ehrenreich nie zgadza się z tezą Girada i dowodzi, że sakralizacja przemocy nie jest 

dziełem pewnego siebie drapieżnika, ale istoty, która dopiero „niedawno”, w ostatnim 
tysiącu pokoleń, nauczyła się nie kulić ze strachu przy każdym nocnym hałasie. 
Por.: B. Ehrenreich, ibidem, s. 28.  
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wienie, napoje, rzeczy martwe, zabijali zwierzęta i ludzi, przekonani 
o tym, że muszą co jakiś czas dokarmiać siły nadprzyrodzone121. 

Stanisław Rabiej przypomina, że krwawe formy sacrifice dobrze ko-
respondowały z tzw. świadomością agrarną: 

Zwłaszcza rolnictwo w sposób szczególnie dramatyczny objawia tajemnicę odro-
dzenia się życia. Można mówić o charakterze obrzędowym pracy na roli, gdyż do-
tyczy ona życia i przyczynia się do niezwykłego rozwoju tego życia ukrytego 
w ziarnach, bruzdach, w deszczu i duchach wegetacji122.  

W społeczeństwach prymitywnych opisywanych choćby przez Jamesa 
Frazera ogromną wagę przywiązywano do słońca i żywiołów, które de-
cydują o urodzaju.  

Ludzie wiedzieli, że od deszczu, wiatru i słońca zależy ich życie. Bali 
się, że słońce utopi się w morzu albo zniknie za górami i już nie wróci 
następnego dnia. Przekonani byli więc, że muszą jakoś je zatrzymać, 
schwytać w pętlę albo złowić w sieć. Odżibuje strzelali z łuku w powie-
trze płonącymi strzałami, by na nowo rozpalić słońce, które „zgasło” 
podczas zaćmienia123. Starożytni Grecy natomiast wierzyli, że słońce 
podróżuje po niebie w rydwanie, dlatego co roku na wyspie Rodos po-
święcali mu rydwan zaprzężony w cztery konie124. To tylko przykłady 
obrzędów i praktyk magiczno-religijnych, które w społecznościach pier-
wotnych wynikały z fałszywej teorii systemu słonecznego.  

Podobnie rzecz się miała z ofiarami z ludzi w starożytnym Meksyku. 
Jak donosi Frazer, słońce uważano tam za źródło wszelkiej siły życiowej, 
stąd też otrzymało ono nazwę Ipalnemohuani, co znaczy „Ten, dzięki 
któremu żyją ludzie”125. Aby utrzymać siły słońca, składano mu w ofierze 
krwawiące serca ludzi i zwierząt. Wyrwane serce było przecież siedzibą 
i symbolem życia. „Celem tych ofiar nie było przebłaganie boga, ale 
fizyczne odnowienie jego siły, ciepła, światła i ruchu”126.  

Między sąsiednimi plemionami toczyły się nieustanne wojny, ponie-
waż potrzeba było coraz więcej krwi, aby słońce mogło ogrzać świat, i to 
                                                           

121 Przykładem tego rozumowania jest np. ofiara z serc lub ludzkiej krwi dla boga 
słońca Azteków. Por.: np. Staszczak Z. (red.), Słownik etnologiczny, Warszawa 1987.  

122 S. Rabiej, In spiritu et veritate. Kult ofiarniczy..., s. 28. 
123 J. Frazer, Złota gałąź, op.cit., s. 128. 
124 Wrzucali go do morza, ponieważ widzieli, że słońce pogrąża się w morzu. I tak, pi-

sze Frazer, „w głębinach morskich świeże konie czekały na zmęczonego boga wtedy, gdy 
były mu najbardziej potrzebne, to znaczy u kresu jego codziennej podróży”, cyt. za: ibi-
dem, s. 130. 

125 Ibidem, s. 129.  
126 Ibidem.  
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właśnie krew jeńców wojennych służyła do podsycania ognia słoneczne-
go. Jean Paul Roux pisał:  

Spośród jeńców wybierano najpiękniejszego i najdzielniejszego, który miał je 
[słońce – przyp. MH] przedstawiać. Okazywano mu wszelkie względy i traktowa-
no jak króla przez cały rok. Gdy wybiła godzina jego śmierci, organizowano 
wielką ucztę na jego cześć. Kiedy dobiegła końca, efemeryczny władca powoli 
wstępował na stopnie piramidy, niby samo słońce, kiedy wznosi się do zenitu. 
Gdy dotarł do najwyższego tarasu, na którym znajdował się ołtarz, otwierano mu 
pierś i wyjmowano serce, po czym ścinano głowę. Na jego miejsce wybierano 
nowego jeńca, który zostawał słońcem na następny rok127.  

Aztekowie wierzyli, że jedyną racją bytu człowieka na ziemi jest 
obowiązek żywienia słońca własną krwią128. Każdy wiedział, że pewnego 
dnia sam może zostać ofiarowany, aby inni mogli żyć. To była, zdaniem 
J.P. Roux, ich „kosmiczna misja”129.  

Mircea Eliade, rozpatrując system krwawych ofiar, stwierdził, że ich 
sens ukryty jest w archaicznej teorii periodycznej regeneracji sił sakral-
nych130. Ofiara jest rytualnym „powtórzeniem” aktu stworzenia, aktu 
o typie kosmogonicznym, który miał miejsce ab initio. Mit kosmogonicz-
ny, zdaniem Eliadego, zawiera w sobie moment śmierci rytualnej (a więc 
gwałtownej) pierwotnego praolbrzyma, z którego ciała powstał świat:  

trawy, żyta, winnice itp. zrodziły się z krwi i z ciała mitycznego stworzenia, rytu-
alnie złożonego w ofierze „na początku czasów”, in illo tempore. Istotnie, ofiara 
z ludzi w celu odrodzenia siły, która ujawnia się w płodach, jest tylko powtórze-
niem aktu stworzenia, który dał życie ziarnom. (...) Poćwiartowane ciało ofiary 
utożsamia się z ciałem pierwotnej istoty mitycznej, która dała życie ziarnom przez 
swe rytualne rozczłonkowanie131.  

Taki właśnie scenariusz, zdaniem Eliadego, można znaleźć u źródeł 
każdej ofiary, również ofiary z własnego życia. 

                                                           
127 J.P. Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, przeł. M. Perek, Kraków 1994, 

s. 271. 
128 Ibidem, s. 275. 
129 Ibidem, s. 271.  
130 M. Eliade, Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966, 

s. 339. 
131 Ibidem. 
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SAMOOFIAROWANIE 

Francuski antropolog Christian Illiès pisał: „Prawie wszystkie religie wy-
soko cenią taki rodzaj ofiary, widząc w nim akt godny najwyższej czci. 
Człowiek dokonuje sam wyboru, poświęca własne życie na rzecz intere-
sów całej wspólnoty – po to, na przykład, aby uspokoić gniew bogów”132. 
Każda kultura zna męczenników, którzy zdolni byli oddać życie za spra-
wę133. Illiès zwraca uwagę, jak płynna jest czasami granica między do-
browolną ofiarą z siebie a ofiarą złożoną z innego człowieka:  

Często wyznaczony przez kapłanów lub przez społeczność na ofiarę człowiek od-
bierał to jako wielki honor i spiesznie wypełniał swą powinność.  

Dlatego też, jak twierdził C. Illiès, śmierć grożąca ze strony osób po-
stronnych może również zostać zaakceptowana jako zło nieuniknione 
i poprzez akt akceptacji stać się rodzajem ofiary z samego siebie134. 

OFIARA NAJWYŻSZA 

Różne były definicje ofiary. Kolejne teorie koncentrowały się na innym 
aspekcie, a każda, którą przytoczyłam w tym rozdziale, wnosi coś nowe-
go do moich rozważań. Zanim przystąpię do analizy materiału empirycz-
nego, pozostaje mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie dziennika-
rzy, korespondentów wojennych postrzegam jako współczesne ofiary? 

Źródłem inspiracji była dla mnie jedna z najnowszych teorii autorstwa 
francuskiego antropologa Guy Nicolasa. Chociaż jego koncepcja była 
punktem wyjścia mojej analizy, omawiam ją dopiero w tym miejscu, 
ponieważ powstała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a roz-
ważania w części teoretycznej prowadziłam w porządku chronologicz-
nym. Jednakże podkreślam raz jeszcze, że obok teorii Huberta i Maussa 
to właśnie koncepcja Nicolasa była mi najbliższa, bo to ona pozwoliła mi 
zaliczyć korespondentów wojennych do współczesnej kategorii ofiary. 

                                                           
132 C. Illiès, Śmierć, kres życia, przeł. J.D. Artymowski [w:] Encyklopedia religii świa-

ta, F. Lenoir, Y. Tardan-Masquelier (red.), Warszawa 2002, s. 1855. 
133 W Rzymie dowódca wojsk składał siebie w ofierze bogom, aby ocalić swych żoł-

nierzy (devotio), podobną gotowość do śmierci można dostrzec u japońskiego samuraja, 
o czym przypomniał C. Illiès, ibidem. 

134 C. Illiès, Śmierć, kres życia, op.cit., s. 1855. 
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W książce Du don rituel au sacrifice suprême („Dar rytualny w naj-
wyższej ofierze”) Guy Nicolas powtarza za klasykami antropologii, że 
fundamentem ofiary jest podział między sfery profanum i sacrum.  

Jak wskazuje etymologia słowa ofiara (sacra facere), ofiara dokonuje operacji 
przejścia od profanum do sacrum, (...) przedmiot ofiarowany usytuowany pomię-
dzy tymi dwiema domenami (sacrum i profanum) służy w ten sposób jako pomost 
między nimi135.  

Aby zmienić rzeczy banalne, pochodzące ze świata profanum, w inne 
– które pozwolą wejść w relację z sacrum – potrzebny jest rytuał sakrali-
zacji136. Nicolas tłumaczy, że w trakcie tego rytuału dokonuje się destruk-
cja ofiary albo przynajmniej tej jej części, którą zamieszkuje profanum 
(w każdym razie „dostępnej wiernym”), podczas gdy pozostałe części 
przechodzą w całości w domenę świętości – zakazaną i niedostępną dla 
zwykłego śmiertelnika137.  

Koncepcja Nicolasa osadzona jest w realiach współczesnych.  

Ofiara rządzi wszystkimi wyobrażeniami dnia codziennego (współczesności), któ-
re wpisują się w wizję świata właściwą każdemu społeczeństwu, w jego koncep-
cje porządku rzeczy, życia i śmierci, podmiotu i przedmiotu138. 

O ile w małych społecznościach wiejskich (które powstały przed epo-
ką modernizacji) „ofiara” pozwalała zrozumieć porządek kosmiczny 
opierający się na stałych cyklach śmierci i ponownych narodzin, o tyle 
w społeczeństwach bardziej złożonych, gdzie śmierć nie jest końcem, 
a natura jest niezależna od człowieka, ofiara jest postrzegana inaczej. Guy 
Nicolas pisze: „We współczesnym społeczeństwie zbudowanym na fun-
damencie laickim (...) ofiary stają się symboliczne, tracą swój sakralny 

                                                           
135 „Comme l’indique son étymologie (sacra facere), le sacrifice accomplit une opera-

tion de passage du profane au sacré, (...) l’objet sacrifié se situant dans l’entre-deux des 
domaines de référence et servant ainsi de pont entre eux” (cyt. za: G.  Nicolas, Du don 
rituel au sacrifice suprême, Paris 1996, s. 110). 

136 „Le rituel de sacralisation a précisément pour objet de le convertir de chose banale, 
profane, en cet autre chose qui permet d’entrer en relation avec le sacré” (cyt. za: ibidem, 
s. 120). 

137 „Cette opération est ponctuée par la destruction de l’offrande ou, du moins, d’une 
part de celle-ci, notamment d’une part demeurée profane, en tout cas accessible au fidele 
consacré, tandis que l’autre part passe entierement dans le champ d’un sacré interdit au 
mortel” (cyt. za: ibidem, s. 110). 

138 „Le champ du sacrifice gouverne enfin tout un imaginaire quotidien, lequel s’inscrit 
dans la vision du monde propre à chaque société, sa conception de l’ordre des choses, de la 
vie et de la mort, du sujet et de l’objet” (cyt. za: ibidem, s. 111). 
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charakter”139. Tylko ojczyzna jest przestrzenią, w której ofiara nadal ma 
charakter religijny.  

Istnieje pewne ekstremum, granica, na której „prawo daru rytualnego 
w paradoksalny sposób łączy się z koncepcją »charite« – miłosierdzia, 
jałmużny, w pełnym znaczeniu tego słowa”. Istotę tego daru bardzo do-
brze wyrażają słowa Levinasa:  

Jestem odpowiedzialny za innych, nie oczekując ich wzajemności; prawdziwa re-
lacja między mną a tobą nie jest zbudowana na systemie transakcji, ale na bezwa-
runkowym i absolutnym charakterze daru140.  

Na tym właśnie polega dar rytualny składany w najwyższej ofierze. 
Le sacrifice suprême – ofiara najwyższa – to w rozumieniu Nicolasa 

ofiara składana z własnego życia dla dobra wspólnej sprawy lub ideału141. 
To dar z siebie (don de soi). Może się na niego składać nie tylko śmierć, ale 
również jej ewentualność, związana z ryzykowną działalnością.  

Sama myśl o dobrowolnym przybliżeniu śmierci przeraża zwykłych 
śmiertelników. Przyjęcie śmierci, natychmiastowej i tragicznej, albo po 
prostu akceptacja jej ewentualności są wolnym wyborem, wspaniałym 
wyborem, który, jak pisze Nicolas, wyróżnia jednostki z masy przerażo-
nych śmiertelników. Ofiarę najwyższą składa ten, kto decyduje się przy-
jąć te trudne warunki: bliskość śmierci i jej ewentualność142. 

Nie możemy tutaj mówić o końcu ostatecznym, ale o przejściu z życia 
przeciętnego i prowizorycznego do „innego życia”, do „życia prawdzi-
wego”143. Dlatego właśnie, zdaniem G. Nicolasa, mamy tu do czynienia 
z rytuałem przejścia:  

                                                           
139 „Dans les sociétés modernes, à fondement laïque, où la mort est une fin, où la »na-

ture« est autonome et l’homme dissocié de son environnement, le sacrifice devient sym-
bolique ou perd son caractère sacré, sauf, précisément, lorsqu’il s’agit de la patrie” (cyt. za: 
ibidem, s. 111). 

140 „C’est en cette limite extrême que la loi du don rituel rejoint paradoxalement la 
conception asymétrique de la »charité«, au sens fort du mot, que résume bien la sentence 
d’E. Levinas: »Je suis responsable d’autrui, sans attendre sa réciprocité; la relation vraie du 
JE AU TU n’est pas fondée sur un système de transactions mais sur le caractère incondi-
tionnel et absolu du don«” (cyt. za: ibidem, s. 121). 

141 „(...) le »sacrifice suprême«, en tant qu’offrande volontaire par un sujet de sa vie au 
bénéfice d’une cause commune ou idéale” (cyt. za: ibidem, s. 122). 

142 „Ce »don de soi« peut consister en l’acceptation d’une mort immédiate et tragique 
ou simplement de son éventualité, liée à une activité à risque, librement choisie, option 
sublime qui distingue l’acteur concerné de la masse des mortels, terrorisés par l’idée de 
devancer volontairement le moment de leur mort” (cyt. za: ibidem, s. 122). 

143 „(...) comme le passage d’une vie médiocre et provisoire à une »autre vie«, conçue, 
nous l’avons vu, comme la »vraie vie«” (cyt. za: ibidem, s. 122). 
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Ten, kto dokonał wyboru – partyzant czy żołnierz, którego powołanie łączy się 
z ofiarą, lekarz czy wierzący, który poświęca swe życie służbie ubogim – jest sa-
kralizowany w ten sam sposób co bohater czy święty.  

Intymna bliskość śmierci sprawia, że jest on prawie ubóstwiony144. 
Śmierć, na którą się zgadza – nawet jeżeli nie następuje – nabiera takiej 
wartości jak śmierć prawdziwa.  

Ta sakralizacja, o której pisał Nicolas, odnosi się tak samo do „mę-
czenników”, jak i do tych, którzy nigdy nie ubiegali się o ten status, ale 
znaleźli się w tej sytuacji z własnej woli145. Kluczowy jest fakt, że decy-
zja przyjęcia śmierci jest wolnym wyborem jednostki.  

Właśnie to ostatnie stwierdzenie pozwoliło mi do listy Nicolasa dopi-
sać korespondentów wojennych.  

                                                           
144 „Il s’agit en réalité d’un rite de passage. Le sujet qui a fait ce choix, qu’il s’agisse 

d’un partisan, d’un soldat, voué par vocation au dit sacrifice, d’un médecin ou d’un re-
ligieux se consacrant au service des »pauvres«, est sacralisé comme héros ou saint, quasi 
divinisé, précisément du fait de son intimité avec la mort, au même titre qu’une victime 
sacrificielle” (cyt. za: ibidem, s. 122). 

145 „Cette sacralisation s’applique même aux »martyrs« de fait, à ceux qui n’ont jamais 
postulé pour ce statut mais se trouvent pris dans les mêmes processus et considérés a priori 
comme volontaires du fait même de leur participation à ceux-ci” (cyt. za: ibidem). 
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2. KORESPONDENT 

Wojna to (...) kawałki stali i żelaza lecące zygzakami, odbijające się tu czy tam, 
krzyżujące się w powietrzu, przebijające skórę, wyrywające kawałki mięsa, ła-
miące kości, plamiące krwią ziemię i ściany146.  

Wojna, którą relacjonują dziennikarze, nie jest „kontynuacją polityki 
innymi środkami”. W poniższych rozważaniach nie będę kierowała się 
klasyczną koncepcją K. Clausevitza, przyjmując raczej definicje konfliktu 
zaproponowane właśnie przez reporterów. 

Świat widziany oczami dziennikarza wymyka się teoretycznym anali-
zom. Sami korespondenci często znajdują się w opozycji do środowiska 
teoretyków i polityków, „ministrów, którzy prezentują uśmiechy w dzien-
niku o trzeciej, bardzo zajęci w Brukseli, i zawsze mówią w liczbie mno-
giej: zrobiliśmy, będziemy, nie możemy tolerować”147. Arturo Perez- 
-Reverte nazwał „durniem” tego, kto: 

przyjeżdża na dwa dni do Sarajewa, żeby opracować racjonalną teorię na temat 
krwi i gówna, a po powrocie pisze o tym trzysta pięćdziesiąt stron i potem bierze 
udział w konferencjach wyjaśniających wszystko, wespół z innymi dupkami, któ-
rzy nigdy (...) nie słyszeli krzyku gwałconej kobiety, ani żadne dziecko nie umarło 
im na rękach i jeszcze przez pięć dni trzeba było nosić na koszuli ślady jego krwi, 
bo nie było wody, żeby ją uprać148.  

Słowa hiszpańskiego korespondenta pozostawię bez komentarza. 
Przyjmując z pokorą jego zarzuty, nie będę w tej książce zastanawiała się 
nad przyczynami konfliktów, zrezygnuję też z omawiania klasycznych 
teorii wojny. 

W rozważaniach koncentruję się przede wszystkim na osobach repor-
terów wojennych, których praca może być rozpatrywana w kategoriach 
współczesnego rytuału ofiarniczego. Charakterystykę środowiska specjal-
nych wysłanników zacznę od opisania zwyczajów, jakie panują w tym 
specyficznym „plemieniu koczowników”.  
                                                           

146 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 70. 
147 Ibidem, s. 125. 
148 Ibidem, s. 156.  
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PLEMIĘ KOCZOWNICZE 

Korespondenci wojenni to „plemię koczownicze”149, które nie ma stałego 
miejsca pobytu i pomieszkuje tam, gdzie toczy się wojna. Nie słucha 
rozkazów jednego przywódcy, słucha za to kul i „biegnie za zapachem 
prochu”150. Plemię specjalnych wysłanników nie zamieszkuje jednego 
konkretnego obszaru, a jego członkowie rozproszeni są po całym świecie. 
Kontrolują rozwój wypadków w tzw. strefach konfliktu. Przyjaciel za-
strzelonego kamerzysty opowiadał:  

Mazen żył swoją pracą. Odbierał telefon o trzeciej rano, wstawał i wychodził na 
mróz, żeby sfilmować pierwsze światła zbliżających się oddziałów izraelskich. 
Rzucał zjedzony do połowy lunch, żeby sfilmować protestujących, jak rzucają 
kamienie151. 

Zamach stanu, przewrót wojskowy, rewolucja i wojna – głośniejsze 
strzały sprawiają, że członkowie plemienia porzucają swoje dotychcza-
sowe życie, kupują „bilet do piekła w jedną stronę”152 i spotykają się tam, 
„gdzie nikt inny nie chce jechać”153. „Muszą tam zostać, dopóki nie po-
wstanie opowieść”154.  

„Bilet do piekła” rzadko bywa biletem pierwszej klasy, bo – jak pi-
sał włoski dziennikarz – „wygodnymi samolotami latają tylko amato-
rzy”155. Korespondenci wojenni – jak Christian Liebig albo Enzo Bal-
doni – czasami przyjeżdżają na wojnę razem z konwojem humanitar-
nym Czerwonego Krzyża albo World Food Programme. Waldemar 
Milewicz mówił:  

Najgorzej jest wtedy, kiedy gdzieś wyruszam, bo nie wiem, czy uda mi się do-
trzeć, czy nie jest za późno, a nawet czy jadę we właściwą stronę świata156. 

                                                           
149 To określenie zaczerpnęłam z artykułu włoskiego publicysty Francesco Battistinie-

go Free lance. Una tribù nomade a caccia di scoop („Wolni strzelcy. Plemię koczownicze 
w pogoni za newsem”), „Corriere della Sera”, 26.08.2004, www.odg.mit.it/baldoni.htm 
albo www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=189 

150 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 79. 
151 Reuters, Obituary: Mazen Dana, www.about.reuters.com/aboutus/editorial/mazen-

dana/ 
152 Cytat z filmu „Dying to tell the story”, reż. K. Thompson, prod. USA 1998. 
153 Waldemar Milewicz; cyt. za: http://ww2.tvp.pl/tvppl/888.dzialy/124, 2004050795249 
154 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
155F. Battistini, Free lance... 
156 Waldemar Milewicz, zapis spotkania z internautami, www.rozmowy.onet.pl/arty 

kul.html?ITEM=1073301&OS= 43825 
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Kiedy specjalni wysłannicy docierają wreszcie na miejsce, rozkładają 
sprzęt, montują anteny satelitarne, rozbijają namioty. Bardzo osobliwy 
charakter ma ta „medialna wioska”, w której plemię dziennikarzy „koczu-
je” przez kilka dni lub tygodni. W środku konfliktu i trwającej wojny to 
miejsce stanowi enklawę Zachodu i rządzi się własnymi prawami. Arturo 
Perez-Reverte pisał o atmosferze, jaka tam panuje:  

ekipy telewizyjne pojawiające się i wyjeżdżające, kable plączące się w hallach 
i na schodach, baterie ładujące się we wszystkich możliwych gniazdkach, (...) 
kamery walające się po ziemi, sprzęt nadawczy, przenośne komputery, maszyny 
do pisania, kamizelki kuloodporne na kupie z hełmami i śpiworami157.  

Na pracę korespondenta składa się wiele godzin oczekiwania i bezru-
chu, a potem kilka minut intensywnego wysiłku.  

Zmiany klimatu i stref czasowych, niezdrowe jedzenie, niedospane noce, przespa-
ne dni. (...) Takie same maratony pracy, długie okresy zawieszenia w próżni, te 
same skręty, nieubłagane telefony z Firmy, domagającej się czegoś, co już nadali 
inni158.  

Grażyna Jagielska w książce Korespondent poruszyła bardzo ważny 
problem „pogoni za newsem”. Rosnąca konkurencja na rynku mediów 
sprawia, że dziennikarze podejmują coraz większe ryzyko, pracują 
w ogromnym pośpiechu, ponieważ wystarczy dwuminutowe spóźnienie 
czy przestawienie satelity, aby nakręcony materiał przestał być aktualny. 
Francesco Battistini pisał o fotoreporterze zamordowanym w Ramallah:  

Nie żyje, bo chciał zajrzeć obiektywem do lufy izraelskiego czołgu. W pośpiechu 
zapomniał, że go tam nie znali159. 

Zdaniem polskiej korespondentki, dziennikarze wojenni przypominają 
często „zziajane psy”, które wiedzą, że muszą się wykazać albo dostaną 
w skórę: 

Teraz ludzie chcieli oglądać wojnę tak, jak oglądali Big Brothera, przez dziurkę 
od klucza. Chcieli w wolnych chwilach uczestniczyć w zabijaniu, oceniać 
i punktować walczące strony. Chcieli mieć akcję na żywo, jeszcze jeden reality 
show160.  

Podchodząc bliżej, dziennikarz zawsze ryzykuje, jak Rafaello, który 
chciał obiektywem zajrzeć w lufę czołgu, jak Mazen Dana.  
                                                           

157 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 80. 
158 G. Jagielska, Korespondent, op.cit., s. 153.  
159 F. Battistini, Free lance...  
160 G. Jagielska, Korespondent, op.cit., s. 157. 
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Grażyna Jagielska uważa, że sytuację zmieniły wojny ostatniej deka-
dy, szczególnie pokazana z bliska wojna czeczeńska161. Jeszcze dziesięć 
lat temu Martin Bell, relacjonując dla BBC konflikt w byłej Jugosławii, 
wyszedł z kadru i powiedział: „Państwo wybaczą, muszę przerwać, jeste-
śmy pod ostrzałem, nie chcę narażać ekipy”162. Teraz sytuacja się zmieni-
ła. Autorka Korespondenta pisze:  

Teraz, kiedy wyścig rozkręcił się na dobre, a korespondent wojenny zaczynał od 
tego, że stawał w kamizelce kuloodpornej na linii frontu i mówił: „Mam za sobą 
stanowiska ogniowe”, trzeba było nieustannie wymyślać coś nowego, podchodzić 
coraz bliżej163.  

Ta bliskość właśnie oznacza największe niebezpieczeństwo.  
Arturo Perez-Reverte opisał, jak wygląda stand-up pod ostrzałem:  

Jesteśmy właśnie w ... bang-bang. Poczekaj, zacznę od początku. Jesteśmy tutaj. 
No popatrz, teraz to sukinsyny nie strzelają. Jesteśmy w ... bang-bang. Udało 
się?164. 

Dziennikarz nie może relacjonować wojny z pokoju hotelowego, musi 
jechać tam, gdzie coś się dzieje165, nawet jeżeli przyjdzie mu zapłacić 
życiem za prawdziwą historię. Chociaż styl korespondencji wojennej 
zmieniał się przez lata, jednak niezmienne pozostaje ryzyko, jakie podej-
mują dziennikarze wyjeżdżający w strefy konfliktu.  

OD MARATONU DO BAGDADU 

Maratończyk wysłany do Aten z wiadomościami z pola bitwy biegł 
42 kilometry w pełnej zbroi. Gdy dotarł do miasta, krzyknął tylko: „Zwy-
cięstwo!”, i padł martwy z wyczerpania. To była najkrótsza koresponden-
cja wojenna. 

Peter Arnett, wysłany przez stację CNN do Bagdadu, relacjonował 
bombardowanie miasta. Kiedy rozpoczęła się operacja „Pustynna Burza”, 
okno hotelu Al-Rashid stało się „oknem na wojnę”, przez które telewi-
dzowie na całym świecie mogli zobaczyć, jak bomby spadają na iracką 

                                                           
161 Ibidem. 
162 Cytat z filmu „Dying to tell the story”.  
163 G. Jagielska, Korespondent, op.cit., s. 157. 
164 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 26.  
165

 Ibidem oraz Dana Lewis. 
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stolicę. Wszystko działo się na ich oczach, relacje „na żywo” przekazy-
wał „pierwszy korespondent globalnej wioski”166.  

Blisko dwa i pół tysiąca lat dzieli bitwę pod Maratonem i wojnę 
w Zatoce Perskiej. Zmieniła się broń, środki transportu i sposoby komu-
nikacji. Każda wojna miała swoich bohaterów i swoich świadków, którzy 
spisywali relacje o tym, co widzieli. Grecki żołnierz, nadal bezimienny, 
przeszedł do historii jako Maratończyk, Petera Arnetta nazywano go-to- 
-hell correspondent.  

Na początku relacje z pola bitwy przesyłano przy pomocy gońców; 
miały one najczęściej formę wojskowego meldunku, a zadania korespon-
dentów wypełniali dowódcy wojsk. Na szczególną uwagę zasługują ko-
munikaty Napoleona, pełne fantazji i przesady167. U progu XIX wieku 
właściciele gazet zaczęli posyłać w rejony walk dziennikarzy. Zawodowy 
korespondent znał sztukę wojskową i żołnierskie rzemiosło, ale często 
brakowało mu dziennikarskiej intuicji. Na przykład Henry Crab Robin-
son, który dla „Time’a” relacjonował wojnę prusko-francuską w 1807 
roku „nie umiał ani dostarczyć informacji na czas, ani znaleźć się na czas 
we właściwym miejscu”168. Poza tym, należy pamiętać, że koresponden-
cja docierała z ogromnym opóźnieniem, po kilku tygodniach czy nawet 
miesiącach. Dopiero wynalazek telegrafu i powstanie pierwszych agencji 
prasowych przyspieszyły obieg informacji.  

„Ten, który obala rządy” 

Dla korespondencji wojennej przełomowa okazała się kampania krymska 
w 1854 r. Wcześniej na teren wojny posyłano byłego wojskowego, wów-
czas zaś redakcja „Time’a” postanowiła na Krym wysłać cywila. William 
Howard Russel miał 34 lata, kiedy „obalił angielski rząd”169. Stało się tak 
za sprawą korespondencji, w których dziennikarz opisywał nie tylko 
przebieg bitew krymskiej kampanii, ale również warunki, w jakich umie-
rali brytyjscy żołnierze. Russel pisał:  

                                                           
166 To określenie Petera Arnetta za: B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, 

Wrocław 2002, s. 144. 
167 Napoleon pisał w sprawozdaniu z bitwy pod Marengo: „Zdawało się, że bitwę 

przegraliśmy. Ale obecność Pierwszego Konsula podtrzymywała odwagę wojsk”. Podob-
nie było pod Austerlitz, gdzie: „Cesarz, stojąc w okopie, obserwował z nieopisaną uciechą 
Armię Rosyjską. (...) Słońce, aby go uczcić, wschodziło wspaniale” (cyt. za: M. Wańko-
wicz, Wojna i pióro, Warszawa 1974, s. 174).  

168 Ibidem, s. 176.  
169 Tak powitał dziennikarza Duke of Newcastle: „Oto ten, który obala rządy” (cyt. za: 

ibidem), s. 30. 
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Ten obraz przechodzi wszelkie wyobrażenie. W szpitalu brakuje podstawowych 
narzędzi. (...) Ranni pielęgnują rannych, a umierający umierających. Czyż nie 
znajdą się wśród nas kobiety pełne poświęcenia, które zechcą nieść ulgę cierpią-
cym żołnierzom?170 

Na apel dziennikarza odpowiedziała Florence Nightingale, która przy-
jechała na Krym z grupą pielęgniarek. Korespondencje Russela poruszyły 
czytelników, parlament oskarżył rząd premiera Aberdeena o zaniedbania. 
Politycy kolejny raz przekonali się, jak wielką siłą jest prasa, która nie 
podlega ich nadzorowi i kontroli. William Howard Russel wytyczył drogę 
kilku pokoleniom korespondentów, którzy w „stylu demaskatorskim”171 
pisali swe relacje wbrew wojskowej cenzurze. 

Podczas wojny burskiej w 1899 roku ujawnił się talent Winstona Chur-
chilla, który zwykł mówić: „Czuję ogromne uniesienie, kiedy do mnie strze-
lają i nie trafiają”172. Uczucie towarzyszące korespondentom wojennym 
Melchior Wańkowicz określił jako „haszysz bitwy”173. W pracy specjalnego 
wysłannika nie to jest jednak najważniejsze. Dziennikarze w swoich wypo-
wiedziach często podkreślają, że są świadkami przełomowych wydarzeń. To 
w dziennikarskich depeszach zapisane były najważniejsze momenty nowo-
żytnej historii. Nie bez powodu Wańkowicz powiedział, że korespondent 
wojenny jest „czujnym sejsmografem nadciągających zmian”174.  

WOJNY TOTALNE 

Wielka wojna XX wieku różniła się od innych kampanii. Richard Har-
ding Davis opisywał wkroczenie Niemców do Brukseli:  

Jakby lała się rzeka stali – szara i widmowa. Kiedy się ściemniło, tysiące podków 
i podkutych butów szło dalej175.  

                                                           
170 „a spectacle beyond all imagination. The commonest accessories of a hospital are 

wanting. (...) The sick appear to be tended by the sick and the dying by the dying. (...) Are 
there no devoted women among us able and willing to go forth and minister to the sick and 
suffering soldiers?” (cyt. za: J. Hohenberg, Famous reporters and their times, New York 
1964, s. 50).  

171 Polski korespondent wojenny Melchior Wańkowicz w książce Wojna i pióro wyróżnił 
m.in. następujące style narracji dziennikarskiej w relacjach wojennych: styl demaskatorski, 
styl analizy, styl „pif-paf”, styl rodzącej się żółtej prasy, styl Marsylianki, styl zrywu. 

172 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
173 M. Wańkowicz, Wojna i pióro, op.cit., s. 137.  
174 Ibidem, s. 237 
175 Ibidem, s. 235. 
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Pierwsze relacje z frontów sygnalizowały nadchodzące zmiany: wojna 
nabierała charakteru totalnego.  

Wśród korespondentów byli pisarze tej miary, co Erich Maria Re-
marque, Ernest Hemingway czy Antoine de Saint-Exupéry. Nie wystar-
czała im rola świadka, chcieli brać udział w wydarzeniach, które opisy-
wali, „zanurzyć się w przygodzie ludzkiej”176. Antoine de Saint-Exupéry 
pisał:  

Nie chcę zwiedzać miast, nawet zbombardowanych, jadać obiadów w restauracji 
i spać w łóżku. Nie chcę robić wywiadów z generałami. Chcę natomiast znaleźć 
się wśród ludzi, którzy narażają własną skórę i borykają się z przeklętymi pro-
blemami dnia dzisiejszego177.  

Korespondenci wojenni podróżowali razem z żołnierzami, korzystali 
z ich systemu łączności, byli w pewien sposób zależni od armii, a woj-
skowa cenzura zawsze utrudniała im pracę.  

Joseph Goebbels był przekonany o tym, że korespondencja wojenna 
jest bronią, a nie informacją178. Te słowa mistrza niemieckiej propagandy 
bynajmniej nie nobilitują w żaden sposób dziennikarzy. Korespondenci, 
którzy chcieli rzetelnie wykonywać swój zawód, musieli nieustannie 
opierać się naciskom. Podróżowali razem z wojskiem, ubrani w żołnier-
skie mundury179, na szyi zamiast karabinu mieli przewieszoną maszynę 
do pisania, a na ramieniu przepaskę z literą „C”. 

Legendą drugiej wojny światowej został amerykański korespondent 
Ernie Pyle. W kieszeni jego munduru znaleziono niewysłany artykuł, 
zakończony słowami: „Byłem z żołnierzami przez dwa i pół roku. Zaślu-
biny, na które nie ma rozwodu”180. Pyle zginął tuż przed zakończeniem 
wojny, na japońskiej wyspie Iwoszima. Jego korespondencje drukowało 

                                                           
176 Antoine de Saint-Exupéry relacjonował wojnę domową w Hiszpanii. Jego reportaże 

z Madrytu są poruszającym świadectwem okrucieństwa, chociaż sam autor twierdził: „Jeśli 
będziemy szafowali opisami zgrozy, nie pokonamy wojny; popełnimy jednak również 
błąd, jeśli będziemy tylko opisywali słodycz życia i okrucieństwo niepotrzebnych śmierci. 
Od kilku tysięcy lat mówi się o łzach matek. Trzeba jednak przyznać, że mimo tych słów 
synowie nadal umierają” (cyt. za: M. Wańkowicz, op.cit., s. 250).  

177 Ibidem.  
178 „News Policy is a weapon of war. Its purpose is to wage war and not to give out in-

formation” (cyt. za: J. Hohenberg, Famous reporters and their times, New York 1964, 
s. 341).  

179 Dopiero podczas wojny w Wietnamie dziennikarze zdjęli wojskowe mundury i za-
częli się ubierać tak, aby łatwo można było ich odróżnić od żołnierzy. Por.: www. geneva-
conventions.org 

180 M. Wańkowicz, Wojna i pióro, op.cit., s. 328. 
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ponad czterysta dzienników i trzysta tygodników, miał ogromny wpływ 
na kształtowanie amerykańskiej opinii podczas drugiej wojny. Dzienni-
karz obserwował życie na froncie, opisywał z humorem żołnierzy, ich 
ekwipunek i zwierzęta181 towarzyszące kompanii. Bohaterami jego repor-
taży byli jednak przede wszystkim zwyczajni ludzie, których wojna ode-
rwała od warsztatów, fabryk i czynności, które były ich życiem. W ten 
sposób Melchior Wańkowicz określił charakterystyczny dla amerykań-
skiego reportażu styl human story, którego pionierem był właśnie Ernie 
Pyle.  

Wysłany na wojnę, nie chciał jechać:  

Każdy, kto był na wojnie i chce w niej znaleźć się ponownie, jest po prostu zwy-
kłym durniem (is a plain damn fool). Robię to dlatego, że wojna trwa, ja jestem 
jej częścią i od początku wiedziałem, że do niej wrócę. Robię to, ponieważ powi-
nienem, ale z rozpaczą w sercu182. 

Korespondenci już nie skaczą na spadochronie z maszyną do pisania 
zawieszoną na szyi183, nie noszą opaski z literą „C”, tylko kamizelkę kulo-
odporną z napisem PRESS. Zapytani jednak o to, co czują, odpowiadają 
tak samo, jak odpowiedział Ernie Pyle. Nadal nie mają przy sobie broni.  

WOJNY MEDIALNE184 

Od wieków dziennikarze piszą i mówią o tych samych wydarzeniach. 
W ostatnim stuleciu technika pozwoliła im zarejestrować obrazy nie-
szczęścia, zmieniając w istotny sposób korespondencję wojenną. Dzięki 
aparatom fotograficznym i kamerom wszyscy mogą zobaczyć wydarze-
nia, których świadkiem jest specjalny wysłannik. 

Pierwszą wojną telewizyjną była wojna w Wietnamie. Rozwój techno-
logii sprawił, że w połowie lat sześćdziesiątych możliwy już był przekaz 

                                                           
181 Ernie Pyle pisał o psach, które uczestniczyły w inwazji: „Taki piesek trwa dotych-

czas na plaży, ciągle wyglądając tęsknie swego pana. (...) Szczeka przymilnie w kierunku 
każdego zbliżającego się żołnierza, podbiega do niego gorliwie, przekonując się, że nikt go 
sobie nie życzy, pędem wraca czekać na próżno na tych swoich” (cyt. za: ibidem, s. 327).  

182 Ibidem. 
183 Eugeniusz Romiszewski z PAP opisywał, jak wyglądało jego lądowanie w Arnhem: 

„Boję się o moją maszynę do pisania Hermes-baby, aby się nie rozbiła przy lądowaniu. Jest 
w kit-bagu, zapakowana we wióry i koce. (...) Oby tylko moja maszyna nie rozleciała się 
w kawałki, bo nie miałbym na czym pisać reportaży” (cyt. za: ibidem, s. 404). 

184 To określenie zaczerpnęłam z książki B. Ociepki Komunikowanie międzynarodowe, 
op.cit., s. 140.  
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na żywo, ale ze względu na duże koszty transmisji satelitarnej dostarcze-
nie materiału filmowego zabierało jeszcze około dnia lub dwóch. Nie-
mniej wojna ta „weszła do living roomów Amerykanów”, i właśnie tam 
została przegrana185. Telewidzowie zobaczyli dzieci poparzone napalmem 
i worki z  ciałami żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk. „Worki ze 
zwłokami stały się symbolem tego, czego amerykańska armia za wszelką 
cenę nie chciała pokazywać w następnych konfliktach zbrojnych, w któ-
rych brała udział”186.  

Chociaż media nie podważały celowości tej wojny187, jednak w pro-
gramach informacyjnych o największej oglądalności pokazano zdjęcia 
ukazujące jej brutalność. Pierwsza „wojna medialna” rozegrała się na 
oczach Amerykanów. 

Kamerzysta wraz z reporterem przyniósł do domu rodziców zdjęcia ich dzieci – 
co prawda w mundurach, ale ciągle dzieci – z poobcinanymi głowami188. 

Syndrom wietnamski 

Mimo postępów armii amerykańskiej wojna została przegrana z powodu 
niekontrolowanych przekazów telewizyjnych189 – tak jednym zdaniem 
można streścić tzw. syndrom wietnamski. Wojna w Wietnamie pokazała, 
jak potężny wpływ na kształtowanie opinii publicznej ma telewizja. 

Dlatego podczas walk o Falklandy (1982) i amerykańskiej inwazji 
w Grenadzie siły amerykańskie, nauczone doświadczeniem, kontrolowały 
już dziennikarzy i wysyłane przez nich informacje. Podczas wojny w Za-
toce Perskiej półtora tysiąca specjalnych oficerów ds. public affairs miało 
przekazywać informacje, ale także trzymać dziennikarzy z daleka od 
miejsc walk. Wojsko przygotowało się do kontaktów z prasą. Zorganizo-
wano tzw. media reporting teams, a specjalne biuro (Joint Information 
Bureau) zaopatrywało media w materiały, które pokazywały sukcesy 

                                                           
185 Ibidem, s. 139. 
186 Ibidem, s. 140. 
187 Dopiero w 1968 roku dziennikarze przestali bezkrytycznie przyjmować informacje 

z Waszyngtonu i Sajgonu, a szanowany prezenter W. Cronkite złamał zasady dziennikar-
stwa telewizyjnego i pozwolił sobie na prywatny komentarz, w którym przedstawił argu-
menty przeciw wojnie. Beata Ociepka zwraca uwagę, że jego słowa zostały odebrane jako 
symbol narastającego sprzeciwu wobec wojny. Por. B. Ociepka, ibidem, s. 141. 

188 K. Mroziewicz, Dziennikarzy na wojnie nikt nie lubi, „Polityka”, 2004, nr 20. 
189 „Syndrom wietnamski wyjaśnia także, w jaki sposób niezwyciężona armia amery-

kańska mogła ulec źle uzbrojonej i niemającej moralnej wyższości armii Vietcongu: winne 
były media” (cyt. za: B. Ociepka, op.cit., s. 139).  
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armii amerykańskiej, pomijały natomiast zdjęcia z pomyłkowych ataków, 
jak np. bombardowanie celów cywilnych190.  

Problemy cenzury i propagandy nie są przedmiotem moich rozważań, 
niemniej nie mogę nie wspomnieć o naciskach, jakim podlegali dzienni-
karze relacjonujący konflikty. Prawie każda wojna zna przypadki cenzu-
ry, a media bardzo często były wykorzystywane przez władze lub wojsko 
do rozpowszechniania przekazów propagandowych. Wraz z rozwojem 
technologii satelitarnej cenzura wojskowa i państwowa zostały utrudnio-
ne. Telewizja CNN pokazała, jak wielką siłę stanowi „przekaz na żywo”, 
relacjonowanie wydarzeń w czasie rzeczywistym (real time reporting). 

„Pustynna Burza” – wojna CNN 

Wojna w Zatoce nazywana była wojną stacji CNN, wojną telewizyjną, 
wojną w rzeczywistości wideo191. Te określenia oddają charakter kore-
spondencji wojennej, która zmieniła oblicze dziennikarstwa.  

Kiedy Ted Turner założył sieć telewizji kablowej, nikt nie wierzył 
w sukces stacji, której skrót odczytywano jako „Chicken Noodle Ne-
twork”. Całonocna relacja z bombardowania Bagdadu powtarzana była 
przez stacje na całym świecie i przyniosła CNN renomę i rekordową 
oglądalność. To była „ich wojna”192. Peter Arnett, Bernard Shaw i John 
Holliman z okna hotelu Al-Rashid relacjonowali rozpoczęcie operacji 
„Pustynna Burza”. Korespondenci wojenni byli świadomi tego, że opo-
wiadając historię, sami ją tworzą. Napisali później, że ich korespondencja 
przyniosła światu korzyść193. „CNN was there” – CNN tam była – a jej 
kamery zarejestrowały bombardowanie irackiej stolicy. 

Amerykańska stacja pokazała nowy sposób uprawiania dziennikar-
stwa. Nie brakowało krytyków tego stylu. Jednym z nich był Elihu Katz, 
który niczym Francis Fukuyama pytał, czy to koniec dziennikarstwa194? 

Zdaniem Katza, w przypadku wojny w Zatoce Perskiej, mieliśmy do 
czynienia z całodobowym przepływem informacji bez interpretacji, a sa-

                                                           
190 Ibidem, s. 142. 
191 B. Zelizer, CNN, the Gulf War, and Journalistic Practice, „Journal of Communica-

tion”, 1992, vol. 42, s. 72. 
192 Cytat z filmu „Live from Bagdad”. 
193 P. Arnett, B. Shaw, J. Holliman w opracowaniu War in the Gulf – pamphlet of the 

CNN napisali: „The world benefited. CNN was there” (cyt. za: B. Zelizer, CNN, the Gulf..., 
s. 72). 

194 E. Katz, The end of journalism? Notes on watching the war, „Journal of Communi-
cation”, 1992, vol. 42. 
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ma wojna była jak serial podzielony na odcinki, którego dynamika 
i dramaturgia przyciągała przed telewizory ogromną ilość widzów:  

Zostańcie z nami, a pokażemy wam, jak amerykańskie odziały przerzucane są na 
Bliski Wschód. Zostańcie z nami, a pokażemy wam, jak Amerykanie otwierają 
ogień, kiedy minie termin irackiego ultimatum195.  

Elihu Katz pisał, że dziennikarstwo w stylu CNN rodzi się w oknach 
i na dachach hoteli. „Informacje dla CNN są jak gorące ziemniaki”196. 

Ten teoretyk komunikowania masowego był przekonany, że nowa 
forma dziennikarstwa, jaką zaproponowała amerykańska stacja, spotka 
się z ogólną krytyką: „Każdy się chyba ze mną zgodzi, że – mówiąc żar-
gonem dziennikarskim – to było marne show”197 – pisał, zarzucając 
dziennikarzom powierzchowność komentarza albo jego brak. Relacja „na 
żywo” ma zachęcać widzów, aby sami stawali się wydawcami (editors) 
wiadomości, nie czekali, aż ktoś w studiu telewizyjnym nada sens i po-
rządek przekazywanym informacjom. „Dziennikarstwo w stylu CNN 
niemal chce się mylić”198, twierdził Elihu Katz. 

Historia pokazała jednak, że model wypracowany przez CNN prze-
jęły inne stacje, a relacje na żywo stały się elementem korespondencji 
wojennej.  

„Y u p p i e s  i n  t h e  d e s e r t”199 

Wojna w Zatoce zyskała miano najważniejszej informacji medialnej 
w ciągu minionych dekad200. Stało się to za sprawą dziennikarzy z całego 
świata, których relacje – skądinąd pionierskie – były przedmiotem licz-
nych analiz i ostrej krytyki. Nie wszyscy korespondenci, jak się okazało, 
byli przygotowani pod względem merytorycznym. Pojawiła się nowa 
generacja reporterów, których określano Yuppies in the desert. Zasłynęli 
oni pytaniami w stylu: „How do you feel?” albo „What do you know?” 
(„Jak się czujesz?”, „Co wiesz?”). Sposób pracy tych beztroskich dzien-
nikarzy, którzy znaleźli się na wojnie w Zatoce Perskiej, krytyk Peter 
Braestrup nazwał „boo-hoo journalism”201. 

                                                           
195 Ibidem, s. 6. 
196 Ibidem, s. 9.  
197 Ibidem, s. 8.  
198 Ibidem, s. 9.  
199 B. Zelizer, CNN, the Gulf war..., s. 66. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem. 
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„Go-to-h e l l  c o r r e s p o n d e n t” 

Należy jednak pamiętać, że to nie yuppies podyktowali styl korespondencji 
wojennej w dobie telewizji satelitarnej, ale ekipa CNN, na której czele stał 
legendarny Peter Arnett. W 1991 roku był już znanym i doświadczonym 
korespondentem wojennym, wyróżnionym nagrodą Pulitzera za relacje 
z wojny w Wietnamie. „The Washington Journalism Review” pisał:  

Patrzcie, jak powstaje legenda. (...) Peter Arnett był bohaterem, na którego dzien-
nikarze zasługują, zesłanym przez Pana, aby nas pocieszyć, w czasie utrapienia 
i narastającej niechęci w stosunku do mediów. On żyje i oddycha historią202. 

Temperament Arnetta najlepiej jednak oddaje określenie „Go-to-hell 
correspondent”203. 

Konflikty zbrojne zawsze były przedmiotem zainteresowania dzienni-
karzy. Ich relacje, zdaniem teoretyków, sprawiły, że mamy do czynienia 
z dwoma wojnami: wojną rzeczywistą i tą, która dzieje się w mediach. 
Pojawiając się na ekranach naszych telewizorów, wojny medialne powo-
dują, że zostajemy ich mimowolnymi obserwatorami, stają się one „na-
szymi wojnami”204. 

Bałkany – dziennikarstwo zaangażowane 

Wierzę w uczciwość i stronniczość, nie wierzę w obiektywizm, bo nie wiem, co to 
jest. Związek reportera i wydarzenia nie jest przedmiotowy, nie można zachować 
neutralności między dobrem a złem. Kiedy ktoś ginie obok mnie, nie mogę po-
wiedzieć: „Jestem dziennikarzem, zachowuję bezstronność” (Martin Bell, kore-
spondent BBC). 

Media i dziennikarze stali się aktywnymi uczestnikami konfliktu na 
Bałkanach. Zarzucano im często stronniczość i brak obiektywizmu. Mar-
tin Bell mówił:  

W dziennikarstwie zaangażowanym wszystko się liczy. Nie jesteśmy poza rze-
czywistością wojny, lecz tkwimy w niej, wpływamy na nią i powinniśmy o tym 
pamiętać205. 

                                                           
202 „Observe the legend taking shape, the legend of Peter Arnett, go-to-hell war corre-

spondent. (...) He was: »the hero that journalists deserve, sent by the Lord to comfort us in 
our time of affliction and gross unpopularity«, (...) He lives and breathes the story” (cyt. za: 
B. Zelizer, CNN, the Gulf war..., s. 75). 

203 Ibidem. 
204 B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, op.cit., s. 140. 
205 Cytat z filmu „Dying to tell the story”.  
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Podczas wojny na Bałkanach zginęło ponad 50 dziennikarzy, w tym 
wielu „wolnych strzelców”, którzy z narażeniem życia przygotowywali 
materiały filmowe206. Relacje korespondentów przyniosły w końcu sku-
tek: skłoniły siły międzynarodowe do interwencji, która w ciągu kilku 
tygodni zakończyła konflikt trwający ponad pięć lat.  

Kosowo – wojna w sieci 

Oprócz występowania ostrej cenzury i prób blokady informacyjnej207 
cechą charakterystyczną wojny na Bałkanach było wykorzystanie interne-
tu jako nowego narzędzia propagandy. Badacze komunikowania zwracają 
szczególną uwagę na konflikt w Kosowie, który – ich zdaniem – stał się 
pierwszą „wojną internetową”208.  

Wojna w Kosowie uzmysłowiła nam, że obecnie nikt na świecie (...) nie może za-
trzymać przepływu informacji ze strefy ogarniętej wojną, a w czasie wojny inter-
net – „globalna sieć wymiany informacji” – staje się „globalnym narzędziem pro-
pagandy”209.  

Paweł Płaneta, który analizował oficjalne witryny internetowe stron 
kosowskiego konfliktu, zauważa, że „w sieci dominują propaganda albo 
uproszczone pseudointerpretacje wydarzeń”210. Teksty publikowane na 
oficjalnych stronach mają jednak niewiele wspólnego z dziennikarstwem, 
dlatego w tym miejscu wspominam tylko o multimedialnej propagandzie, 
która stała się cechą charakterystyczną internetowej wojny.  

Z punktu widzenia korespondencji wojennej dużo ważniejsze jest wy-
korzystanie nowego medium przez świadków wydarzeń. Ich relacje do-
cierały do globalnej publiczności natychmiast, bez pośrednictwa dzienni-
karzy. Na stronach internetowych publikowano zdjęcia i filmy, nakręcone 
amatorską kamerą w miejscach, które niedostępne były dla specjalnych 
wysłanników. Role korespondentów wojennych przejmowali zwyczajni 
ludzie. 

Nie tylko internet zmienił pracę dziennikarzy. Wojna na Bałkanach 
pokazała, jak często ugrupowania zbrojne lekceważyły zapisy międzyna-

                                                           
206 Dane z raportów Komitetu Ochrony Dziennikarzy, www.cpj.org 
207 W czasie nalotów na Belgrad w 1999 r. wydalono stamtąd zachodnich dziennika-

rzy. Było to zresztą sprzeczne z dokumentem Rady Europy z 1996 roku, zgodnie z którym 
w sytuacji konfliktu zbrojnego nie wolno odmawiać akredytacji dziennikarzom. 
Por.: B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, op.cit., s. 149. 

208 Ibidem, s. 150. 
209 P. Płaneta, Kosowo w sieci, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1999, nr 3–4, s. 8. 
210 Ibidem, s. 31.  
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rodowych konwencji; dziennikarze będący świadkami czystek etnicznych 
sami padali ofiarą agresji żołnierzy. W byłej Jugosławii rozpoczęło się 
„polowanie” na reporterów, zakrojone co prawda na mniejszą skalę niż 
obecnie w Iraku, jednak było sygnałem nadchodzących zmian.  

Tuż po zakończeniu wojny na Bałkanach Rada Europy wezwała 
wszystkie kraje członkowskie do uznania prawa publiczności do pełnej 
informacji na temat wojen i jednocześnie do objęcia ochroną dziennika-
rzy pracujących w strefach konfliktu221111. 3 maja 1996 roku Komitet Mini-
strów Rady Europy przyjął Deklarację o ochronie dziennikarzy w sytuacji 
konfliktów i napięć. Nie była to pierwsza tego typu inicjatywa. W archi-
wum Międzynarodowego Czerwonego Krzyża znaleźć można podobne 
dokumenty221122. Kwestia ochrony dziennikarzy związana była z realizacją 
prawa do informacji, które jest przecież jedną z fundamentalnych zasad 
demokratycznego społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że pozostaje 
w obszarze zainteresowania nie tylko organizacji dziennikarskich, jak 
Komitet Ochrony Dziennikarzy czy Reporterzy bez Granic, ale również 
ONZ czy cytowanej już Rady Europy.  

Rezolucja nr 1438 Rady Europy Wolność prasy i warunki pracy 
dziennikarzy w strefach konfliktu została przyjęta przez Zgromadzenie 
Parlamentarne 28 kwietnia 2005 roku. W obliczu porwań i zamachów 
dokonywanych przez żądne rozgłosu ugrupowania terrorystyczne autorzy 
rezolucji podkreślali, że prawo dziennikarza do życia, wolności i bezpie-
czeństwa jest równie ważne jak prawo wolności wypowiedzi. Media zo-
stały zobowiązane do zagwarantowania ochrony i odpowiedniego wypo-
sażenia swoich pracowników, którzy wyjeżdżają w rejon konfliktu213. 

 
Niezależnie od liczby deklaracji doniesienia z Iraku są dowodem na 

to, że dziś żadne rezolucje ani międzynarodowe umowy nie gwarantują 
reporterom ochrony. Ostatnia wojna zmieniła styl korespondencji wojen-
nej, czyniąc z dziennikarza – cel, a z ofiarnika – ofiarę. 

 

                                                           
211 Declaration on the Protection of Journalists in Situation of Conflict and Tension, 

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/media/4_Documentary_Resources/CM/Rec(1996) 
004_en.asp 

212 Np.: H. Gasser, The protection of journalists engaged in dangerous professional 
missions, „International Review of the Red Cross” No 232, s. 3–18, http://www.icrc. 
org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList356/BBE4FC40309D69C7C1256 B66005C4EEE 

213 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Freedom of the press and the working 
conditions of journalists in conflict zones, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Docu- 
ments/AdoptedText/ta05/EREC1702.htm 
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Irak – polowanie na dziennikarzy 

Każdy korespondent wojenny musi się liczyć z tym, że dosięgnie go przypadkowa 
kula. Korespondenci w Iraku muszą liczyć się z tym, że kule dosięgną ich nie-
przypadkowo214. 

Po zakończeniu operacji „Trwały pokój” rozpoczęła się bezpreceden-
sowa walka z zagranicznymi reporterami. Dziennikarze w Iraku nie giną 
przez pomyłkę. Są zastraszani, porywani i sprzedawani przez zbrojne 
grupy kryminalistów albo mordowani tylko dlatego, że ich samochód 
oznaczony jest napisem TV albo PRESS. Reporterzy są intruzami. Nie 
chronią ich już żadne międzynarodowe konwencje. Iraccy partyzanci za 
nic mają rezolucje Rady Europy.  

Mariusz Zawadzki próbował znaleźć przyczyny tej nienawiści, której 
ofiarą padają zagraniczni reporterzy:  

Zaczęło się to jeszcze chyba w czasie wojny, kiedy dziennikarze pracowali przy-
pisani do amerykańskich oddziałów (ta nowa forma dziennikarstwa ma swoją na-
zwę: embedded journalism). Reporter pojawiał się w otoczeniu żołnierzy, 
w hełmie, kamizelce kuloodpornej – i tak zapisał się w świadomości Irakijczy-
ków. Nie jako bezstronny obserwator, ale jako jeden z najeźdźców215.  

Bardzo trudno teraz to zmienić.  
Nowa forma dziennikarstwa, o której pisał polski korespondent, bu-

dziła wiele kontrowersji w środowisku międzynarodowym216. Blisko 
pięciuset dziennikarzy zostało przypisanych do oddziałów koalicji. Po-
dróżowali razem z wojskiem, które dawało im ochronę, zgodnie z wy-
tycznymi Pentagonu, co z kolei podawało w wątpliwość ich dziennikarski 
obiektywizm.  

Konflikt w Iraku relacjonowało ponad tysiąc dziennikarzy z różnych 
krajów217. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ) po tragicznej 
śmierci brytyjskiego korespondenta Terry’ego Lloyda opublikowała spe-
cjalny apel „WAR Plea”218, skierowany do sił koalicji. Czytamy w nim:  

                                                           
214 M. Zawadzki, Reporter jest intruzem, „Gazeta Wyborcza”, 8–9.05.2004, s. 6.  
215 Idem, Dziennikarz, czyli wróg, „Gazeta Wyborcza”, 2–3.05.2005, s. 10. 
216 Chociaż embedded journalism nie jest niczym nowym. Joel Campana przypomniał, 

że podczas drugiej wojny światowej oraz konfliktu w Wietnamie korespondenci również 
podróżowali z wojskiem, a ich status odpowiadał w pewnym stopniu embedded reporters. 
Por.: J. Barret, Live from IraQ, www.msnbc.msn.com/id/3068461/ 

217 IFJ, Media deaths and fears over missing journalists spark new IFJ war plea, 
http://www.ifex.org/en/content/ view/full/33869 

218 Ibidem. 



 

 

56

Nie można się zgodzić na sytuację, w której stworzona zostanie uprzywilejowana 
grupa dziennikarzy. Nie można ignorować potrzeb innych dziennikarzy z całego 
świata, którzy relacjonują konflikt w Iraku219.  

Federacja zażądała również, aby media wykazały więcej powściągli-
wości w relacjonowaniu konfliktu. Inaczej bowiem wzajemna konkuren-
cja popychać będzie dziennikarzy do podejmowania niepotrzebnego ry-
zyka220. 

Apel ten został opublikowany tuż po śmierci Terry’ego Lloyda, więc 
członkowie Federacji nie wiedzieli jeszcze, że dziennikarz zginął od kul 
amerykańskich żołnierzy. Friendly fire – to kolejny charakterystyczny 
akcent kampanii irackiej, w której dziennikarze (np. Terry Llyod, Mazen 
Dana czy Taras Protsyuk) ginęli również od „przyjacielskiego” ostrzału. 
Tłumaczenia, że żołnierze pomylili kamerę z bronią, nie przekonywały 
środowiska dziennikarskiego. Pentagon każdy taki wypadek nazywał 
tragiczną pomyłką.  

Na bezkarność amerykańskich żołnierzy skarżyli się również iraccy 
dziennikarze, pracujący dla zachodnich i lokalnych mediów. Zdarzało się, 
że zatrzymywani byli bez powodu, zabierano im kamery, niszczono na-
grania. Komitet Ochrony Dziennikarzy upominał się o prawa irackich 
reporterów, piętnując skandaliczne zachowanie amerykańskich żołnie-
rzy221. W rozważaniach na temat zagranicznych korespondentów nie 
można zapominać, że zawsze w sytuacji konfliktu to dziennikarze lokal-
nych mediów narażeni są na największe niebezpieczeństwo.  

Stan ciągłego zagrożenia zmienił styl pracy dziennikarzy. Reporterzy 
wyjeżdżający w strefy konfliktu pouczani byli, aby w sytuacji zagrożenia 
nigdy nie ukrywać tego, że pracują dla mediów i są niezależnymi obser-
watorami. Wojna w Iraku sprawiła, że podobna deklaracja nie chroni, ale 
jest równoznaczna z wyrokiem śmierci. Dziennikarze przebierają się 
w arabskie szaty, aby bardziej upodobnić się do Irakijczyków, noszą przy 
sobie fałszywe dowody tożsamości, a legitymacje prasowe chowają głę-
boko albo zostawiają w hotelu222. Komitet Ochrony Dziennikarzy (CPJ) 
zna przypadki, że amerykańscy i brytyjscy korespondenci prosili żołnie-

                                                           
219 Ibidem. 
220 Ibidem. 
221 W styczniu 2004 amerykańskie oddziały zatrzymały czterech irackich współpra-

cowników Reutera. Żołnierze przetrzymywali ich przez trzy dni, zabraniali spać, 
a jednemu z dziennikarzy wsadzili do ust but, co jest ogromną zniewagą w świecie 
arabskim. Por.: A. Cooper, Journalists in Iraq: from embeds to targets, www.cpj.org/ 
op_edn/Cooper09feb04.html, albo www.foi.missouri.edu/jouratrisk/jiiraq.html 

222 Więcej na ten temat w rozdziale Rytuały wejścia. 
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rzy koalicji, aby na ich akredytacjach wpisali inne obywatelstwo223. Spe-
cjalni wysłannicy rzadko opuszczają chronione hotele224, a po stolicy 
chodzą niczym po polu minowym225. Reporter PAP napisał: „W Bagda-
dzie nawet zwykły wyjazd do miasta (...) trzeba zaplanować jak operację 
wojskową, aby uniknąć zasadzki lub porwania”226. Dlatego też, aby zmi-
nimalizować ryzyko, wiele zagranicznych agencji prasowych, sieci tele-
wizyjnych i gazet zatrudnia Irakijczyków, którzy nieraz płacą życiem za 
pomoc zachodnim dziennikarzom227. 

Kierowcy, przewodnicy, tłumacze są również pracownikami mediów, 
wprowadzają specjalnych wysłanników w swój świat, tłumaczą jego 
reguły, narażając się na gniew rodaków, którzy widzą w nich szpiegów 
i zdrajców. Dżamal Salman był tłumaczem i przewodnikiem dziennikarzy 
„Gazety Wyborczej”, od których dostał legitymację dziennikarską. To 
wyróżnienie go zgubiło: Dżamal został porwany i stracony pod koniec 
sierpnia 2004 roku (w tym samym czasie, co włoski dziennikarz Enzo 
Baldoni). Na stronie internetowej mordercy napisali:  

Dziennikarstwo było przykrywką dla jego szpiegowskiej operacji, a wywiad zain-
stalował go w grupie polskich reporterów i dał mu dziennikarską legitymację. 
Przeprowadziliśmy nad nim Sąd Boży, a obok załączamy zdjęcia dokumentujące 
jego ścięcie228.  

Egzekucje rejestrowane amatorską kamerą i publikowane na stronach in-
ternetowych stały się kolejnym narzędziem zastraszania opinii publicznej, 
umiejętnie wykorzystywanym przez wojujące grupy islamskich fanatyków.  

Porwania, zamachy, przetrzymywanie zakładników, egzekucje są za-
bronione w prawie międzynarodowym229, ale – jak się okazuje – w Iraku 
artykuły konwencji genewskich są tylko martwym zapisem.  
                                                           

223 M. Prothero, Letter from Iraq. Dangerous Assignment, www.cpj.org/Briefings/ 
2004/DA_fall04/Iraq_ Prothero_DA_fall04.html. 

224 „Wieczorem wysłannik BBC nadaje korespondencje z dachu hotelu Palestyna. Ja-
pończycy wychodzą na ulice kilka kroków poza strefę chronioną przez Amerykanów, tam 
nagrywają rozmowę z bagdadczykami i szybko wracają” (cyt. za: M. Zawadzki, Reporter 
jest intruzem, op.cit., s. 6). 

225 Międzynarodowe media jak na polu minowym, 27.01.2004 Bagdad, 
www.archiwum.pap.com. 

226 Ibidem. 
227 J. Campagna, Iraqi journalists frequently face hazardous conditions on the job, 

www.cpj.org/Briefings/2004/iraq_ journ_5_04/iraq_journ_5_04.html 
228 M. Zawadzki, Dziennikarz, czyli wróg, op.cit., s. 10.  
229 Zakaz ten zapisany jest w art. 3 wspólnym dla wszystkich konwencji genewskich 

podpisanych w 1949 roku. Artykuł ten nazywany jest konwencją w miniaturze. 
Por.: A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2003, s. 299. 
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STATUS KORESPONDENTA W PRAWIE WOJENNYM 

Historia dziennikarstwa i historia prawa wojennego były ze sobą bardzo 
ściśle związane. Od czasu wojny krymskiej relacje z frontu wpływały na 
prawo i politykę międzynarodową230. Świadek bitwy pod Solferino, Henri 
Dunant zainicjował powstanie w 1863 roku Międzynarodowego Komitetu 
Pomocy Rannym. Rok później przyjęto konwencję o polepszeniu losu 
rannych w armiach czynnych, a komitet zmienił nazwę. Konwencję ge-
newską nazywano odtąd pierwszą konwencją czerwonokrzyską231. Mody-
fikowana i rozbudowywana kilka razy, była podstawą międzynarodowe-
go prawa humanitarnego. 

12 sierpnia 1949 roku podpisano cztery konwencje genewskie 
o ochronie ofiar wojny: I Konwencję o polepszeniu losu rannych i cho-
rych w armiach czynnych, II Konwencję o polepszeniu losu rannych, 
chorych i rozbitków w wojnie morskiej, III Konwencję o traktowaniu 
jeńców wojennych, IV Konwencję o ochronie ludności cywilnej w czasie 
wojny232. Każda z nich traktuje dziennikarzy jako osoby cywilne, którym 
przysługuje prawo do opieki medycznej i status jeńca wojennego.  

Cztery konwencje z 1949 roku są podstawowymi aktami prawa wo-
jennego. Status korespondenta wojennego regulują: artykuł 13. I konwen-
cji, artykuł 13. II konwencji, artykuł 4. III konwencji oraz artykuł 79. 
protokołu dodatkowego z 1977 roku dotyczącego ochrony ofiar (nie)mię-
dzynarodowych konfliktów zbrojnych.  

Wojciech Góralczyk przypomina, że prawo wojenne oparte jest na 
podstawowym rozróżnieniu osób cywilnych i członków sił zbrojnych:  

Siły zbrojne mogą składać się z osób walczących (kombatantów) i niewalczących, 
do których należy np. personel sanitarny, korespondenci wojenni i kapelani233. 

Tym sposobem dziennikarze zaliczeni zostali do grupy noncomba-
tants. W pierwszej połowie XX wieku korespondenci wojenni traktowani 
byli jako civilian members of military, czyli członkowie sił zbrojnych. 
Zmieniło się to w 1977 roku, kiedy weszły w życie protokoły dodatkowe 
                                                           

230 Ostatnio chociażby relacje dziennikarzy przyczyniły się do podjęcia decyzji o in-
terwencji w Kosowie i Timorze Wschodnim. To materiały filmowe dokumentujące czystki 
etniczne na Bałkanach przyczyniły się do ustanowienia Międzynarodowego Trybunału 
Karnego dla byłej Jugosławii. 

231 Por. np. A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne.., s. 300; 
W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2001, s. 440. 

232 Tekst konwencji genewskich dostępny jest na stronie www.genevaconventions.iorg 
233 W. Góralczyk, Prawo międzynarodowe..., s. 444. 
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do konwencji genewskiej. Stwierdzają one, że dziennikarze na wojnie 
powinni być traktowani w ten sam sposób co ludność cywilna234.  

Jeszcze na początku wojny w Wietnamie dziennikarze nosili wojsko-
we mundury. Później jednak robili wszystko, aby odróżnić się od żołnie-
rzy. Międzynarodowe organizacje przypominają, że korespondenci wo-
jenni nie mogą nosić broni ani zachowywać się w sposób, który mógłby 
podać w wątpliwość ich status niezależnego obserwatora, nie powinni też 
fotografować się z oddziałami wojskowymi235. CPJ przypomina, że 
dziennikarze powinni zawsze oznaczyć swoje ubranie i pojazdy między-
narodowymi znakami TV albo PRESS, które kiedyś chroniły niczym 
znak Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Dzisiaj jednak 
są równoznaczne z wyrokiem śmierci. Korespondenci wojenni nie są już 
traktowani jak niezależni obserwatorzy, ale jak strona konfliktu.  

 
Ofiarnik staje się ofiarą, a to gwałtowne „przejście” z jednego pozio-

mu na drugi jest cechą najbardziej charakterystyczną współczesnego 
rytuału ofiarniczego. 

                                                           
234 www.genevaconventions.org 
235 Por. np.: www.cpj.org 
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3. RYTUAŁ WEJŚCIA 

Henri Hubert i Marcel Mauss podkreślali, że wszyscy, którzy biorą udział 
w ofierze: ofiarnik, osoba dokonująca ofiary i sama ofiara (la victime), 
muszą zmienić swój stan.  

Do tego konieczne są rytuały, które ich wprowadzą do świata świętego i tam zaan-
gażują, zgodnie z rolą i zadaniem, jakie muszą w tym świętym świecie wypełnić236. 

Wszystkie zabiegi, jakim poddawany jest ofiarnik, oczyszczenia, kon-
sekracje, mają go przygotować do nowej roli. Pomagają mu pozbyć się 
wad i opuścić wspólnotę, w której żyje, i wejść powoli, krok po kroku, 
w święty świat bogów237.  

Klasycy nazwali ten pierwszy etap l’entrance du sacrifice, czyli wej-
ściem w ofiarę.  

Dziennikarze wyjeżdżający w strefy konfliktu również przygotowują 
się do nowej roli238, poddają koniecznym zabiegom i „rytuałom”, które 
pozwolą im później wypełnić swoje zadanie w świecie, do którego zosta-
ją wysłani. Znajomość kultury i zwyczajów panujących w obcej dla nich 
rzeczywistości jest podstawowym warunkiem przetrwania. Koresponden-
ci muszą wiedzieć, jak w lokalnym języku czy narzeczu brzmią wyrazy: 

                                                           
236 „Ils sont profanes; il faut qu’ils changent d’état. Pour cela, des rites sont nécessaires 

qui les introduisent dans le monde sacré et les y engagent plus ou moins profondément, 
suivant l’importance du rôle qu’ils auront ensuite à jouer” (cyt. za: H. Hubert, M. Mauss, 
Essai sur la nature..., s. 20). 

237 „Toutes ces purifications, lustrations, consécrations, préparaient le profane à l’acte 
sacré, en éliminant de son corps les vices de la laïcité, en le retranchant de la vie commune 
et en l’introduisant pas à pas dans le monde sacré des dieux” (cyt. za: ibidem, s. 23). 

238 W. Milewicz mówił: „Trzeba się po prostu dobrze przygotować wcześniej, zebrać 
sporo informacji” (cyt. za: www.rozmowy.onet.pl/artykuł.html?ITEM=1073301&OS= 
43825). Podobnie Marcin Firlej z TVN24 opowiadał o przygotowaniach: „Przed każdą 
podróżą wkuwam jak prymus przed klasówką. Historia, współczesność, daty, nazwiska, 
zwyczaje, miejscowa kuchnia i kultura. Pracochłonne, ale skuteczne” (cyt. za: M. Firlej, 
Otworzyć drzwi, „Press”, luty 2004, s. 59). 
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„prasa” i „dziennikarz”. Wojna na Bałkanach sprawiła, że reporterzy 
zaczynają swoją edukację od słów: Nie strzelaj! 

O tym, jak trudne jest „wejście w ofiarę”, w nową i zupełnie obcą rze-
czywistość, opowiadał Waldemar Milewicz:  

To kompletnie inna kultura, więc nie można spodziewać się zachowań znanych 
Europejczykom. Ci ludzie byli nieprzewidywalni. Kiedy rosyjski bądź czeczeński 
żołnierz mierzy do mnie z karabinu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to 
tylko gra. Kiedy natomiast zostaliśmy zatrzymani w Ruandzie przez bandę mu-
rzyńskich wyrostków, którzy śmiejąc się, odbezpieczają „kałasznikowy”, wtedy 
trudno przewidzieć, czy jest to tylko demonstracja siły czy zabawa w polowanie 
na białego człowieka239.  

W słowach polskiego dziennikarza widać wyraźnie różnicę między 
dwoma światami, która jest koniecznym warunkiem zaistnienia ofiary.  

Dziennikarze wyjeżdżający w rejon konfliktu przechodzą tygodniowe 
szkolenie (tzw. hostile environment training), prowadzone przez byłych 
wojskowych240. Korespondenci uczą się, co trzeba zrobić, aby zminimali-
zować ryzyko śmierci, np. w jaki sposób ocenić grubość i wytrzymałość 
ściany, za którą można się schować, jak słuchać lotu kul, aby wywniosko-
wać, gdzie najlepiej przeczekać ostrzał. Pięć dni nauki kosztuje około 
dwóch tysięcy dolarów. Dziennikarze najbardziej cenią sobie organizowane 
specjalnie dla nich „symulacje” niebezpiecznych sytuacji: pozorowane 
porwania i zamachy. Uczą się także udzielać pierwszej pomocy rannym241. 

Każdy dziennikarz pracujący w rejonie walk powinien mieć przy so-
bie sterylne igły, a na ręce nosić bransoletkę z zapisaną grupą krwi. Przed 
wyjazdem powinien przejść rutynowe badania i szczepienia242. Ilość 
i natężenie tych zabiegów przypominają przygotowania żołnierza do 
wojny i są nieodłącznym elementem rytuału wejścia.  

                                                           
239 W. Milewicz, Dziennikarz do zadań specjalnych, wywiad Kamili Matysek, „Rzecz-

pospolita”, 10.02.2000. 
240 W ciągu ostatnich dwóch lat powstało kilka firm, które specjalizują się w organi-

zowaniu specjalnych kursów dla dziennikarzy, pracowników akcji humanitarnych i biz-
nesmenów przebywających w rejonach objętych wojną. Największą z nich jest Centurion 
Risk Assesment. Oprócz wykładów oferują oni tzw. field simulations, czyli pozorowane 
porwania czy zamachy. Uczą, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy rannym, jak poru-
szać się po obozie uchodźców, jak zbudowane są schrony i jaki jest promień rażenia wybu-
chającego granatu. Ich dewizą są słowa: „Aby wiedza rozwiała strach”. Por.: www.cen-
turion.com 

241
 Kim Miller, dziennikarka telewizji Fox News. 

242 Malaria, cholera, żółta febra, tyfus, żółtaczka, tężec, polio – to podstawowy pakiet 
szczepień. Dziennikarze powinni mieć przy sobie International Certificate of Vaccination. 
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Martin Bell, korespondent BBC, mówił: „Zawsze mam przy sobie za-
pasowe sznurowadła – na wojnie nigdy nie można kupić sznurowadeł”. 
Nie można też kupić wielu innych rzeczy, dlatego każdy specjalny wy-
słannik powinien mieć w plecaku: aspirynę i gumową żyłkę do tamowa-
nia krwi243, zapałki i pastylki uzdatniające wodę244, stopery do uszu 
i krople do oczu245, drobne pieniądze (give-away money), schowane 
w różnych kieszeniach, obok Koranu i specjalnych chust (kaffiyeh)246. 
Ponadto w plecaku dziennikarza telewizyjnego powinny się znaleźć: 
„taśmy do kamery, ładowarki do telefonów, adaptery wtyczek elektrycz-
nych, zasilacz laptopa, kamizelka kuloodporna i hełm”247. Tak właśnie 
wygląda podstawowy ekwipunek współczesnej ofiary. 

Kamizelka kuloodporna nie jest kuloodporna – przypomina CPJ, po-
uczając dziennikarzy, w jaki sposób powinni obchodzić się z ochronnym 
ubraniem248, i tłumacząc wyższość płytek ceramicznych nad metalowy-
mi249. Kamizelka daje ochronę tylko przed niektórymi pociskami i osłania 
tylko część ciała. Ponadto utrudnia pracę, ponieważ jest bardzo ciężka 
(waży nawet do 25 kg), niewygodna i spowalnia ruchy. 

Dziennikarze wyjeżdżający do Iraku mogą wypożyczyć kamizelkę, 
zostawiając depozyt w wysokości 900 euro. Nie ma jednak zbyt wielu 
chętnych, jak informują agencje, być może także dlatego, że na ubraniu 
widnieje wielki napis PRESS, który w Iraku zamiast chronić dziennika-
rza, przyciąga uwagę terrorystów250. Polski korespondent zwraca uwagę, 
że „chodzenie w kamizelce po ulicach Bagdadu to jak wymachiwanie 
czerwoną płachtą przed bykiem”251. 
                                                           

243 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 118. 
244 Dana Lewis, korespondent telewizji Fox News. 
245 J. Galloway, Decorated Reporter Shares War-Survival Secrets, „Editor and Pub-

lisher”, March 2003, http://www.editorandpublisher.com/eandp/news/article_display.jsp? 
vnu_content_id=1838920 

246 Na stronie „Frontline World” specjalny rysunek pokazuje, co powinien mieć ze so-
bą dobrze przygotowany dziennikarz, m.in.: fałszywy dowód tożsamości, fałszywe karty 
kredytowe, Koran, hijab i kaffiyeh (elementy stroju arabskiego), www.pbs.org 
/frontlineworld/stories/iraq401/charta.html 

247 M. Firlej, Otworzyć drzwi, op.cit., s. 60. 
248 Np. rozmiar kamizelek kuloodpornych powinien być idealnie dopasowany, kami-

zelki muszą być cały czas suche. Trzeba się z nimi bardzo ostrożnie obchodzić, inaczej 
płytka ceramiczna pęknie. Por.: www.cpj.org/Briefing/ 2003/safety/safety.html 

249 Płytki metalowe, chociaż lżejsze, mają tendencje do odbijania kul w stronę głowy 
i twarzy. Por.: ibidem. 

250 PAP, Międzynarodowe media jak na polu minowym, 27.01.2004, Bagdad, 
www.archiwum.pap.com 

251 M. Zawadzki, Reporter jest intruzem, op.cit., s. 6.  
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Dziennikarz wyjeżdżający w strefy konfliktu musi wykupić ubezpie-
czenie na pokrycie kosztów leczenia i na wypadek śmierci. Miesięcznie 
kosztuje ono 210 euro, w Iraku – prawie trzy tysiące252. Te wszystkie 
formalności są również bardzo ważnym elementem rytuału wejścia. Po-
dobnie jak rozmowa z tzw. doradcą ds. bezpieczeństwa (security advisor) 
na lotnisku w Bagdadzie.  

Pierwsze słowa, jakie specjalny wysłannik słyszy po wylądowaniu 
w Iraku, to ostrzeżenie:  

Droga jest śmiertelnie niebezpieczna, mogą was ostrzelać z RPG253 albo broni 
maszynowej, proszę założyć kamizelkę, a jeżeli zaczną strzelać, nie wysiadać 
z samochodu254.  

Droga z lotniska do centrum Bagdadu, „najniebezpieczniejsza droga 
świata”255, podziurawiona jest kraterami po bombach, a wraki spalonych 
samochodów dowodzą prawdziwości tego ostrzeżenia. Mariusz Zawadzki 
pisał:  

Niby tylko 20 kilometrów, ale rebelianci doskonale wiedzą, że jeżdżą tędy 
„biali”, czyli ludzie z Zachodu. Dlatego na drodze z lotniska czyhają porywa-
cze, wybuchają bomby, lecz najczęściej pędzą szybkie samochody, z których 
nagle ktoś zaczyna strzelać z karabinu. Amerykanie nazywają to drive-by 
shooting256.  

Korespondent – współczesna ofiara – może zginąć, zanim nawet doje-
dzie do hotelu.  

Zachodni dziennikarze nie ufają irackim taksówkarzom, ponieważ 
krążą pogłoski, że kierowcy mogą dostać 10 tysięcy dolarów za wydanie 
cudzoziemca257. Dlatego „biali” wynajmują ochroniarzy, którym płacą 
blisko trzy tysiące dolarów dziennie258. 

Nie tylko droga z lotniska jest niebezpieczna. Polski korespondent 
opowiadał, jak ryzykowne jest podróżowanie po centrum Bagdadu: „Że-
by lepiej wtopić się w tłum, poruszaliśmy się starymi, zdezelowanymi 

                                                           
252 PAP, Międzynarodowe media... 
253 Ręczny granatnik przeciwpancerny. 
254 „The road is deadly dangerous, they can hit us with the RPG or machine gun fire, 

put your vest on, don’t get out of the car if we come under fire, cause, you’re safer in than 
out” (D. Lewis, Reporter’s Notebook: Welcome back to Iraq, http://www.foxnews.com/ 
story/0,2933,145327,00.html). 

255 Ibidem. 
256 M. Zawadzki, Dziennikarz, czyli wróg, op.cit., s. 10. 
257 Ibidem, s. 10. 
258 PAP, Międzynarodowe media... 
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taksówkami”259. Rok później było jeszcze gorzej; Mariusz Zawadzki 
opowiada, jak podróżował w samochodzie, „wyciągnięty na tylnym sie-
dzeniu tak, żeby go nie było widać na zewnątrz”260. Po śmierci Enzo Bal-
doniego, porwaniu Guliany Sgreny, Florence Aubenas, rumuńskich 
dziennikarzy i wielokrotnych groźbach pod adresem reporterów – nikt już 
nie odważy się umieścić na samochodzie znaku PRESS albo TV. To, co 
jeszcze nie tak dawno chroniło ofiarę, dzisiaj stało się stygmatem ofiarni-
czym.  

Dziennikarze przebywają w odosobnieniu. Hotele, w których miesz-
kają, są przez cały czas chronione przez wojsko.  

Terroryści i zwykli kryminaliści śledzą hotele, w których zatrzymują się cudzo-
ziemcy, więc w celu uniknięcia porwania trzeba zmieniać co jakiś czas miejsce 
noclegu  

– opowiadał korespondent wojenny dziennika „USA Today” Tom Squi-
tierro261. Hotele Palestyna, Al-Rashid i Sheraton oddzielone są od reszty 
miasta sześciometrowymi płytami z betonu262. W środku Bagdadu po-
wstała w ten sposób mała medialna wioska. Prowadzi do niej tylko jedno 
przejście, chronione przez irackich żołnierzy i amerykański czołg. Nawet 
w pokoju hotelowym grozi jednak ostrzał z granatników czy rakiet, dlate-
go – jak pisze Zawadzki – dziennikarze domagają się pokoi z oknami na 
rzekę263.  

 
Hubert i Mauss pisali, że ofiarnik, przygotowując się do rytuału, prze-

bierał się w odpowiedni strój, który miał go przede wszystkim odróżnić 
od ludzi i przybliżyć do świata bogów. Tutaj mamy do czynienia z od-
wrotną sytuacją.  

 
 
 

                                                           
259 M. Zawadzki, Reporter jest intruzem, op.cit., s. 6. 
260 Idem, Dziennikarz, czyli wróg, op.cit., s. 10. 
261 PAP, Korespondent wojenny w Iraku o swych doświadczeniach, rozmawiał T. Za-

lewski, 7.05.2004, Waszyngton, www.archiwum.pap.com 
262 M. Zawadzki, Dziennikarz, czyli wróg, op.cit., s. 10. 
263 Na drugim brzegu jest amerykańska Zielona Strefa i nie grozi stamtąd ostrzał z gra-

natników czy rakiet. Por.: ibidem. 
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„N u ,  b y w a j u t  t a k i j e  A r a b y!”264 

Korespondenci wojenni próbują upodobnić się do Irakijczyków. „Zaraz 
na lotnisku wkładam na głowę kaffiyeh”265. „Noszę wąsy i nakładam na 
twarz chustę, kiedy wychodzę z moim kierowcą”266. Specjalni wysłannicy 
starają się jak najbardziej wtopić w tłum:  

Dziennikarki przebierają się w zakrywające ciało hidżaby, reporterzy często owi-
jają głowy chustami podobnymi do arafatek, co zwykle przynosi efekt odwrotny 
do zamierzonego, bo jeszcze bardziej wyróżniają się z tłumu – nie tylko jako bia-
li, ale jeszcze jako dziwacy267. 

A „dziwactwo” można przypłacić życiem, o czym wiedzą bardzo do-
brze weterani tego zawodu. Joseph Galloway udzielał wskazówek mło-
dym korespondentom wojennym:  

Nie wyróżniaj się niczym z tłumu, bo jeżeli snajperowi się spieszy, ma mało kul i musi 
kogoś zabić, a ty się w grupie ludzi rzucasz w oczy, to na pewno zabije ciebie268. 

Nieocenione są rady tych, którzy szczęśliwie wrócili z tamtego świata. 
Joseph Galloway przestrzegał:  

Jeżeli zakładasz buta, sprawdź najpierw, czy nie ma w nim skorpiona. (...) Najle-
piej nie ściągaj butów w nocy, bo jak będzie trzeba wstać i biec, to nie będziesz 
miał czasu na wiązanie sznurowadeł. Nie kładź się w pobliżu czołgu ani wozów 
opancerzonych, komuś może się pomylić, zwolni hamulec, pojazd ruszy – wielu 
żołnierzy w ten sposób zginęło. (...) Nie dotykaj niczego, co dziwnie wygląda, 
przeważnie wybucha269. 

Złudny jest ten żartobliwy ton felietonu. Nie można jednak mieć wąt-
pliwości, że jego autor był na wojnie i wie, co jest najtrudniejsze w pracy 
korespondenta:  

Nie mogę przygotować nikogo na widok pierwszego rannego żołnierza, który wy-
je z bólu i woła „mama”. Z czasem oswoisz się z tymi obrazami, nauczysz się iść 
dalej i robić swoje, ale to, co widziałeś, na zawsze już z tobą zostanie270. 

                                                           
264 Mariusz Zawadzki zapuścił brodę, ale jego tłumacz długo był bardzo niezadowolo-

ny z efektu. Wreszcie po dwóch tygodniach powiedział bez przekonania: „Nu, bywajut 
takije Araby!”. Por.: ibidem. 

265 Dana Lewis korespondent telewizji Fox News. 
266 PAP Irak: dziennikarze zagraniczni, choć wystraszeni i sparaliżowani, chcą pozo-

stać w Iraku, 7.02.2005, Bagdad, www.archiwum.pap.com 
267 M. Zawadzki, Dziennikarz, czyli wróg, op.cit., s. 10. 
268 J. Galloway, Decorated Reporter...  
269 Ibidem. 
270 Ibidem. 
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PRZEMIANA 

Paco Custodio popłakał się pewnego razu w kostnicy w Sarajewie; (...) nagle 
odłożył kamerę i zaczął płakać, choć przez ponad miesiąc znosił to bez mrugnię-
cia okiem. Potem wrócił do Madrytu, a na jego miejsce przyjechał inny kamerzy-
sta, który po pierwszym dziecku zmasakrowanym przez moździerz upił się 
i stwierdził, że jest mu wszystko jedno271. 

Nie ma nic wspaniałego w tym, że patrzy się na martwe nastoletnie dziewczęta 
w dżinsach i podkoszulkach. Nigdy nie dorosną. Wtedy w człowieku coś się 
zmienia. W tej samej kostnicy w Sarajewie na podłodze leżał jasnowłosy chłop-
czyk, na stołach zabrakło miejsc. Był w bieliźnie, został zastrzelony. Pomyślałam: 
jak tu zimno, dlaczego leży na podłodze. On był martwy. Przez tydzień nie wy-
chodziłam z pokoju. Przestałam rozumieć, na czym polega życie272. 

Hubert i Mauss w swoim eseju przekonywali, że podczas rytuału ofiar-
nik zmienia się, nabiera innego charakteru, dokonuje się w nim „religijna 
transformacja”273. Wojna „uświęca” żołnierzy i dziennikarzy w inny spo-
sób, zmienia ich naturę nie tylko na czas rytuału, ale zmienia ich nieodwra-
calnie. 

„Pobyt w takim miejscu niszczy człowieka psychicznie. Poszarpane 
zwłoki, setki żywych szkieletów. Ten widok tak mnie zmienił, że prze-
staję siebie rozumieć” – napisał w pamiętniku Dan Eldon274. Jak wielu 
fotografów, nie mógł zapomnieć o twarzach utrwalonych na zdjęciach. 
Załamał się, potem – tak jak inni dziennikarze – odnalazł sens w swojej 
pracy. 

Przerażało mnie, że życie jest takie ulotne. Czy ludzie rodzą się po to, aby tak 
umierać? Widok spiętrzonych ciał sprawia, że wszystko traci sens. Dlatego zdję-
cia są tak ważne. One muszą mieć sens275 

                                                           
271 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 22. 
272 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
273 „Le fidèle qui a fourni la victime, objet de la consécration, n’est pas, à la fin de 

l’opération, ce qu’il était au commencement. Il a acquis un caractère religieux qu’il n’avait 
pas, ou il s’est débarrassé d’un caractère défavorable dont il était affligé ; il s’est élevé à un 
état de grâce ou il est sorti d’un état de péché. Dans un cas comme dans l’autre, il est re-
ligieusement transformé” (cyt. za: H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature..., s. 11).  

274 Dan Eldon pracował dla Agencji Reutera. W 1993 roku został ukamienowany przez 
rozwścieczony tłum w stolicy Somalii, Mogadiszu. Miał 22 lata.  

275 Cytat z filmu „Dying to tell the story”.  
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– mówiła dziennikarka, która podobnie jak Dan nie potrafiła się przyzwy-
czaić do widoku trupów.  

W połowie przypadków nie wiedziałam, czy fotografuję żywych czy martwych. 
Nieważne było to, kim są, co robią, jak się nazywają, skąd pochodzą. Liczyło się 
tylko to, czy są żywi czy martwi. Jeżeli się ruszą, zmienia się podpis pod zdję-
ciem276.  

Ta wypowiedź jest prawdziwa, niemniej przeraża zimna kalkulacja 
i cynizm, który często można usłyszeć w wypowiedziach specjalnych 
wysłanników. „Dziennikarze widzieli tyle złych rzeczy... Trudno się dzi-
wić, że są cyniczni. To jest pewna ochrona” – w ten sposób Dana Lewis 
tłumaczył zawodowy cynizm. 

Hiszpański korespondent pisał w książce Terytorium Komanczów:  

Ludziom się wydaje, że człowiek przyjeżdża na wojnę, od razu kręci takie zdjęcia, 
i gotowe. Ale kule i bomby robią bang-zaka-bum i nikt nie wie, gdzie polecą. (...)  
– Zmarnowała mi się bomba – Widziałem 
– Za daleko spadła – Lepiej za daleko niż za blisko. 
To jedna z zasad zawodowych, podobnie jak ta, że lepiej, jeżeli trafi w ciebie niż 
we mnie277. 

Arturo Perez-Reverte opisywał świat dziennikarzy wojennych: kore-
spondentów, kamerzystów, dźwiękowców, montażystów, którzy „znani 
byli z tego, że są milczący i cyniczni jak stare dziwki”, a jednak bledli, 
w milczeniu oglądając zdjęcia, bo „zabici nie zawsze mają nosy”278. 
Hiszpański pisarz był przez 20 lat korespondentem wojennym, nie ukry-
wa tego, że w nim również dokonała się przemiana. Publikacja jest kolej-
nym dowodem na to, że kto raz wszedł w „ofiarę wojny”, nie może jej 
opuścić bezkarnie. Nie wystarczy zmiana otoczenia na bezpieczniejsze, 
bo obrazy wracają.  

Don McCullin, który połowę życia spędził na wojnie, mówi, że rany 
psychiczne i emocjonalne nie zagoją się nigdy:  

Kiedyś przyszło mi do głowy, że śpię w jednym końcu domu, a w drugim mam 
pracownię, ze wszystkimi zdjęciami umierających, zabitych na wojnach. W nocy 
ich duchy spotykają się, wychodzą z albumów, wymieniają pozdrowienia w prze-
rażającej atmosferze. Uświadomiłem sobie, że sypiam w domu pełnym wspo-
mnień i duchów279. 

                                                           
276 Ibidem.  
277 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 20, 24. 
278 Ibidem, s. 12. 
279Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
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4. OFIARNIK 

„Wejście” w ofiarę związane jest z przemianą osoby, która decyduje się 
przekroczyć granicę między dwoma światami. Warto przyjrzeć się temu, 
kim byli ofiarnicy – bohaterowie, których historie stały się dla mnie in-
spiracją i podyktowały kolejne rozdziały tej książki. „Jesteście najlepsi” 
(„You are indeed the gold standard”)280 – tak o korespondentach wojen-
nych napisała Amerykanka Lawrence Dingivan na stronie internetowej 
BBC. Kim byli ci, którzy nie wrócili z Iraku? 

TERRY LLOYD, „ZWYKŁY FACET” 

Wątpię, czy kiedykolwiek ktoś poprosił go o autograf. A nawet gdyby tak się sta-
ło, uznałby to z pewnością za przesadę. Sława oznaczała dla niego jego zdjęcie 
przypięte nad barem w jego ulubionym pubie281. 

Terry Lloyd miał 50 lat. Był korespondentem brytyjskiej telewizji 
ITN. Zginął od przyjacielskiego ognia: raniony przez Irakijczyków, za-
strzelony przez Amerykanów. Zostawił żonę i dwójkę dzieci. Córka 
Chelsea napisała na wieńcu pogrzebowym: „Terry was a hero”282. Terry 
był bohaterem, świetnym gościem283, wspaniałym facetem284.  

David Mannion, wydawca ITN News i bliski przyjaciel zamordowa-
nego reportera, mówił: „Terry to dziennikarz z pierwszej ligi dziennikar-
                                                           

280 http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2911419.stm 
281 „Fame to him was having his photograph pinned up behind the bar of his local pub” 

(cyt. za: D. Mannion, A tribute to Terry Lloyd, 24.03.2003, http://www.itv.com/news/ 
1571001.html). 

282 Ibidem.  
283 „A great bloke” (cyt. za: D. Mannion, ibidem). 
284 Reporter dies, two missing in burst of ‘friendly fire, 25.03.2003, http://www.theage. 

com.au/articles/2003/03/24/ 1048354540998.html?oneclick=true 
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stwa (journalism’s premier league), człowiek, który zawsze był tam, 
gdzie był potrzebny”285. 

Terry Lloyd był znanym i wielokrotnie nagradzanym koresponden-
tem, przez dwadzieścia lat relacjonował konflikty na całym świecie. Był 
w Kambodży, Bośni i Kosowie286. Na krótko przed wyjazdem do Iraku 
obchodził dwudziestą rocznicę pracy w ITN – był tam najdłużej pracują-
cym reporterem. W 48-letniej historii stacji, był również pierwszym kore-
spondentem, który został zamordowany, pracując na zlecenie287. Produ-
cent ITN, Stuart Purvis mówił:  

Lloyd był jednym z naszych najbardziej doświadczonych korespondentów wojen-
nych. Bardzo dobrze znał Irak. Był dzielny, zdeterminowany i bardzo rozważ-
ny288.  

Terry był błyskotliwym profesjonalistą, który osiągnął szczyty rze-
miosła tylko dzięki ciężkiej pracy – mówił David Mannion. Był świato-
wej klasy dziennikarzem [a world-class journalist]289.  

Po historię poszedł dosłownie na koniec świata290.  
Nigdy o sobie nie mówił, byłby zakłopotany, słysząc pod swoim adre-

sem tyle słów uznania, twierdzili jego przyjaciele: „Terry był człowie-
kiem naturalnej i absolutnej skromności. Lubił być zwyczajnym face-
tem”291. 

Tymczasem to właśnie Terry Lloyd odkrył masowe groby zamordo-
wanych Chorwatów pod Vukovarem. W 1999 pokonał niebezpieczny 
łańcuch górski w Czarnogórze, aby dotrzeć do Kosowa jako pierwszy. To 
z jego relacji świat się dowiedział, co stało się w 1998 roku w mieście 
Halabija, gdzie pięć tysięcy Kurdów padło ofiarą ataku chemicznego. 
Terry Lloyd pierwszy przywiózł z Iraku zdjęcia martwych dzieci w ra-
mionach matek, obrazy dokumentujące okrucieństwo Saddama Husajna. 

 

                                                           
285 „A great bloke” (cyt. D. Mannion, A tribute...). 
286 IFJ, Media deaths and fears over missing journalists spark new IFJ war plea, 

http://www.ifex.org/en/content/view/full/33869 
287 IFJ Demands Full Inquiry Into Allied Fire That Led to Death of ITN Reporter, 

23.03.2003, http://www.ifj.org/default.asp?index=421&Language=EN 
288 Reporter dies, two missing in burst of ‘friendly fire, 25.03.2003, http://www.theage. 

com.au/articles/2003/03/24/1048354540998.html?oneclick=true 
289 „A vibrant, loveable, complicated silly old sod like Terry” (cyt za: Final farewell to 

Terry, 25.04.2003, http://www.itv.com/news/677626.html 
290 „He went, quite literally, to the ends of the earth for a story” (cyt. za: ibidem). 
291 „He was a man of natural and complete modesty. He liked being an ordinary bloke” 

(cyt. za: D. Mannion, A tribute...). 
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David Mannion mówił: 

To obrazy bardzo często przywoływane, także obecnie, jako uzupełnienie relacji 
ze współczesnej wojny – wojny, która teraz zażądała jego własnego życia292.  

Praca była dla niego źródłem ogromnej satysfakcji: „Umarł, robiąc to, 
co kochał, był naprawdę szczęśliwy”293. Mówiono, że nie znał strachu 
(fearless), ale to nieprawda, twierdził jego przyjaciel. „Terry obawiał się 
wielu rzeczy. (...) Ale nigdy nie bał się historii”294. 

TARAS PROTSYUK, SZCZĘŚCIARZ 

Ja jestem szczęściarzem. (...) A wy? Przecież ciągle się wam udaje. Takiej liczby 
„szczęściarzy” na jednym dachu jeszcze nie było295. 

Taras Protsyuk miał 35 lat, pracował jako kamerzysta dla Reutera. 
W Bagdadzie mieszkał w hotelu Palestyna, gdzie na piętnastym piętrze 
było biuro agencji. Stał na balkonie, razem z innymi dziennikarzami, 
kiedy hotel został ostrzelany przez amerykański czołg. Zostawił żonę 
Lidię i ośmioletniego syna Denisa.  

Taras urodził się na Ukrainie, ale od ośmiu lat mieszkał w Polsce. 
Mówił, że czuje się Polakiem, czekał na przyznanie polskiego obywatel-
stwa296. Pracował w warszawskim oddziale Reutera. Stamtąd wyjeżdżał 
relacjonować konflikty w Bośni, Czeczenii, Kosowie, Macedonii, Afga-
nistanie, Pakistanie. „Mało jest miejsc, w których nie pracował” – wspo-
minają jego przyjaciele, dziennikarze Radia RMF FM.  

Doświadczenie nauczyło go, że najważniejszy w tej pracy jest rozsądek, unikanie 
niepotrzebnego ryzyka, bo martwy operator nie nakręci już żadnych zdjęć. Szczę-
ściarz, z każdej opresji wychodził cało297.  

Właśnie tak o sobie mówił – że jest szczęściarzem – kiedy siedzieli na 
dachu Ministerstwa Informacji, czekając na bombardowanie Bagdadu.  

                                                           
292 „The current war – the war which has now claimed Terry’s own life” (cyt. za: ibi-

dem).  
293 Ibidem. 
294 Ibidem. 
295 P. Marzec, J. Mikruta, Bagdad. 67 dni, Olszanica 2003, s. 102. 
296 Ibidem, s. 101. 
297 Ibidem, s. 102. 
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Taras Protsyuk lubił żartować. Unikał rozmów o wojnie i o swojej 
pracy. Nigdy nie chciał robić wrażenia „twardego faceta” (a tough man). 
Każdy mógł na niego liczyć298 – wspomina Inessa Kim. „Taras, twoja 
tragiczna śmierć dotknęła nas wszystkich” – napisali jego przyjaciele 
z warszawskiego biura Reutera. „Zapamiętamy Cię jako cudownego, 
zawsze uśmiechniętego, skromnego i kochanego człowieka”299. 

„Taras miał wrodzony dar roztaczania optymizmu”300. Był człowie-
kiem pełnym życia, entuzjazmu i „niespożytej energii”301. W jego oczach 
była radość tak wielka, że nikt by nie odgadł, jak dramatycznych wyda-
rzeń był świadkiem302.  

Redaktor naczelny Agencji Reutera, Geert Linnebank napisał:  

Jesteśmy wstrząśnięci śmiercią Tarasa. Był jednym z naszych najbardziej do-
świadczonych dziennikarzy. Relacjonował najbardziej krwawe konflikty ostatniej 
dekady303.  

Kamerzysta był odważny, ale nie lekkomyślny, nie ryzykował niepo-
trzebnie: „Taras zawsze był gotowy, aby uchwycić odpowiedni mo-
ment”304. Jego przyjaciele podkreślali, że miał wspaniałą dziennikarską 
intuicję, która zawsze prowadziła go tam, gdzie coś się działo. A na po-
czątku 2003 roku oczy całego świata były skierowane na Irak. Wybuch 
wojny był bardzo blisko i wszyscy korespondenci wiedzieli, że prędzej czy 
później wyjadą do Bagdadu. Taras znał biegle język arabski – nie miał 
wątpliwości, że będzie w pierwszej grupie specjalnych wysłanników. 

Koledzy opowiadają, jak w sylwestra zerkał niespokojnie na telefon 
komórkowy. Czekał na wiadomość z agencji i polecenie wyjazdu do 
Iraku. Dwa miesiące oczekiwania zmieniły go bardzo. „On, zawsze rado-
sny i uśmiechnięty, przed wyjazdem do Bagdadu był niezwykle poważny. 
Był inny. Tak jakby nie był sobą”305. W lutym 2003 roku Taras Protsyuk 
                                                           

298 I. Kim, Taras Protsyuk: Obituary, „The Ukrainian Weekly”, No. 19, 2003, 
http://www.tol.cz/look/TOLnew/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIss 
ue=45&NrSection=17&NrArticle=9324 

299 Ibidem. 
300 P. Marzec, J. Mikruta, Bagdad..., s. 102.  
301 Wspomnienie – Reporter Reutera, Taras Protsyuk zabity w Bagdadzie, http://about. 

reuters.pl/taras/wspomnienie.html 
302 Irina Narodnitskaja (pracowała z Tarasem w moskiewskim biurze agencji), ibidem. 
303 Taras Protsyuk: Obituary, „The Guardian”, www.guardian.co.uk/Iraq/story/ 

0,2763,968952,00.html.  
304 „Taras seemed always ready to capture the moment” (cyt. za: I. Kim, Taras Prot-

syuk: Obituary, „The Ukrainian Weekly”, 2003, http://www.tol.cz/look/TOLnew 
/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrIssue=45&NrSection=17&NrArticle=9324 

305 Wspomina Anna Brzezińska z dziennika „Rzeczpospolita” (cyt. za: ibidem). 
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wyjechał do Bagdadu. Ekipa Reutera liczyła 18 osób. Wszyscy mieszkali 
w hotelu Palestyna. Tam kamerzysta zaprzyjaźnił się bardzo z polskimi 
reporterami Radia RMF FM. Przemysław Marzec i Jan Mikruta dedyko-
wali mu swoją książkę:  

Ostatnią noc spędził w naszym pokoju, ustawił kamerę, obserwowaliśmy nocne 
bombardowania (...). Przez telefon Taras rozmawiał ze swoim dziewięcioletnim 
synem. Obiecywał mu, że niebawem wróci do domu306.  

MAZEN DANA, KRÓL HEBRONU 

Mam bardzo dużo blizn. Gdybyście spojrzeli na moje ciało, zobaczylibyście, że 
nie ma na nim ani jednego centymetra bez blizny po pobiciu, śladu po ołowianej 
czy gumowej kuli307. 

Mazen Dana miał 41 lat. Pracował jako kamerzysta i reporter dla Agen-
cji Reutera. Zginął na przedmieściach Bagdadu, zastrzelony przez amery-
kańskiego żołnierza, który nie zauważył, że dziennikarz ma na ramieniu 
kamerę, a nie broń. Dana zostawił żonę Suzan i czworo małych dzieci. 

Historia jego życia i śmierci jest tragiczna i symboliczna zarazem. Rela-
cjonował najbardziej niebezpieczne konflikty na świecie. W firmie był 
jednym z najbardziej doświadczonych dziennikarzy. „Jego męstwo stało się 
legendą, jego oddanie było absolutne” – powiedział Stephen Jukes, dyrek-
tor światowego serwisu Reutera. „Jego praca była źródłem inspiracji dla 
kolegów z Reutera i całego środowiska dziennikarskiego”308. 

Mazen Dana urodził się, wychował i przez 14 lat pracował w Hebro-
nie, gdzie dziennikarze regularnie stają się celem ataków. Sam opowiadał 
o prześladowaniach:  

Niezliczoną ilość razy byłem ranny i aresztowany. Trzy razy zraniły mnie ołowia-
ne kule (live amunition), około 70, 80 razy – gumowe. Około stu razy zostałem 
pobity przez żołnierzy, dwa razy złamali mi rękę, w której trzymałem kamerę309. 

W maju 2000 roku Dana został postrzelony w nogę, kiedy filmował, 
jak młodzi Palestyńczycy rzucają kamieniami w izraelskich żołnierzy. 

                                                           
306 P. Marzec, J. Mikruta, Bagdad..., s. 103. 
307 CPJ, Covering a Dangerous Beat, http://www.cpj.org/awards01/dana.html 
308 Obituary: Mazen Dana, http://about.reuters.com/aboutus/editorial/mazendana/ 
309 CPJ, Covering...  
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Dwa miesiące później żydowscy osadnicy pobili go do nieprzytomności, 
kiedy próbował filmować zamieszki. Następnego dnia izraelski policjant 
rozbił mu głowę tylnymi drzwiami karetki, kiedy kamerzysta filmował 
ewakuację rannych Palestyńczyków. W październiku Dana został ranny 
w nogę. Następnego dnia świeża rana została rozdarta kolejnym strzałem. 
Mimo to nie przestał rejestrować obrazów walk i zamieszek na Zachod-
nim Brzegu Jordanu. 

Za każdym razem tym, którzy mnie biją, chodzi o to, żeby nie publikować zdjęć. 
A my przecież jesteśmy neutralni, filmujemy to, co się dzieje. A to się nie podoba 
ludziom, i żołnierzom. Więc zawsze jesteś ograniczany, atakowany, nie możesz 
zrobić ani kroku310. 

Mazen Dana przez wiele lat walczył o wolność prasy. W 2001 roku 
został uhonorowany prestiżowym odznaczeniem International Press  
Freedom Award. Wtedy właśnie Komitet Ochrony Dziennikarzy stwier-
dził, że Hebron jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na 
świecie. Odbierając nagrodę, Dana opowiadał: 

Mam bardzo dużo blizn. Gdybyście spojrzeli na moje ciało, zobaczylibyście, że 
nie ma na nim ani jednego centymetra bez blizny po pobiciu, śladu po ołowianej 
czy gumowej kuli311. 

Jako jeden z pierwszych dziennikarzy w Hebronie relacjonował kon-
flikt dla międzynarodowej prasy. Wkładał również dużo pracy w szkole-
nie innych, wspierał młodych dziennikarzy w mieście i troszczył się 
o nich. Ann Cooper z Centrum Wolności Prasy mówiła o nim:  

W obliczu tak wielkiej przemocy, często sam będąc ofiarą ataków, Mazen był spo-
kojnym, ale pełnym determinacji świadkiem, który ciągle ryzykował po to, żeby 
opowiedzieć światu, co dzieje się na Zachodnim Brzegu, a ostatnio – w Iraku312.  

Wielu dziennikarzy, których wziął pod swoją opiekę, uważało go za 
przewodnika i autorytet. „Wszystkim nam będzie brakować jego odwagi 
i determinacji, jego optymizmu i obecności” – pisali na stronie Agencji 
Reutera. Mówili o nim: prince of a person313. Dziennikarz wierzył, że 
„przez mówienie prawdy, pokazywanie zdjęć” wpłynie jakoś na ludzi – 
„może wreszcie otworzą oczy, serca i umysły, i coś zrobią”314.  
                                                           

310 Ibidem.  
311 Ibidem. 
312 The Freedom of Information Centre, Reuters Cameraman Mazen Dana Killed in 

Baghdad, http://foi.missouri.edu/jouratrisk/dana1.html 
313 http://www.pacifica.org/programs/flashpoints/flashpoints_030818.html 
314 Ibidem.  
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Chciał zakończyć błędne koło przemocy i zemsty, przez pokazanie obrazów linii 
frontu, przez dostarczenie ich do domów na całym świecie, do milionów ludzi 
oglądających wieczorne wiadomości315.  

Przyjaciele mówią, że nie znał strachu316:  

Dorastał na ulicach, gdzie żydowscy osadnicy i islamscy terroryści walczą ze sobą 
i z izraelskimi żołnierzami. To właśnie te pełne przemocy ulice ukształtowały go 
jako dziennikarza.  

Z powodu ciągłych prześladowań w Hebronie Reuter postanowił wy-
cofać go na jakiś czas z Zachodniego Brzegu i wysłać do Iraku. Tam 
miało być bezpieczniej. 

K r ó l  H e b r o n u  

„Wysoki, niedźwiedziowaty, miał ogromne serce” – wspomina Paul 
Holmes, były szef biura agencji w Jerozolimie.  

Niezwykłe było to, że on był jakby królem Hebronu. Każdy dziennikarz go po-
dziwiał i każdy, kto przyjechał relacjonować konflikt izraelsko-palestyński, znał 
i kochał Mazena. Był niezwykle ciepłym i gościnnym człowiekiem. Każdy, kto do 
niego przyjeżdżał, był powitany ogromną ucztą z jagnięcia i ryżu, a on nalegał, 
żebyś wszystko zjadł, aż nie byłeś w stanie zjeść ziarnka więcej317. 

 

 

 

 

                                                           
315 Cyt. za: U. Shneider, One last shot, http://www.firsthandfilms.com/show 

/filmeview.php?key=6398 
316 „Countless times the war reporter had escaped death by the width of a hair. Mazen 

Dana did not know fear” (cyt. za: ibidem).  
317 Obituary: Mazen Dana, http://about.reuters.com/aboutus/editorial/mazendana/ 
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KAVEH GOLESTAN 

We wszystkim, co robił i mówił, była poezja. Był wspaniałym źródłem inspiracji 
dla mnie przez swoją pracę, odwagę, poświęcenie, łagodność, skromność i swoje 
umiłowanie Iranu318.  

Kaveh Golestan miał 52 lata. W Iraku pracował jako kamerzysta dla 
BBC. Niedaleko fortu w Kifri wszedł na minę. Zostawił żonę Jalali 
i 19-letniego syna Mehraka, który również chce zostać dziennikarzem. 

„Dlaczego on? Dlaczego on? On był tutaj najmilszą, najsłodszą oso-
bą”319 – mówiła dziennikarka „Time’a” Kate Brooks. „Poczucie dobra 
wypływało z głębi jego duszy. Inaczej nie potrafił postępować”320 – pisali 
o nim przyjaciele. Kaveh, były hippis i gitarzysta, później fotograf nagro-
dzony Pulitzerem, zawsze wszystkich rozśmieszał, wszystkim pomagał. 
Korespondent Jim Muir, świadek wypadku, pisał o nim: 

Był jedyny w swoim rodzaju i niezastąpiony. Jego energia, oryginalność, talent 
wrażliwość, odwaga i poczucie humoru były tylko częścią tego czarującego 
i delikatnego człowieka, który porywał za sobą wszystkich, których spotkał321. 

Kaveh Golestan pochodził z Iranu, ale przez dłuższy czas pracował 
w Anglii. W Belfaście dokumentował tamtejsze zamieszki. Wrócił do Te-
heranu, gdzie pracował dla AP. Jego zdjęcia z kurdyjskiego powstania 
obiegły cały świat i przyniosły mu nagrodę Pulitzera. Potem dostał pracę 
w londyńskim oddziale „Time-Life”, ale, jak mówił, nudziło go fotografo-
wanie Margaret Thatcher. Bardziej interesowały go ludzkie nieszczęścia, 
rewolucje i wojny322. Był człowiekiem spełnionym i doświadczonym.  

Nie było w nim śladu arogancji. Zawsze się uśmiechał i witał wszystkich 
z niezwykłą uwagą. Był miły i zawsze spokojny, kiedy reszta z nas traciła głowę323.  

                                                           
318 Azin Valy, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2911419.stm. 
319 „Why him, why him? He was the nicest and sweetest person here” (cyt. za: 

S. Sayyah, We all lost a friend; his name is Kaveh Golestan, 18.04.2003, http://www. 
payvand.com/news/03/apr/1091.html). 

320 „The sense of doing good came from deep roots of his soul” (cyt. za: S. Sayyah, 
Kaveh left us 40 days ago, 13.05.2003, http://www.payvand.com/news/03/may/1067.html). 

321 BBC cameraman’s last moments, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east 
/2920571.stm 

322 A Roth, Kaveh Golestan, Prizewinning photojournalist documented the Iranian 
revolution, 4.04.2003, „The Guardian”, http://www.guardian.co.uk/obituaries/story/0,3604, 
929189,00.html 

323 Wspomina Farnaz Fassihi, korespondent „The Wall Street Journal”, A tribute to 
Kaveh Golestan, 4.04.2003, http://www.payvand.com/news/03/apr/1010.html 
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Kaveh zdobył międzynarodowe uznanie fotoreportażem o prostytut-
kach w teherańskiej dzielnicy czerwonych świateł. Potem sławę przyniósł 
mu film dokumentalny „Recording the Truth”, o wolności prasy w Ira-
nie324. Jego ulubionym tematem był Kurdystan. Kiedy Saddam Husajn 
zagazował wioskę Halabija w 1988 roku, Kaveh Golestan był jednym 
z pierwszych fotografów, którzy dotarli na miejsce. 

„Był rzadkim okazem [rare breed] w dziennikarstwie”325 – wspomina ko-
respondent „The Wall Street Journal” Farnaz Fassihi. „Znał teren, ale nie 
chował jego tajemnic dla siebie. Miał intuicję i dzielił się nią z innymi kole-
gami po fachu”326. To samo mówią o nim inni reporterzy, którzy ufali jego 
dziennikarskiej intuicji. Chris Chivers, reporter z „New York Time’a”, mówił:  

Kiedy Kaveh był w jakimś miejscu, to wiedziałeś, że właśnie tam chcesz teraz 
być. On był i tak zawsze pierwszy. Nic go nie powstrzymało327. 

Był Mistrzem, przewodnikiem młodych dziennikarzy. Był najlepszy.  

Otaczała go aura osoby, która była wszędzie, widziała wszystko i zrobiła wszystko. 
Powiedział mi, że mogę się do niego zwracać w każdej chwili, prosić o radę328.  

Farnaz Fassihi opowiadał, jak jedli razem ubogie posiłki, gotowane 
jajko i chleb, i jak każdej nocy Kaveh z ogromną troską pytał go, co dziś 
zrobił. Był bardzo dumny z młodych irańskich dziennikarzy. Zachęcał 
ich, żeby byli odważni i żądni przygód. Doradzał, promował swoich 
uczniów329. Wrócił z Anglii do Iranu właśnie po to, żeby uczyć fotografii 
na uniwersytecie w Teheranie. Studenci go uwielbiali: „Jesteśmy tu 
wszyscy tylko za jego sprawą”330 – mówiła Newsha Tavakolian o swoim 
ukochanym wykładowcy.  

W opinii intenautów był „najwspanialszym człowiekiem”331, „najbar-
dziej czarującym człowiekiem”332. Jego przyjaciele mówili: „Przede 
wszystkim był człowiekiem”333.  
                                                           

324 Ibidem. 
325 „Kaveh was a rare breed in journalism” (cyt. za: ibidem).  
326 Ibidem.  
327 Ibidem.  
328 Ibidem. 
329 Ibidem.  
330 Ibidem. 
331 Cyrus Moghtader, Boston – USA, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2911419.stm 
332 „He was one of the most charming human beings I ever met” – napisał Rits de Kon-

ingh z Holandii na stronie internetowej BBC cameraman dies in Iraq, http://news.bbc.co. 
uk/1/hi/uk/2911419.stm 

333 S. Sayyah, Kaveh left us 40 days ago, 13.05.2003, http://www.payvand.com 
/news/03/may/1067.html 
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CHRISTIAN LIEBIG 

 „Byłeś za młody, żeby umierać!”334 – napisali koledzy z klasy na stronie 
internetowej.  

Christian Liebig miał 34 lata. Pracował dla niemieckiego magazynu 
„Focus”. Zginął w ataku rakietowym na bazę wojskową na południe od 
Bagdadu. 

Był staroświecki, szarmancki, można powiedzieć „rycerski”, chociaż 
śmiałby się z tego słowa335. Jego przyjaciółka napisała:  

Należał do rzadkiej grupy mężczyzn, którzy kobiecie otwierają drzwi i pozwalają, 
aby pierwsza weszła do windy.  

Wszyscy, którzy blisko z nim współpracowali, wiedzieli, że był nie-
zawodny [seine Zuverlässigkeit]. „On jest bohaterem dziennikarstwa”336. 

To nie była jego pierwsza praca na terenie objętym wojną, już wcze-
śniej pracował jako korespondent agencji AP w Kosowie. Później na 
polecenie magazynu „Focus” Christian Liebig pojechał do Mogadiszu. 
Sytuacja w Somalii była tak trudna, że dziennikarzowi towarzyszyło cały 
czas dwunastu ochroniarzy z kałasznikowami. „To było dla niego prze-
łomowe doświadczenie”. Wtedy pierwszy raz udowodnił, że gotowy jest 
ponieść ryzyko, żeby tylko zrobić dobry reportaż. Christian jako dzienni-
karz był bardzo kreatywny. Szukał niezwykłych historii; kiedyś zrealizo-
wał materiał o gorylach w lasach tropikalnych337. Przez jakiś czas był 
korespondentem w Brukseli, ale ta posada wydawała mu się strasznie 
nudna. „Zmora senna” – mówił nieraz. Jego ukochanym kontynentem 
była Afryka. „Byłeś – i historie same się pisały” – czytelnicy doceniali 
jego talent338. 

Jego ojciec opowiadał, że Christian nie znosił pracy za biurkiem, „du-
sił się”, kiedy musiał siedzieć w redakcji. „Zawsze chciał być tam, gdzie 

                                                           
334 „Du warst zu jung zum Sterben”(cyt. za: Seine Berufung gelebt, http://www. chris-

tian-liebig-stiftung.de/liebig/anteilnahme/anteilnahme.htm 
335 „Oft besorgt, man könnte sagen »ritterlich«, aber dieses Wort würdest Du blöd fin-

den” (cyt. za: Liebes Christian, http://www.christian-liebig-
stiftung.de/liebig/nachruf/nachruf.htm 

336 „Er ist ein Held des Journalismus” (cyt. za: Seine Berufung...).  
337 „Er war kreativ und suchte nach ungewöhnlichen Geschichten. Er hat ja auch über 

Gorillas im Regenwald geschrieben” (cyt. za: Ich fürchtete, es kommt was quer, http:// 
www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/interview/interview.htm). 

338 Liebes Christian, http://www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/nachruf/nachruf.htm 
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coś się działo, chociaż nie był typem zawadiaki”339. Nie szukał kłopotów, 
szukał historii. „Chciał być dziennikarzem. To było jego powołanie”340. 
I wypełniał je, jak potrafił najlepiej. Dowód uznania dla jego pracy moż-
na znaleźć na stronach internetowych:  

Christian był bardzo rzeczowy, miał zdolność analitycznego myślenia i jednocze-
śnie ogromne poczucie humoru. Nie był typem awanturnika, był raczej ostrożny, 
ciekawy, samokrytyczny341.  

Inni podziwiali jego „wysoki profesjonalizm, godny naśladowania 
etos i umiłowanie prawdy”342. „Jego rzeczowość i niezawodność uczyniły 
z niego wzór dziennikarstwa”343 – pisał niemiecki „Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung”. „Odważny i niezależny reporter, robił wszystko, co było 
w jego mocy, aby relacje z wojny były obiektywne”344. To tylko wybrane 
fragmenty obszernej korespondencji. Wszystkich listów nie sposób przy-
toczyć. 

„J e s t e m  n a p r a w d ę  s z c z ę ś l i w y” 

Dwa dni przed śmiercią Christian dzwonił do przyjaciela z redakcji, 
mówił: „Jestem naprawdę szczęśliwy, że jestem w najważniejszym 
miejscu, tam, gdzie zapadają decyzje”345. Żartował, że postanowił do-
stać nagrodę Pulitzera: „Myślę, że podjąłem najważniejszą decyzję mo-
jego życia”346. 

                                                           
339 Hans Liebig: „Ich denke, am Schreibtisch fühlte sich unser Sohn immer ein bis-

schen gefangen. Es kribbelte, es faszinierte ihn, nah am Geschehen zu sein, obwohl er alles 
andere als ein Draufgänger war” (cyt. za: Ich fürchtete...).  

340 „Er wollte Journalist sein. Das war seine Berufung” (cyt. za: ibidem).  
341 „Ich habe Christian Liebig als sehr sachlichen und analytischen Menschen kennen 

gelernt, der gleichzeitig über einen guten Humor verfügte. Ich habe ihn nie als Abenteurer 
oder waghalsigen Menschen erlebt – eher vorsichtig, neugierig und selbstkritisch” (cyt. za: 
Seine Berufung...). 

342 „Gedanken und Gefühle eines Journalisten von hoher Professionalität, beispielgeben-
dem Ethos und unbestechlicher Wahrheits – liebe” (Monika Hohlmeier, cyt. za: ibidem). 

343 „Seine Sachlichkeit und seine Zuverlässigkeit machten ihn zum Vorbild” (cyt. za: 
ibidem).  

344 „Mutigen und verlässlichen Reporter kennen gelernt. Er hat das ihm Mögliche ge-
tan, um die Berichterstattung über diesen Krieg zu objektivieren” (cyt. za: ibidem). 

345 „Ich bin richtig happy, denn ich bin am wichtigsten Platz, da, wo die Entscheidun-
gen fallen. Die Offiziere geben mir Informationen aus der Zentrale” (cyt. za: 
http://www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/tagebuch/tagebuch.htm). 

346 „Ich glaube, ich habe die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen” (cyt. 
za: ibidem).  
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Po jego śmierci, redaktor naczelny magazynu „Focus” napisał: „On 
sam był ofiarą”347. 

Podobnego zdania byli internauci. Jeden z nich napisał:  

Nie był reporterem goniącym za sensacją, ale dbał o prawdę i prawdziwość. Nie 
był cyniczny ani zarozumiały, nie udawał, że wie najlepiej, był wyrozumiały 
i rozsądny. Był człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu348.  

ENZO BALDONI, WŁOSKI DON KICHOT 

Z całą pewnością jestem nieśmiertelny, ale jeżeli przez jakiś błąd Stworzyciela 
także i na mnie przyjdzie śmierć pewnego dnia – oto moje dyspozycje: Pochowaj-
cie mnie późnym popołudniem, w porze podwieczorku. Chciałbym, żeby wszyscy 
ubrali się kolorowo i wesoło. (...) Jest kilka wyrazów tabu, które absolutnie, pod 
żadnym pozorem, nie mogą być wypowiedziane: ból, strata, pustka, której nie 
można wypełnić, czuły ojciec, wzorowy mąż, dolina łez, nigdy go nie zapomni-
my, niepocieszony, świat nie będzie już taki sam; zawsze przecież są lepsze słowa 
od tych wszystkich eufemizmów349. 

Enzo Baldoni miał 56 lat. Pracował dla włoskiego tygodnika „Il Dia-
rio” i jako wolontariusz Czerwonego Krzyża. Został uprowadzony przez 
grupę islamskich fundamentalistów, którzy obcięli mu głowę, a egzekucję 
sfilmowali. Enzo zostawił żonę Giunsy i dwoje dzieci: syna Guido (21 
lat) i córkę Gabrielę (24 lata), która w telewizyjnym apelu mówiła: „Bab-
bo un bacio forte da tutta la famiglia” (Tatusiu, wielkie buziaki od całej 
rodziny)350. 

 
 
 

                                                           
347 „Er selber das Opfer war”. 
348 „Er war kein Sensations-reporter, sondern blieb stets der Wahrheit und der Wirk-

lichkeit verpflichtet. Er war nicht zynisch, nicht überheblich, nicht besserwisserisch, son-
dern verständnisvoll und einsichtig. Er war menschlich im besten Sinne des Wortes” (cyt. 
za: Seine Berufung...). 

349 „Io sono certamente immortale, se per qualche errore del Creatore prima o poi di-
vesse succedere anche a me di morire – (...) – ecco le mie istruzioni per l’uso” (cyt. za: 
E. Baldoni, Il mio funerale, http://www.diario.it/?page=wl04082800). 

350 L’appello dei familiari ai rapitori, „Panorama”, http://www.panorama.it/mondo 
/medioriente/articolo/ix1-A020001026342 
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U n  u o m o  d i  p a c e  –  c z ł o w i e k  p o k o j u  

„Nasz ojciec był w Nadżafie, żeby ratować ludzkie życie. Uwolnijcie go, 
to człowiek pokoju”351 – w ten sposób dzieci reportera prosiły porywaczy 
w wystąpieniu emitowanym w telewizji Al-Jazeera. Arabska stacja poka-
zała wtedy również materiał filmowy, w którym Enzo jako wolontariusz 
Czerwonego Krzyża pomaga rannej irackiej kobiecie. To jednak nie 
przekonało terrorystów. Dla świata stało się jasne, że grupa islamskich 
fundamentalistów wiedziała, co robi, zabijając dziennikarza. Perfidia 
i wyrachowanie terrorystów były czytelnym sygnałem, że teraz już nie 
ma żadnych świętości: w wojnie, która się toczy, ani znak PRESS, ani 
Czerwony Krzyż nie dają już gwarancji bezpieczeństwa. Każdy cudzo-
ziemiec może zginąć.  

Enzo mówił:  

Nie odczuwam szczególnego strachu przed śmiercią. Poznałem ją wystarczająco 
dobrze. Przeszła obok mnie kilka razy. Różne osoby umierały na moich rękach. 
Śmierć jest zawsze starą towarzyszką podróży352. 

Był dziennikarzem i publicystą. Jego pasją były podróże do niebez-
piecznych zakątków świata: Meksyku, Birmy, Timoru Wschodniego, 
wreszcie Iraku353. Interesowało go wszystko: trędowaci, bezdomni, party-
zanci. Zamiłowanie do reportażu zaprowadziło go do kanałów Bukaresztu 
i do Birmy, gdzie pojechał, „aby dać świadectwo zagłady”. Widział ma-
sakrę w Timorze Wschodnim i cierpiących w leprozorium Kalaupapa. 
W Kolumbii został już raz porwany, ale zdołał się zaprzyjaźnić z komen-
dantem porywaczy i przekonał go, żeby go wypuścił354. 

Był człowiekiem pokoju, idealistą i marzycielem, hojnym i serdecznym.  

Pragnienie opowiadania popychało go w najbardziej gorące miejsca na ziemi. Po-
dróżował bez biletów pierwszej klasy, bez ekskluzywnych hoteli, bez zbrojnej 
eskorty i bez kamizelki kuloodpornej355. 

                                                           
351 Baldoni, appello video ai rapitori: „Liberatelo, è un uomo di pace”, „La Repubblica”, 

25.08.2004), http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/baldoappello/baldo appello.html  
352 „Non ho una particolare paura della morte. L’ho conosciuta abbastanza bene. Alla 

mia sono andato vicino un paio di volte. Poi mi sono morte diverse persone tra le braccia. 
Ormai è una vecchia compagna di viaggio” (cyt. za: Baldoni, appello...). 

353 Non si trova giornalista italiano, scrive dall’Iraq per „Diario”, „La Repubblica”, 
20.08.2004, http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/giornalista/giornalista.html 

354 P. del Re, Ritratto di Enzo Baldoni: „Io viaggio per la pace”, „La Repubblica”, 
27.08.2004, http://www.odg.mi.it/baldoni.htm 

355 Ibidem. 
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Enzo Baldoni mówił o sobie:  

Ktoś pomyśli, że siedzi we mnie Rambo, który uwielbia silne emocje, lubi oglą-
dać umierających ludzi i wdychać smród wojny. Tak naprawdę daleki jestem od 
tego. Po prostu jestem ciekawy. Chcę wiedzieć, najnormalniej w świecie, co po-
pycha ludzi do tego, by wzięli do ręki karabin maszynowy356.  

U n  m e s s a g g e r o  d i  p a c e  –  p o s ł a n i e c  
p o k o j u  

Enzo był „idealistą, który mocno stąpał po ziemi”357. Nie był najemni-
kiem, ale – jak powie publicysta – „posłańcem zwiastującym pokój”. Tak 
samo napisali o nim rodzice Daniela Pearla, dziennikarza zamordowane-
go w Pakistanie: 

Jesteśmy wstrząśnięci i poniżeni barbarzyńskim morderstwem Enzo Baldoniego, 
dziennikarza i męża, ojca i syna, filantropa i posłańca pokoju358.  

Baldoni był świadkiem, a zarazem świadectwem pokoju [era un testi-
mone di Pace]. I paradoksalne jest to, że został zabity na wojnie, która 
oficjalnie zakończyła się rok wcześniej359. 

D o n  K i c h o t  

Włoski publicysta Igor Man w artykule Zbrodnie bez kary pisał o Baldo-
nim: „Wyjątkowy włoski Don Kichot, walczący z okrutnymi wiatrakami 
wprawianymi w ruch wiatrem fanatyzmu”360.  

                                                           
356 „Qualcuno pensa che io sia un mezzo Rambo che ama provare emozioni forti, ved-

ere la gente morire e respirare l’odore della guerra invece sono lontano mille miglia da 
questa mentalità, molto semplicemente sono curioso. Voglio capire cosa spinge persone 
normalissime a imbracciare un mitra per difendersi” (cyt za: P. del Re, Ritratto di Enzo 
Baldoni: „Io viaggio per la pace”, „La Repubblica”, 27.08.2004, http://www.odg.mi.it 
/baldoni.htm). 

357 A. Bonomi, Enzo Baldoni, un idealista con i piedi per terra, 
http://www.arcobaleno.net/personaggi/BaldoniEnzo.htm 

358 J. e R. Pearl, I genitori di Pearl: „Difendersi è possibile”, „Corriere della Sera”, 
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/08_Agosto/31/pearls.shtml 

359 „Ciao Enzo, noi continueremo a sentire la tua voce e leggere le tue parole di Pace” 
(cyt. za: J.L. Ianniello, Morte di un pacifista, http://www.melagranaonlus.info/enzobal 
doniricordo.htm).  

360 „Enzo Baldoni, raro Don Chisciotte italico travolto dai feroci mulini mossi dal ven-
to del fanatismo” (cyt. za: I. Man, Delitti senza castigo, „La Stampa”, 28.08.2004, 
http://www.odg.mi.it/baldoni.htm). 
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Enzo Baldoni żył bardzo intensywnie. Robił wszystko: był mura-
rzem w Belgii, robotnikiem portowym, zajmował się fotografią arty-
styczną, był autorem erotyków, uczył gimnastyki, był wolontariuszem 
Czerwonego Krzyża, tłumaczył komiksy, otworzył własną agencję re-
klamową. Miał smykałkę do interesów i „potrzebę działania”. Jego 
przyjaciółka pisała: 

Potrafił przejrzeć ludzi na wylot, miał doskonałą intuicję i zdolność rozumienia 
innych. (...) miał potrzebę komunikowania się wszelkimi sposobami361. 

To widać właśnie w ogromnej ilości dokumentów, listów, notatek 
i zapisków, które zostawił na stronach internetowych.  

24 maja 2003 roku Enzo Baldoni wysłał e-mail do swojej grupy na 
czacie. Pisał o tym, w jaki sposób chciałby być pożegnany na wypadek 
„błędu Stwórcy”:  

Niech Cyganie zagrają wesołą muzykę. Nie będzie mi przeszkadzało, jeśli ludzie 
zaczną tańczyć. (...) Chcę, żebyście się śmiali, zapamiętaliście? Pogrzeby zawsze 
kończą się na śmiechu. To normalne, życie zwycięża śmierć362. 

W ostatnim liście dziennikarz napisał:  

Powiedzmy tak: w ciągu najbliższych 24 godzin mogę wyciągnąć nogi. Natural-
nie tak się nie stanie, ale jeżeli się stanie, wiedzcie, że umarłem szczęśliwy, robiąc 
to, co lubię najbardziej na świecie: podróżując po krajach, których inni turyści na 
oczy nawet nie widzieli. E.363.  

 

 

                                                           
361 A. Bonomi, Enzo Baldoni un idealista con i piedi per terra, http://www.arcobaleno. 

net/personaggi/BaldoniEnzo.htm 
362 E. Baldoni, Il mio... 
363 „Mettiamola così: nelle prossime 24 ore ho la possibilità abbastanza concreta di 

crepare. Ovviamente non succederà – ma, se dovesse succedere, sappiate che sono 
morto felice facendo quello che più mi piace al mondo: viaggiare in paesi che non 
hanno mai visto un turista prima di me” (cyt. za: M. Mastroluca, Un ficcanaso dalla parte 
dei vinti, „l’Unita”, 27.08.2004, http://www.diesserecale.it/Archivio03/baldoni.htm; oraz: 
L. Bolognini, L’ultima e-mail di Baldoni: „Se va male, qui morirò felice”, 27.08.2004, 
http:// www.repubblica.it/2004/h/sezioni/cronaca/enzobaldoni/mailbal/mailbal.html). 
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WALDEMAR MILEWICZ, ŻYCIE JEST MARIHUANĄ 

Ludzie w przelotnych, zdawkowych rozmowach zadają mi zawsze dwa pytania. 
Pierwsze: „Czy się boję?”. Drugie: „Jak było?”. Już myślałem, by odpowiedź: 
„Tak, boję się”, zawiesić na tabliczce na szyi. Na drugie pytanie wciąż nie znala-
złem metody. Najczęściej rzucam: „Jak było? Fajnie było!”364. 

Waldemar Milewicz miał 48 lat. Był jednym z najbardziej znanych 
polskich korespondentów wojennych. Został zastrzelony przez niezna-
nych sprawców, kiedy pojechał zbierać materiały do kolejnego reportażu. 
Zostawił żonę i córkę Monikę.  

„Jego głos był głosem o pomoc dla tych, których wołanie zagłuszały strzały, 
bomby i warkot helikopterów. Mówiąc o ofiarach, sam stał się ofiarą”365  

– powiedział duszpasterz środowisk twórczych ksiądz Wiesław Niewę-
głowski na mszy za dusze dziennikarzy zamordowanych w Iraku366. Na 
ołtarzu w warszawskim kościele leżały ich zdjęcia, taśmy wideo i kamera 
telewizyjna – narzędzia pracy i instrumenty ofiary.  

„On próbował opowiedzieć świat zawsze wtedy, gdy ludzie stawali 
przeciw ludziom”367. W Kosowie, Somalii, Ruandzie, Iraku, Pakistanie, 
Jerozolimie, Czeczenii – polski korespondent docierał tam, gdzie zachod-
nie stacje telewizyjne zabraniały jeździć swoim dziennikarzom368. Aby 
opowiedzieć o rzeczywistości i tragedii ofiar wojen, Waldemar Milewicz 
jechał tam, „gdzie nikt nie chciał jechać”369.  

Dziennikarstwo było jego życiową pasją. Kochał swoją pracę, bardzo 
często to podkreślał:  

Wiem, że to, co robię, naprawdę jest potrzebne, że dzięki pracy w miejscach, do 
których dotrzeć trudno, przekazuję prawdę, której nikt przede mną nie ujawnił; 
(...) Z listów, telefonów i rozmów wiem, że widzowie czekają na te informacje 
i cenią je sobie. Ta świadomość jest dla mnie ważna370.  

                                                           
364 W. Milewicz, Tu front, tam front, a łącza Bóg wie gdzie, „Elle”, luty 2000, 

www.tvp.pl/dziwnyswiat/wywiady.html 
365 W. Niewęgłowski, cyt. za: Msza za dziennikarzy, „Rzeczpospolita”, 10.05.2004. 
366 Razem z Milewiczem do Iraku pojechał Mounir Bouamrane, montażysta TVP. To 

była jego pierwsza podróż na tereny objęte wojną.  
367 W. Niewęgłowski, cyt. za: Msza... 
368 Tak było w 1999 roku w Czeczenii, gdzie Milewicz przeprowadził wywiady 

z Asłanem Maschadowem i Szamilem Basajewem. Kupiły je później zachodnie agencje. 
Por.: W. Milewicz, Nie robię lipy, wywiad R. Gluzy, „Press”, styczeń 2000, s. 54–55. 

369 www.rozmowy.onet.pl/artykul.html?ITEM=1073301&OS=43825 
370 www.tvp.pl/dziwnyswiat/tam_ram.html 
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Waldemar Milewicz był bardzo lubianym i cenionym dziennikarzem. 
Telewidzowie często dawali wyraz swojej sympatii, wyróżniając go wie-
loma nagrodami, w tym Telekamerą 2002 czy Wiktorem, nagrodą pu-
bliczności. Milewicz miał dobry kontakt z widzami, chociaż krytycy 
zarzucali mu „granie na emocjach”. Nie ukrywał nigdy, że zawiść kole-
gów trudna jest do przyjęcia371. Jednak telewidzowie doceniali i szanowa-
li jego pracę. Wyrażali uznanie często w prostych i jakże prawdziwych 
słowach, jak ~agata, która na stronie portalu onet.pl napisała:  

Ja tylko na chwilkę z życzeniami dla pana Milewicza i prośbą, coby uważał na 
siebie, kiedy tak tuła się po świecie, by nam przekazać informacje. Panie Waldku, 
pan się nie boi, i wszystkiego dobrego ze szczerego serca życzę, pozdrawiam372. 

Waldemar Milewicz nie lubił pytań o strach. „Ten, kto mówi, że się 
nie boi – kłamie albo jest wariatem”373. Odbierając statuetkę Wiktora 
1999, dziennikarz mówił:  

Bałem się nieraz, ale bardziej po fakcie niż w trakcie rozgrywającego się dramatu. 
Wtedy najlepiej wyłączyć wyobraźnię. Strach paraliżuje. Nie zastanawiam się nad 
tym, co może się ze mną stać, tylko w jaki sposób dotrzeć na miejsce i zrobić ma-
teriał filmowy, nagrać korespondencję. To moja praca374. 

Właśnie ta praca przyniosła Milewiczowi międzynarodowe uznanie. 
Był laureatem wielu prestiżowych nagród, między innymi przyznanej 
przez Johns Hopkins University w Waszyngtonie za reportaż Czeczenia – 
6 dni wojny, nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za cykl re-
portaży z wojny domowej w Ruandzie, polskiego Pulitzera w kategorii 
news – za cykl reportaży z Kosowa i strajku górników w Rumunii. 
W grudniu 2000 roku otrzymał nagrodę Grand Press, przyznaną przez 
miesięcznik „Press”, za najlepszy reportaż telewizyjny. W następnym 
roku ten sam miesięcznik uznał go za Dziennikarza Roku. Doceniono 
jego „profesjonalizm i promowanie światowych standardów dziennikar-
stwa oraz przestrzeganie etycznych zasad zawodu”375. 

                                                           
371 W. Milewicz mówił: „Ja właśnie najbardziej nie lubię powrotów, oczywiście nie li-

cząc spotkania z bliskimi. Wszechobecna zawiść, walki o rzeczy małe, wydają mi się 
w kontraście z prawdziwymi tragediami tak obrzydliwe, że jak najszybciej pragnę stąd 
uciec” (cyt. za: W. Milewicz, Tu front...). 

372 www.rozmowy.onet.pl/artykul.html?ITEM=1073301&OS=43825 
373 W. Milewicz, zapis spotkania z internautami, www.tvp.pl/kawiarenka/mile-

wicz/home.htm 
374 W. Milewicz, Dziennikarz do zadań... 
375 http://www.wprost.pl/ar/?O=59872 
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Telewizja Polska w uznaniu jego zasług zaproponowała mu objęcie 
placówki zagranicznej, co jest ukoronowaniem pracy dziennikarza. Jed-
nak Waldemar Milewicz „robił wszystko, żeby nie jechać do Brukseli”, 
ponieważ tam musiałby się zajmować sprawami polskiego członkostwa 
w NATO i Unii Europejskiej:  

Polegałoby to na szorowaniu korytarzy w siedzibach obu organizacji i wiszeniu 
u klamki urzędników. Nie jestem stworzony do takiej pracy376.  

Przyjaciele podkreślali, że tryskał energią i „nie mógł usiedzieć na 
miejscu”. Waldemar Milewicz zapytany przez internautę, czy kiedyś brał 
narkotyki, odpowiedział: „Nigdy tego nie potrzebowałem. Życie jest dla 
mnie marihuaną”377.  

„Jest coś we mnie, co nie pozwala mi usiedzieć na miejscu, kiedy 
wiem, że gdzieś daleko coś ważnego się dzieje”378 – mówił Milewicz. 
Wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że największą jego troską podczas 
podróży zagranicznych było to, czy uda mu się zrealizować materiał, czy 
dotrze tam, gdzie być powinien. Tego najbardziej się obawiał; „strach 
o życie staram się zablokować, nie myśleć o tym”379. 

Odbierając statuetkę Wiktora, dziennikarz mówił: „Nigdy nie zasta-
nawiałem się nad tym, czy ryzykuję swoje życie. Kiedy coś się dzieje, 
muszę tam być”380. Urugwaj, Kambodża, Syberia, Pakistan, Stany Zjed-
noczone, Irak, Afganistan, Turcja – Waldemar Milewicz nosił zegarek 
z dwiema tarczami. Jeśli na obu była ta sama godzina, to oznaczało, że 
był w Polsce381.  

Korespondent mówił, że na wieść o nowej wojnie czy trzęsieniu ziemi 
nie może usiedzieć na miejscu, traci spokój, chciałby już pakować waliz-
ki i wyjeżdżać. Wojciech Jagielski napisał:  

To nie była poza ani telewizyjna maska. Milewicz najszczerzej w świecie chciał 
być wszędzie, a niemożność tego wywoływała w nim wściekłość. Żył od jednego 
wielkiego wydarzenia do drugiego, a opowiadanie o nich wypełniało mu całe ży-
cie, było najważniejsze. Dla tej pasji gotów był chyba (...) poświęcić wszystko 
i oddać wszystko. I oddał, a może raczej mu odebrano382.  

                                                           
376 W. Milewicz, Nie robię..., s. 54–55. 
377 http://www.tvp.pl/kawiarenka/milewicz/odpowiedz.asp 
378 www.rozmowy.onet.pl/artykul.html?ITEM=1073301&OS=43825 
379 Ibidem. 
380 K. Matysek, Dziennikarz do zadań...  
381 Idem, Tu front... 
382 W. Jagielski, Wspomnienie o Milewiczu, „Gazeta Wyborcza”, 8.05.2004, s. 1. 
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*** 

Bardzo ogólna definicja ofiary, zdaniem antropologa Michela Mesli-
na, mogłaby brzmieć: „Działanie, przez które zwierzęta, przedmioty, 
rośliny, a nawet istoty ludzkie są trzymane z dala od im podobnych, aby 
mogły być ofiarowane bóstwu”383. Pierwszy warunek spełniony został 
przez sam fakt bycia na zagranicznej placówce.  

Korespondenta często nazywamy „specjalnym wysłannikiem”. Dzien-
nikarz zostaje „wysłany” z tego świata, który czeka na wiadomości. 
Wkracza sam, na własną rękę, w „domenę ofiary” – do świata, w którym 
co prawda są wiadomości, ale i ogromne niebezpieczeństwo. Korespon-
dent przebywa tam jakiś czas, po czym wraca, przynosząc wiadomości, 
swoją wiedzą i znajomością terenu wzbogaca wiedzę analityków, którzy 
(niczym „rada starszych”) komentują wydarzenia w telewizyjnym studiu.  

Dziennikarz musi wyjechać, musi oddalić się od jemu podobnych – 
inaczej nie zdobyłby wiadomości.  

Francuski antropolog Jean Paul Roux przypominał, że ludzie, składa-
jąc ofiarę, nie oszukiwali, znali wagę swego czynu, a jeżeli zabijali, zabi-
jali najlepszych384. Zamordowani dziennikarze byli laureatami wielu pre-
stiżowych nagród (m.in. Pulitzera). Korespondenci wojenni należą do 
elity światowego dziennikarstwa. Tworzą dziennikarski panteon. 

                                                           
383 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1966. 
384 J.P. Roux, Krew..., s. 261. 
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5. DAR – NEWS 

We carry a gift. We are filming and we show the world what’s going on. (...) My 
motive to continue my work, even if it cost me my life, because journalists have 
a message, and they carrying the message. (...) And they show the truth385. 

Dar to obrazy i słowa, zarejestrowane na taśmie wydarzenia. „Du-
chem daru” – przesłaniem – jest prawda o wojnie i zdjęcia, które mają 
poruszyć sumienia, skłonić ludzi do działania i zakończyć konflikt.  

W każdej niemal teorii ofiary „dar” i „duch daru” były najważniej-
szymi terminami. Kluczem do tego rozdziału nie są jednak definicje kla-
syków, ale cytowane wyżej proste słowa dziennikarza Mazena Dany, 
który odbierając nagrodę CPJ, mówił łamaną angielszczyzną:  

Niesiemy dar. Filmujemy i pokazujemy światu, co się dzieje. (...) Mam motywa-
cję do dalszej pracy, nawet jeżeli miałoby to mnie kosztować życie, ponieważ 
dziennikarze mają przesłanie i niosą przesłanie. (...) I pokazują prawdę386. 

Palestyński kamerzysta zaproponował własną definicję daru, którą 
uczyniłam punktem wyjścia moich rozważań. W wypowiedziach kore-
spondentów wojennych bardzo często powtarzają się słowa: służba, mi-
sja, przywilej387, zaangażowanie, obowiązek. Równie często jak dwa 
inne: strach i pomoc. Powrócę do tego problemu w dalszej części rozdzia-
łu. 

Przyjaciele mówili, że dla Mazena praca była nie tylko pracą. Trakto-
wał ją jako „społeczny obowiązek”388. Pomimo tak wielu prześladowań 
nie zrezygnował „z pokazywania prawdy, chociaż wiedział, że pewnego 

                                                           
385 Fragment przemówienia Mazena Dany na forum Komitetu Ochrony Dziennikarzy, 

Covering a Dangerous Beat, http://www.cpj.org/awards01/dana.html 
386 Ibidem. 
387 Przyjaciele z ITN pisali o zmarłym Terrym Lloydzie: „The most extraordinary feats 

of journalistic heroism really were just about doing his job and feeling privileged so to do” 
(cyt. za: D. Mannion, A tribute...). 

388 Obituary: Mazen Dana, http://about.reuters.com/aboutus/editorial/mazendana/ 



 

 

88

dnia to go zabije”389, jak napisali na stronie internetowej przyjaciele 
z Reutera.  

Odbierając prestiżową nagrodę Wolności Prasy, dziennikarz opowia-
dał o tym, „jak wiele poświęceń i ofiary”390 wymaga praca w Hebronie, 
który nazwał „miastem straconej nadziei”:  

Pracujemy pośród czołgów, helikopterów i setek żołnierzy. Trudno być kamerzy-
stą, kiedy przez cały czas jesteś prześladowany przez żołnierzy. Stacjonuje tu ich 
blisko dwustu, a to zamienia Hebron w piekło391.  

Jego słowa oddają sens tego, co w potocznym rozumieniu nazywamy 
„ofiarą”:  

Pracujesz 24 godziny na dobę. Czasami nie masz czasu, żeby usiąść na chwilę 
z dziećmi. Czasami nie masz w ogóle wakacji ani wolnego czasu. Nie masz nawet 
czasu, żeby coś zjeść392.  

Ale ofiara to nie tylko „poświęcenie” i „oddanie”. Ofiara to także 
cierpliwość, z jaką przychodzi znosić upokorzenie. „You feel sometimes 
that you are nothing” – mówił Mazen. 

Czasami czujesz, że jesteś nikim. Kiedy bije cię dwudziestoletni żołnierz, kiedy 
do ciebie strzela albo na ciebie pluje, czujesz się tak bardzo poniżony393.  

Mazen Dana był określany przez przyjaciół jako „bojownik o wolność 
prasy”394. Właśnie za to został wyróżniony przez Komitet Ochrony 
Dziennikarzy. Odbierając nagrodę, skarżył się na sytuację w Hebronie: 
„Tutaj nie ma wolności. Dlatego tak często musimy przemycać sprzęt, 
skakać po dachach, żeby zrobić zdjęcia, żeby nikt nas nie zatrzymał”395. 
Korespondent z „miasta straconej nadziei” tłumaczył, czym dla niego jest 
„wolność” i jak rozumie pracę dziennikarzy:  

                                                           
389 „He knew that one day, covering the truth might also kill him, but said nothing 

would stop him working as a journalist so people could see what was happening and judge 
for themselves” (cyt. za: ibidem). 

390 „To be a journalist and cameraman in a city of lost hope like Hebron requires great 
sacrifices” (cyt. za: CPJ, Covering...).  

391 Ibidem. 
392 Ibidem.  
393 Ibidem.  
394 „Middle East Children’s Alliance mourns the death of award-winning Palestinian 

journalist and friend Mazen Dana”, 18.08.2003, http://www.notinourname.net/war/mazen-
dana-18aug03.htm 

395 CPJ, Covering...  
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Wolność to praca, w której nikt ci nie przeszkadza, nikt do ciebie nie strzela, nikt 
cię nie obraża. (...) Chcemy żyć jak ludzie wszędzie, w spokoju robiąc to, co 
w naszej mocy, aby zakończyć konflikty na całym świecie396. 

Kamerzysta Reutera był przekonany o tym, że jego zdjęcia pozwolą 
widzom „zobaczyć to, co się dzieje, i osądzić”. Mówił: „my jesteśmy 
tylko tutaj, żeby pomóc, zakończyć konflikt, może właśnie za pomocą 
obrazów”397. 

Dlatego właśnie napisałam, że przesłaniem, jakie wypływa z wojen-
nych relacji, jest apel o pokój, o zakończenie konfliktu, natomiast „da-
rem” składanym przez kamerzystów i korespondentów są obrazy, burzące 
spokój telewidzów – obrazy, które są tylko częścią „przesłania”. I podob-
nie jak w klasycznych teoriach ważniejszy jest „duch daru”, to on rządzi 
mechanizmem ofiary, tak i tutaj ważniejsze jest przesłanie, na które skła-
dają się pojedyncze obrazy. 

Klasycy antropologii podkreślali wielokrotnie, że „darem” jest przed-
miot, który ma dla ofiarującego szczególną wartość. To właśnie rozumie-
nie pozwala mi zaliczyć do tej kategorii „wiadomość” nazywaną w żar-
gonie dziennikarskim newsem. 

Darem – newsem jest nie tylko przekaz ustny, ale w przypadku relacji 
z wojny – przede wszystkim obrazy. Mają one dla ofiarującego szczegól-
ną wartość, bo nierzadko właśnie dla zdjęcia ryzykuje życie. Aby dostar-
czyć na czas wiadomość, newsa, „specjalny wysłannik” jest gotowy 
w jednej chwili porzucić wszystko, co ma dla niego wartość: dom, rodzi-
nę, spokojne życie, i jechać „tam, gdzie coś się dzieje”. W obliczu śmier-
ci i ryzyka, wysiłku związanego ze zdobyciem informacji, ma ona dla 
samego dziennikarza bardzo dużą wartość398, jest jego darem.  

„It’s not easy to have a picture and a picture maybe will cost you your 
life”399 – mówił Mazen Dana. „Nie jest łatwo zrobić zdjęcie, a to zdjęcie 
możesz przypłacić życiem”. Śmierć dziennikarza potwierdziła prawdzi-
wość jego słów. Kamerzysta został zastrzelony pod więzieniem Abu  
Ghraib przez amerykańskiego żołnierza. „Lets’ do this one last shot” – 
„Zróbmy jeszcze to jedno ujęcie” – to były jego ostatnie słowa. Kamerzy-

                                                           
396 „We want to be as all people living in peaceful situation, working as a journalist, 

doing what ever we can do to help and to bring an end for the conflict all over the world” 
(cyt. za: ibidem).  

397 Ibidem.  
398 Chociaż przyzwyczajeni do newsów telewidzowie nie myślą o tym, ile trudu musiał 

włożyć dziennikarz w przygotowanie półtoraminutowej korespondencji.  
399 Obituary: Mazen Dana, op.cit.; albo: CPJ, Covering...  
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sta i fotoreporter muszą być niezwykle blisko wydarzeń. Ta bliskość 
oznacza niebezpieczeństwo.  

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, śmiało można potraktować 
newsa jako „dar” w klasycznym rozumieniu teorii ofiary. Telewidzowie 
bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak trudno jest zdobyć wartościową 
informację. Jak trudno jest dotrzeć w rejon walk400, „wkupić się w łaski 
dowódców”401, nie dać się zabić, nagrać relację, zmontować materiał 
w warunkach polowych i dostarczyć go na czas do redakcji. Jak trudno 
jest oszukać żołnierzy, którzy na widok kamery rzucają gniewne: No 
pictures! 

W filmie „Na linii ognia” („In the line of fire”) Mazen Dana mówił:  

Stajemy się celem żołnierzy, ponieważ filmujemy zagrożenie. (...) Oni nie chcą, 
żeby świat zobaczył, co tu się dzieje402.  

Świat jednak ogląda, chociaż nie ma pojęcia, kto jest autorem zdjęć. 
Po śmierci Dany jego przyjaciel z Reutera Paul Holmes napisał:  

Ludzie byli świadomi wydarzeń w Hebronie dzięki odwadze Mazena. (...) Przez 
tak wiele lat pracował anonimowo w tym zawodzie. (...) wierzył, że jego misją 
było dostarczenie prawdy, dostarczenie obrazów do ludzi, do ich domów, za po-
mocą kamery403.  

Kolejny raz w tych rozważaniach pojawia się słowo misja. Dziennika-
rze na wojnie są „misjonarzami informacji”404, „niewygodnymi świadka-
mi”405. Rejestrują obrazy – prawdziwe i wstrząsające – które mają spra-
wić, żeby telewidzowie w swoich ciepłych i bezpiecznych domach po-
czuli się nieswojo. 

„Czasami moje zdjęcia sprawiają ludziom przykrość, nic mnie to nie 
obchodzi” – mówił Don McCullin, jeden z najstarszych korespondentów 

                                                           
400 Waldemar Milewicz: „Podstawowym problemem jest dotarcie w rejon walk. (...) To 

gra polegająca na tym, kto kogo przechytrzy” (Tu front...).  
401 Martin Bell uważał, że to najważniejsza rzecz w pracy korespondenta wojennego. 

Por. „Dying to tell the story”.  
402 http://www.pacifica.org/programs/flashpoints/flashpoints_030818.html 
403 „People were aware of events in Hebron thanks to Mazen’s courage, thanks to his 

commitment and thanks to his professionalism” (cyt. za: A. Goodman, Don’t kill the truth: 
Hundreds in Hebron mourn Palestinian journalist Mazen Dana who was shot dead by U.S. 
troops in Baghdad, „Democracy Now!”, 19.08.2003, http://www.fromoccupiedpalestine. 
org/node.php?id=668 

404 Określenie to zaczerpnęłam z artykułu J. Piątka Pani, która nie wybiera, 
www.polska.pl/aktualnosci/specdlaposlki/article.htm?id-102724  

405 W. Milewicz, Tu front...  
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wojennych – „Wielu uważa mnie za potwora. Ja nie zabiłem tych ludzi, 
nie wywołałem wojen”406. 

Dziennikarze często mają świadomość tego, że „na ich oczach dzieje 
się historia”407. Nie tylko jednak historia. Na ich oczach mają miejsce 
wydarzenia, których większość ludzi wolałaby nie oglądać. Arturo Perez-
-Reverte pisał: 

Widział już zbyt wiele płonących muzułmańskich zagród, zbyt wielu wieśniaków 
z poderżniętym gardłem. (...) I dziesięcioletnią dziewczynkę zabitą strzałem 
w głowę, jak leżała w kałuży krwi na środku pokoju w swoim domu – niesamowi-
ta jest ilość krwi, jaka mieści się w tak małej dziewczynce. Wszyscy (...) mają 
zbyt wiele rachunków do wyrównania na tej wojnie, gdzie kobiety są smutne, 
a mężczyźni zbyt podli408.  

Wszyscy, dziennikarze również. 
Cierpienie, krew i śmierć – to obrazy wojny, które mają ludzi poin-

formować o tym, co się dzieje. Korespondenci wojenni są świadomi tego, 
że obraz i słowo czasami nie wystarczają:  

Kiedy próbujemy o tym opowiadać, okazuje się, że nikt nas nie rozumie. Nie 
można tego opisać ludziom, którzy tam nie byli. To dlatego, że nie są w stanie te-
go powąchać. Bo można coś usłyszeć, zobaczyć, ale nie można powąchać, a zapa-
chu śmierci nie da się wyrazić ani z niczym porównać409. 

Christian Amanpour, legenda CNN, opowiadała, w jaki sposób radzi 
sobie z tym „zapachem śmierci” i z własnym strachem: „Ważne, by całą 
energię zrodzoną z przerażenia włożyć w przekazanie informacji, tylko 
tak można się z tym uporać”410. W podobny sposób odpowiadają kame-
rzyści, którzy koncentrują się na jakości ujęcia, oświetleniu – „obiektyw 
wprowadza dystans”. Mówią:  

Wpadasz na coś, ale jedno oko jest zamknięte, a drugie wpatrzone w okular apara-
tu. Zastanawiasz się nad tym, czy dobra jest ostrość, czy właściwe światło, czy nie 
wyczerpie się bateria, czy wystarczy filmu, czy dźwięk dobrze się nagrywa. Nie 
angażujesz się w to, co się dzieje, zajmujesz się ujęciem411. 

                                                           
406 Don McCullin w filmie „Dying to tell the story”.  
407 Por. Dana Lewis, bohaterowie filmu „Dying to tell the story”; albo Waldemar Mi-

lewicz, http://www.tvp.pl/kawiarenka/milewicz/odpowiedz.asp  
408 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 125. 
409 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
410 Ibidem. 
411 Ibidem. 
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Kamerzysta Mohammed Shaffi dowiedział się w Etiopii o dzieciach 
poparzonych napalmem. Przekonany był, że „świat powinien zobaczyć, 
co się stało”. W pomieszczeniu, gdzie przebywały pokaleczone dzieci, 
było ciemno i operator musiał włączyć światło na dwadzieścia sekund. 
Opowiadał później:  

Dzieci się obudziły. Siedziały na posłaniu. To, co zobaczyłem, przechodziło 
wszelkie wyobrażenie. Kiedy otworzyliśmy drzwi, nawet najlżejszy powiew wia-
tru sprawiał im ból, niczym ostrze przeszywające ciało. Zrozumiałem ich cierpie-
nie, kiedy jęknęły, widząc światło. Wiem, że cierpiały przeze mnie. Czasami my-
ślę, że jesteśmy okrutni, ale tylko dzięki tym zdjęciom świat dowie się, co się sta-
ło. Mogę jedynie prosić Boga o przebaczenie za to, co zrobiłem412. 

Po powrocie do Anglii Shaffi zadbał o to, by w telewizji emitowano 
materiał pokazujący bestialstwo etiopskich żołnierzy.  

Dramatyczne zdjęcia dokumentujące zbrodnie mają wielką siłę od-
działywania na tych, którzy je potem oglądają. Jednak są również ogrom-
nym obciążeniem psychicznym dla kamerzysty, który zarejestrowane na 
taśmie sceny ma przed oczami przez wiele lat. W poprzednim rozdziale 
pisałam o tym, jak takie doświadczenie zmienia ich życie.  

Marquezowi łzy nie pozwalały dobrze złapać ostrości, dlatego nigdy nie płakał, 
kiedy spod gruzów wyciągano dzieci ze zmiażdżonymi głowami, chociaż potem 
przez długie godziny siedział w kącie, nie otwierając ust413. 

Kamerzystom i reporterom towarzyszy moralny niepokój, z którego 
trzeba zdawać sobie sprawę, aby zrozumieć, jak wielkim darem są te 
zdjęcia, które przywożą z wojny. Dziennikarze czują ogromną bezrad-
ność w obliczu cierpienia, któremu nie mogą zapobiec – mogą o nim 
tylko powiedzieć, ale to za mało. Ta świadomość staje się częścią ich 
życia414, mówił Dana Lewis. Podobnego zdania byli bohaterowie filmu 
„Dying to tell the story”: 

Jesteś w sytuacji, w której niezbędny jest lekarz, zaopatrzenie, żywność, koce, 
ubrania, ciepło, a ty masz tylko aparat i usiłujesz wyjaśnić zrozpaczonym, głodu-
jącym ludziom, że dziś pokażą ich w „Wiadomościach”. To nie pomaga ani im, 
ani tobie. Nie czujesz się jak człowiek, ale jak sęp415. 

                                                           
412 Ibidem.  
413 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 22. 
414 Dana Lewis.  
415 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
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Uczucie to prawdopodobnie potęguje bliskość wydarzeń, przed któ-
rymi nie można się nigdzie schronić („no escape, no hiding”416). Don 
McCullin opowiadał:  

Fotografując, byłem tak blisko, że niemal czułem odór śmierci. Człowiek jest 
niemal mokry od łez ofiar. Ludzie siłą domagają się, żeby ktoś ich słuchał, wi-
dział, rozumiał. Nie jestem Robokopem, słucham ich, zbliżam się do nich. Cza-
sem tak bardzo, że ci, którzy oglądają moje zdjęcia, czują się tak, jakby przy tym 
byli417.  

Na tym właśnie polega łączność ustalana przez ofiarę, która razem 
z darem przenosi do innego świata – bezpieczniejszego świata – ułamek 
tej rzeczywistości, w której przebywał ofiarnik. Wytworzone w ten spo-
sób poczucie bliskości może skłonić odbiorców do działania. 

To jest właśnie powód, dla którego dziennikarze wyjeżdżają na tereny 
objęte wojną i podejmują ryzyko, aby opowiedzieć o tym, co widzieli.  

Nie jesteśmy tylko po to, by fotografować nieszczęście i przemoc. Mamy nadzie-
ję, że nasza praca pomoże ludziom i zmieni bieg wydarzeń418.  

W analizowanych w tej książce wypowiedziach dziennikarzy bardzo 
często pojawia się motyw pomocy.  

POMOC 

Waldemar Milewicz mówił:  

Najważniejsze jest dla mnie uświadomienie ludziom ogromu tragedii, która doty-
ka innych. Tylko w ten sposób mogę pomóc ludziom, dla których wizyta zagra-
nicznych dziennikarzy jest ostatnią deską ratunku, wołaniem o pomoc419. 

To właśnie relacje korespondentów z Somalii i Ruandy dały początek 
międzynarodowym akcjom pomocy humanitarnej. Gdyby nie dziennika-
rze, świat nie dowiedziałby się o tragicznym położeniu dzieci w Etiopii. 
Czasami jednak na reakcje opinii publicznej – i co ważniejsze – polity-
ków trzeba bardzo długo czekać.  

                                                           
416 Ibidem. 
417 Ibidem. 
418 Ibidem.  
419 K. Matysek, Dziennikarz...  
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Martin Bell, wieloletni korespondent BBC, nadawał relacje z wojny 
w Jugosławii. Stał na zgliszczach domu i mówił: „Nie możemy pokazać 
tego, co widzimy. Trudno sobie wyobrazić, że na naszym kontynencie, 
w naszych czasach ludzie popełniają takie zbrodnie”420. Kodeks etyczny 
brytyjskiej stacji zabrania pokazywania zwłok. 

Dziennikarka CNN Christian Amanpour twierdzi, że właśnie z tych 
relacji jest najbardziej dumna:  

Uważam, że my, dziennikarze, spełniliśmy swój obowiązek. Pojechaliśmy 
i spędziliśmy tam wiele lat. Robiliśmy, co do nas należy – opowiedzieliśmy histo-
rię. (...) W Bośni w grę wchodziła nasza ludzka odpowiedzialność i moralność.  

Podczas konfliktu na Bałkanach zginęło kilkudziesięciu dziennikarzy. 
Relacje specjalnych wysłanników przyniosły jednak efekt: w 1995 roku 
wojska NATO wkroczyły do byłej Jugosławii i w dwa tygodnie zakoń-
czyły wojnę trwającą ponad pięć lat.  

Na Bałkanach mieliśmy do czynienia z dziennikarstwem zaangażo-
wanym. Korespondencje z byłej Jugosławii były przykładem tego, w jaki 
sposób media mogą wpływać na politykę rządów. Gdyby nie dokumen-
talne zdjęcia Kaveha Golestana i Terry’ego Lloyda nikt nie dowiedziałby 
się o Kurdach zamordowanych na rozkaz Saddama Husajna. Dziennika-
rze muszą dokumentować zbrodnie, muszą je pokazywać – tylko w ten 
sposób poruszą opinię publiczną. Martin Bell mówił:  

Miałem nadzieję, że kiedy pokażę materiał, ludzie powiedzą: To oburzające, że 
nic nie robimy421.  

Tym razem, podobnie jak w przypadku Iraku, odbiorca – adresat daru, 
(czyli zachodnia opinia publiczna) zareagował na obrazy, które ukazywa-
ły prawdę wojny. 

 
 
 
 
 

                                                           
420 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
421 Ibidem.  
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PRAWDA 

Mówi o niej prawie każdy dziennikarz. „Staram się pokazać prawdę”422, 
„dziennikarze pokazują prawdę”423, „Szukał prawdy, znalazł śmierć”424. 
W wielu listach kondolencyjnych umieszczonych na stronach interneto-
wych po śmierci dziennikarzy pojawia się to słowo: walczył o prawdę, 
był bojownikiem, męczennikiem, zginął za prawdę.  

Waldemar Milewicz przed wyjazdem w maju 2004 na swoją ostatnią 
korespondencję zostawił w telewizji konspekt, w którym słowo „prawda” 
pojawia się w co drugim zdaniu, częściej niż „Irak”:  

Jadę tam po to, aby pokazać prawdziwy obraz sytuacji w Iraku. (...) Chcę pokazać 
prawdziwy obraz irackiego ruchu oporu. (...) Przekonać się, kim naprawdę są lu-
dzie dokonujący zamachów na wojska koalicji. Poznać motywy ich działania, sto-
pień determinacji. (...) Jak jest naprawdę, chciałbym się przekonać na miejscu425.  

Z takim właśnie zamiarem polski korespondent wojenny wyjechał do 
Iraku realizować swój – jak się okazało – ostatni reportaż. Nie bez powo-
du Krzysztof Mroziewicz napisał w „Polityce”, że:  

gdyby jego mordercy wiedzieli, jaki konspekt dziennikarz zostawił na Woronicza 
– nie tylko by go nie tknęli palcem, ale pomogliby mu w pracy426. 

Sformułowanie, że pierwszą ofiarą na wojnie jest prawda, stało się 
obecnie nieaktualne w obliczu śmierci dziennikarzy, którzy tę prawdę 
przekazują. To ich życie staje się darem. Ich śmierć staje się newsem 
i przybliża zachodniej cywilizacji grozę irackiego konfliktu.  

 
W ten sposób dochodzimy do drugiego rozumienia daru, najbardziej 

zbliżonego do koncepcji Guy Nicolasa, jako daru z siebie – don de soi. 

                                                           
422 Don McCullin, „Dying to tell the story”. 
423 CPJ, Covering...  
424 Er suchte die Wahrheit und fand den Tod, http://www.christian-liebig-stiftung. 

de/liebig/presse/presse.htm 
425 http://www.tvp.pl/dziwnyswiat/irak4.htm 
426 K. Mroziewicz, Dziennikarzy na wojnie nikt nie lubi, „Polityka”, 2004, nr 20. 
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6. DAR Z SIEBIE – DON DE SOI 

„Żadna historia nie jest warta tego, aby dla niej umrzeć” – napisał tygo-
dnik „Bild”427, żegnając niemieckiego reportera.  

 
Le sacrifice suprême – ofiara najwyższa to w rozumieniu Guy Nicola-

sa ofiara składana z własnego życia dla dobra wspólnej sprawy lub ide-
ału428. To dar z siebie (don de soi), którym może być nie tylko śmierć, ale 
również jej ewentualność, związana z ryzykowną działalnością. Ten, kto 
podejmuje takie wyzwanie, składa dar, nie oczekując wzajemności. Dla-
tego relacja między dwoma partnerami rytuału oparta jest na „bezwarun-
kowym i absolutnym charakterze daru, który tutaj jest definiowany jako 
dar z siebie albo dar z jakiejkolwiek rzeczy”429. 

W poprzednim rozdziale wyjaśniałam, dlaczego pracę korespondenta, 
jego relacje z linii frontu – newsy – możemy traktować jako dar. Dzienni-
karz nie oczekuje „wzajemności” adresatów, po prostu spełnia swój obo-
wiązek. Przyjaciele Golestana napisali: 

Kaveh proponował inne spojrzenie na wojnę przez obiektyw kamery. A potem 
w końcu sam stał się częścią tragedii wojny430. 

W przypadku dziennikarzy, o których piszę, śmierć nie tylko była 
ewentualnością, ale stała się faktem. Najważniejszym newsem dnia – 
                                                           

427 „Keine Story ist es wert, für sie zu sterben” (cyt. za: Er suchte die Wahrheit..., 
http://www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/presse/presse.htm). 

428 „Le »sacrifice suprême«, en tant qu’offrande volontaire par un sujet de sa vie au 
bénéfice d’une cause commune ou idéale” (G. Nicolas, Du don rituel..., s. 122). 

429 „C’est en cette limite extrême que la loi du don rituel rejoint paradoxalement la 
conception asymétrique de la »charité«, au sens fort du mot, que résume bien la sentence 
d’E. Levinas: »Je suis responsable d’autrui, sans attendre sa réciprocité; la relation vraie du 
JE AU TU n’est pas fondée sur un système de transaction mais sur le caractère incondi-
tionnel et absolu du don, ce qui le définit comme une offrande et comme un sacrifice«” 
(cyt. za: ibidem, s. 121). 

430 S. Sayyah, We all lost a friend; his name is Kaveh Golestan, 1.04.2004, 
http://www.payvand.com/news/03/apr/1091.html 
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najważniejszym darem. Śmierć reportera niesie przesłanie o wiele silniej-
sze niż wszystkie jego dotychczasowe relacje. Czytelnicy magazynu „Fo-
cus” pisali:  

Christian wykonywał swój zawód z ogromną odwagą i poświęceniem. To było je-
go powołanie. Był świadomy ryzyka, a mimo to robił wszystko, by jak najszyb-
ciej dostarczyć światu prawdziwy obraz sytuacji. Dla tego właśnie oddał swoje 
życie431.  

„Był świadomy ryzyka”, „to było jego powołanie”, „chciał tam 
być”432 – dziennikarze wyjeżdżający w strefy konfliktu sami dokonują 
wyboru, nikt ich do tego nie zmusza433. Zwykłych śmiertelników przeraża 
już sama myśl o dobrowolnym przybliżeniu śmierci. To właśnie wyróżnia 
„specjalnych wysłanników”. Oni muszą, jak Christian Amanpour, „całą 
energię zrodzoną z przerażenia włożyć w przekazanie informacji”434.  

Ofiarę najwyższą składa ten, kto decyduje się przyjąć trudne warunki: 
bliskość śmierci i jej ewentualność435. Gdy terroryści zamordowali Enzo 
Baldoniego, włoski publicysta pisał:  

Enzo był tam, w kraju zniszczonym szaleństwem wojny. (...) My, zamknięci 
w domach, rozmawiamy o banałach, a człowiek umiera, aby wypełnić to, co musi. 
Aby opowiedzieć prawdę436.  

Znowu powraca motyw prawdy. Paradoksalnie właśnie śmierć dzien-
nikarzy opowiada prawdę o wojnie lepiej niż najbardziej rzetelna telewi-
zyjna relacja.  

                                                           
431 Liebes Christian, http://www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/nachruf/nachruf.htm 
432 A. Perez-Reverte, Okno na wojnę, przeł. Joanna Karasek, „Gazeta Wyborcza”,  

8–9.05.2004, s. 19.  
433 Międzynarodowe federacje i stowarzyszenia przypominają, że prawo zabrania zmu-

szać dziennikarza do wyjazdu w sfery konfliktu, jeżeli on tego nie chce. Por. np.: 
www.cpj.org 

434 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
435 „Ce »don de soi« peut consister en l’acceptation d’une mort immédiate et tragique 

ou simplement de son éventualité, liée à une activité à risque, librement choisie, option 
sublime qui distingue l’acteur concerné de la masse des mortels, terrorisés par l’idée de 
devancer volontairement le moment de leur mort” (cyt. za: G. Nicolas, Du don rituel..., 
s. 122). 

436 „Un uomo muore per adempiere il proprio dovere. Per raccontare la verità. Per aiu-
tare persone in difficoltà” (cyt. za: V. Vartolo, Un altro modo di essere eroe, http://www.in 
movimento.it/04_agosto/28_vartolo.php). 
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7. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFIARY 

Współczesne ofiary składane są na „terytorium Komanczów”. Tak nazy-
wa się w slangu zawodowym miejsce, w którym „instynkt każe zatrzy-
mać samochód i zawrócić”. Arturo Perez-Reverte pisał:  

Drogi są tam puste, a domy obrócone w osmalone ruiny (...). Na wojnie ziemia 
zawsze pokryta jest potłuczonym szkłem. Terytorium Komanczów to jest to 
miejsce, gdzie słyszysz, jak szkło trzeszczy pod butami, i choć nikogo nie wi-
dzisz, wiesz, że jesteś obserwowany. To tam, gdzie nie widzisz luf, ale lufy widzą 
ciebie437. 

TERRY LLOYD, FRIENDLY FIRE 

Terry Lloyd zginął 22 marca 2003 roku. Zaledwie dwa dni po rozpoczę-
ciu operacji „Trwały Pokój”. 

Ekipa brytyjskiej telewizji ITN nie była przypisana do żadnego od-
działu. Po Iraku podróżowała na własną rękę w dwóch jeepach oznaczo-
nych literami TV. W miejscowości Iman Anas, na południe od Basry, 
dziennikarze dostali się w krzyżowy ogień, pomiędzy oddziały walczą-
cych Irakijczyków i amerykańskich marines. Daniel Demoustier, kame-
rzysta ranny podczas wypadku, twierdził, że zostali ostrzelani przez siły 
koalicji443388. Według źródeł IFJ to iracka kula zraniła w brzuch dziennika-
rza443399. Terry Lloyd siedział obok kierowcy, który później relacjonował 
przebieg wydarzeń:  

                                                           
437 A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów, op.cit., s. 16. 
438 IFJ: Update, http://www.ifex.org/en/content/view/full/33929 
439 IFJ Report, US gunship attack on British TV reporter in Iraq exposed, 17.09.2003, 

http://www.ifex.org/en/content/view/full/53573 
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Po tym, jak zaczęli strzelać, kucnąłem pod kierownicą, wciskając pedał gazu, 
spojrzałem w górę na chwilę przed tym, jak się rozbiliśmy. Terry’ego nie było444400.  

Demoustier stracił przytomność. Kamerzysta Fred Nerac i tłumacz Hu-
sajn Othman podróżowali w drugim samochodzie. Nie byli ranni, zostali 
schwytani przez Irakijczyków i przewiezieni do lokalnej kwatery Saddama 
Husajna, a ich ciała znaleziono w nieoznaczonych grobach na pustyni444411. 

Siły amerykańskie przyznały, że żołnierze, którzy ostrzelali samocho-
dy dziennikarzy, myśleli, że to zamaskowani iraccy bojownicy. Amery-
kanie widzieli litery TV z boku samochodu, jednak podejrzewali, że to 
tylko kamuflaż, ponieważ auta jechały bardzo szybko, tuż przed iracką 
ciężarówką pełną żołnierzy442.  

Rozpoczęło się śledztwo. Do kwatery głównej wojsk brytyjskich 
w Basrze zgłosił się Irakijczyk Hamid Aglan, który twierdził, że transpor-
tował rannego Europejczyka do szpitala. Brytyjscy oficerowie zignoro-
wali jego zeznania, dopiero po sześciu miesiącach przypadkowa rozmowa 
sprawiła, że opowiadanie irackiego biznesmena trafiło na pierwsze strony 
brytyjskich gazet. We wrześniu 2003 roku ujawniono okoliczności śmier-
ci dziennikarza, do tej pory wszyscy przekonani byli, że Lloyd umarł na 
skutek ran odniesionych podczas strzelaniny. Tymczasem brytyjski 
dziennik „The Daily Mirror” opublikował rozmowę z Irakijczykiem, 
który odwoził rannych do szpitala443, a opinia publiczna poznała praw-
dziwe okoliczności śmierci specjalnego wysłannika.  

Hamid Aglan podróżował w interesach, gdy na drodze do Basry za-
trzymali go ranni iraccy żołnierze i prosili, by zabrał ich do szpitala.  

Tam panował totalny chaos – zniszczone samochody wojskowe, martwi i ranni męż-
czyźni. Był tam również samochód cywilny z namalowanymi z boku literami TV.  

Terry Lloyd siedział na poboczu i czekał, aż Aglan umieści rannych 
żołnierzy w samochodzie, wtedy podszedł do kierowcy i poprosił, aby 
również jego zabrał do szpitala. Nie chciał się przyznać, że jest 
Brytyjczykiem.  

                                                           
440 T.N. Dunn, ITN’c Terry: Shock New Evidence, 10.09.2003, http://www.mirror. 

co.uk/news/allnews/content_objectid=13390213_method=full_siteid=50143_headline=-ITN-S- 
-TERRY-SHOCK-NEW-EVIDENCE-name_page.html 

441 Karty prasowe dziennikarzy znaleziono w opuszczonym domu, w którym stacjono-
wali fedaini (członkowie milicji Saddama Husajna; ibidem). 

442 Ibidem.  
443 IFJ Report, US gunship...  
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Powiedział, że jest Rosjaninem, miał na sobie zakrwawioną żółtą koszulę. Bardzo 
krwawił i był już osłabiony, więc pomogłem mu wsiąść do samochodu. Położył 
się na podłodze.  

Cywilny minibus jechał do szpitala, kiedy został ostrzelany przez 
amerykański helikopter. Kule podziurawiły metalową podłogę. Kierowca 
opowiadał:  

Dziennikarz z pewnością by przeżył, gdybym dowiózł go do szpitala. Był tylko 
ranny w ramię, chodził i mówił do mnie. Ale po ataku helikoptera przestał się 
ruszać i był cały we krwi. Dziesięć minut później dotarliśmy do szpitala. 
Dziennikarz był nieprzytomny, więc wniosłem go na izbę przyjęć. Lekarze po-
wiedzieli, że nie żyje444. 

Terry Lloyd został raniony w głowę i zmarł na miejscu. 
ITN dowiedziała się o śmierci Lloyda po tym, jak katarska telewizja 

Al-Jazeera pokazała w wieczornych wiadomościach zdjęcia ofiar strzela-
niny, przewiezionych do szpitala w Basrze. Dziennikarze ITN zobaczyli 
ciało swojego kolegi445. Iracka kula raniła korespondenta w ramię, kiedy 
dostał się wraz z ekipą w krzyżowy ogień, między walczące oddziały. 
Potem amerykańska kula raniła go w głowę, kiedy leżał w samochodzie 
wiozącym go do szpitala. Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy jest 
przekonana, że Stany Zjednoczone pogwałciły konwencję genewską, 
która zabrania żołnierzom strzelać do pojazdów cywilnych i karetek po-
gotowia446.  

TARAS PROTSYUK, FRIENDLY FIRE 

Taras Protsyuk zginął 8 kwietnia 2003 roku. Stał na balkonie hotelu Pale-
styna i filmował walki, jakie toczyły się na ulicach Bagdadu. Dwa amery-
kańskie czołgi Abrams wjechały na most Republiki. Załoga jednego z nich 
zobaczyła na piętnastym piętrze refleksy światła. Żołnierze myśleli, że 
promienie słońca odbijają się w lunecie snajperskiego karabinu447. Czołg 

                                                           
444 T.N. Dunn, ITN’c Terry...  
445 Reporter dies, two missing in burst of ‘friendly fire, 25.03.2003, http://www.theage. 

com.au/articles/2003/03/24/1048354540998.html?oneclick=true 
446 IFJ Report, US gunship...  
447 „The tank crew took Protsyuk’s camera for a sniper’s rifle” (cyt. za: List otwarty do 

Prezydenta USA George’a Busha, podpisany m.in. przez National Union of Journalists, 
http://eng.imi.org.ua/?id=read&n=2079&yy=2005. 
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ostrzelał balkon pełen operatorów i fotoreporterów. Światło odbijało się 
w obiektywie kamery telewizyjnej.  

Przemysław Marzec i Jan Mikruta napisali w swojej książce, co działo 
się w hotelu Palestyna kilka minut po ataku:  

Wysiadamy na piętnastym piętrze. Na posadzce leży aparat fotograficzny. Rozma-
zaną na obiektywie krew widać dopiero, gdy przyglądamy się z bliska. Zanim zdą-
żymy zastanowić się, co się stało, słyszymy krzyk. (...) Na końcu korytarza jest już 
kilkanaście osób, próbują wcisnąć się do pokoju zajmowanego przez ekipę telewizji 
Reutera. Jeden z arabskich operatorów włącza kamerę, inny z dziennikarzy zasłania 
mu obiektyw (...). Pokój nie jest zniszczony, tylko wyrwana i pogięta futryna okien-
na zdradza, że w pobliżu musiał eksplodować pocisk448.  

Dziennikarze nie potrafili zrozumieć, co się stało:  

Mówią, że jeden z amerykańskich czołgów stojących na moście Republiki ostrze-
lał hotel. Kilka osób jest rannych, co najmniej czwórka z Reutera i Hiszpan z te-
lewizji Tele 5. W naszym pokoju odsuwamy sprzęt, jak najdalej od okien, chociaż 
zdajemy sobie sprawę, że nie uchroni nas to, gdyby kolejne pociski uderzały w 
budynek. (...) – Żyjecie? Podobno zginął jakiś Polak (...). Dopiero teraz dociera do 
nas, że w ostrzelanym pokoju mógł być Taras449.  

Na jego miejscu mógł się znaleźć każdy. Dziennikarze pisali póź-
niej: „Taras nie popełnił żadnego błędu, nikogo nie zaatakował. Po 
prostu wykonywał swoje obowiązki”450. W ataku zginął także hiszpań-
ski kamerzysta, Jose Causo. Pocisk ranił trzech innych dziennikarzy 
Agencji Reutera.  

Dowódca czołgu twierdził, że nikt mu nie powiedział o zagranicz-
nych korespondentach mieszkających w hotelu. Na ulicy trwały walki, 
żołnierze byli przekonani o tym, że światło odbija się w lunecie granat-
nika albo karabinu snajpera451. Pentagon uznał śmierć dziennikarzy za 
„nieszczęśliwy wypadek”452. Amerykańskie dowództwo twierdziło na 
początku, że jeden z czołgów otworzył ogień w kierunku hotelu w od-
powiedzi na strzały snajpera. Według dziennikarzy obserwujących całe 
zdarzenie z hotelu nikt nie strzelał. „Nie słyszałem nawet jednego wy-

                                                           
448 P. Marzec, J. Mikruta, Bagdad..., s. 100. 
449 Ibidem, s. 101. 
450 List otwarty... 
451 „Captain Philip Wolford said that his men, who were engaged in fierce fighting in 

the hotel’s neighbourhood, had seen a glint of light reflecting off what they thought were 
binoculars on one of the hotel’s balconies, and assumed they belonged to a spotter direct-
ing enemy fire” (cyt. za: Taras Protsyuk: Obituary, op.cit.). 

452 List otwarty... 
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strzału... a już z pewnością nie z hotelu” – mówił Brytyjczyk, David 
Chater453. „To tłumaczenie było głupie i nieprawdziwe” – twierdzą pol-
scy reporterzy Radia RMF, którzy przyznają, że „po raz pierwszy 
w swojej pracy stracili dystans”:  

Z hotelu nikt nie strzelał. Gdyby którykolwiek z reporterów zobaczył uzbrojonych 
mężczyzn, natychmiast podniósłby alarm w obawie, że Irakijczycy chcą nas wy-
korzystać jako „żywą tarczę”. Nikt z mieszkających tu dziennikarzy nie słyszał 
strzałów454.  

Po śmierci Tarasa Protsyuka i Jose Causo w hiszpańskim dzienniku 
„El Pais” Arturo Perez-Reverte opublikował artykuł Okno na wojnę:  

Zginęli, bo chcieli tam być (...). Wykonywali ciężką robotę i na nich wypadło. Na 
loterii, gdzie z rachunkiem prawdopodobieństwa sumują się prawa balistyki, 
przegrał ich los455. 

MAZEN DANA, FRIENDLY FIRE 

Why did you shoot him? We are TV.  
You see him with a camera, why did you shoot him?456 
You killed a journalist!457 

Mazen Dana zginął 18 sierpnia 2004 roku w Bagdadzie, zastrzelony 
przed więzieniem Abu Ghraib458. Na taśmie filmowej utrwalił ostatnie 
momenty swojego życia. Widać, jak do kamerzysty zbliża się amerykań-

                                                           
453 „I never heard a single shot... certainly not from the hotel” (cyt. za: R. Fisk, Weapon 

or camera? US troops can’t seem to tell, www.kirkbytimes.co.uk/antiwaritems 
/journalists_killed_Iraq.html). 

454 P. Marzec, J. Mikruta, Bagdad..., s. 103. 
455 Tekst Okno na wojnę, napisany po śmierci Jose Causo i Julia Anguity Parrado (zgi-

nął razem z Christianem Liebigem) „Gazeta Wyborcza” wydrukowała dzień po zamachu 
na Waldemara Milewicza; A. Perez-Reverte, op.cit., s. 19.  

456 T. Al-Issawi, Journalism watchdogs demand inquiry into shooting of cameraman by 
U.S. Army in Iraq, http://www.fromoccupiedpalestine.org/node.php?id=660&PHPSESSID 
=50c2601f0d093cb613c32889e43f498b 

457 J Wilson, US troops ‘crazy’ in killing of cameraman, „The Guardian”, 19.08.2003, 
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,1021480,00.html 

458 Poprzedniego dnia w amerykańskim więzieniu doszło do zamieszek, w których zgi-
nęło sześciu Irakijczyków. Por.: L. McClure, The „unconscionable” death of Mazen Dana, 
http://www.salon.com/news/feature/2003/08/20/photographer/index1.html 
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ski czołg. Słychać serię z karabinu maszynowego. Po pierwszym strzale 
kamera upada na ziemię459.  

Ekipa Agencji Reutera kilka minut przed wypadkiem rozmawiała 
z amerykańskimi żołnierzami patrolującymi okolicę, prosiła ich o zgodę 
na filmowanie460. Żołnierze wiedzieli więc, że Mazen jest dziennikarzem 
„They knew our identity, our mission”461 – „Oni wiedzieli, kim jesteśmy, 
znali naszą misję” – opowiadał pracujący z Daną dźwiękowiec Nael  
al-Shyouki. „Było nas widać bardzo wyraźnie”462. Był słoneczny, spokoj-
ny dzień, w okolicy nie było słychać żadnych strzałów. 

Dziennikarze nakręcili materiał, wrócili do samochodu i przygotowy-
wali się do drogi. Wtedy zobaczyli konwój wojskowy i amerykański 
czołg jadący w ich kierunku. „Let’s do this one last shot” – „Zróbmy 
jeszcze to jedno, ostatnie ujęcie” – powiedział Mazen i wysiadł z samo-
chodu. Założył kamerę na ramię i zrobił kilka kroków. Wtedy ktoś z za-
łogi czołgu zaczął strzelać463. Nael schował się pod samochód. Mazen 
krzyknął, podniósł rękę do piersi i osunął się na ziemię.  

Zobaczyłem, że krwawi. Otoczyli nas amerykańscy żołnierze, i krzyknąłem do te-
go, który pierwszy strzelił: „Dlaczego strzelałeś? Widzisz, że jesteśmy z telewizji! 
Widzisz, że ma kamerę, dlaczego do niego strzelałeś?”464.  

Nael krzyczał do żołnierza: „Zabiłeś dziennikarza!”. Amerykanie ka-
zali mu się odsunąć: „Odsunę się, ale proszę, pomóżcie, pomóżcie, pro-
szę” („I will step back but please help, please help”465). Okazało się, że 
kula trafiła w okolice serca. Mazen Dana wykrwawił się na ulicy.  

Załoga amerykańskiego czołgu pomyliła kamerę z ręcznym granatni-
kiem przeciwpancernym (RPG – rocket-propelled grenade launcher) 

                                                           
459 A. Goodman, „Don’t kill the truth”: Hundreds in Hebron mourn Palestinian jour-

nalist Mazen Dana who was shot dead by U.S. troops in Baghdad, „Democracy Now!”, 
19.08.2003, http://www.fromoccupiedpalestine.org/node.php?id=668 

460 List CPJ do Donalda Rumsfelda: Committee to Protect Journalists, Reuters Cam-
eraman Mazen Dana Killed in Baghdad, 17.08.2003, http://www.cpj.org/news/2003/Iraq17 
aug03na.html, albo Sean Noonan, http://archives.econ.utah.edu/archives/a-list/2003w33/ 
msg00010.htm 

461 J. Wilson, US troops...  
462 Ibidem.  
463 U. Schneider, One last shot, http://www.firsthandfilms.com/show/filmeview.php? 

key=6398 
464 Tarek Al-Issawi, Journalism watchdogs demand inquiry into shooting of camera-

man by U.S. Army in Iraq, http://www.fromoccupiedpalestine.org/node.php?id=660& 
PHPSESSID=50c2601f0d093cb613c32889e43f498b 

465 J. Wilson, US troops...  
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i otwarła ogień. „Z zeznań naocznego świadka wynika, że strzały padły 
bez ostrzeżenia”, czytamy w liście CPJ do Donalda Rumsfelda466. Ame-
rykańskie siły nazwały ten wypadek „straszliwą pomyłką” i obiecały 
przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie. Rzecznik sił zbrojnych pró-
bował usprawiedliwiać żołnierzy trwającą w Iraku wojną partyzancką, 
podczas której strzały ostrzegawcze nie są koniecznością467. Pułkownik 
Guy Shields z załogi czołgu wyjaśniał:  

Wrogowie nie są w regularnych formacjach, nie noszą mundurów. W czasie woj-
ny nie ma czasu na strzały ostrzegawcze, jeżeli istnieją uzasadnione obawy 
i zagrożenie atakiem468.  

Dziennikarze, którzy towarzyszyli Mazenowi, przekonani są jednak, 
że strzelanina pod więzieniem Abu Ghraib była niekontrolowana i bez-
myślna. Stephan Breitner z Tele2 mówił o żołnierzach koalicji:  

Wszyscy tam byliśmy przez co najmniej pół godziny. Wiedzieli, że jesteśmy 
dziennikarzami. Po tym, jak zastrzelili Mazena, skierowali broń na nas. To nie był 
wypadek. Oni żyją w ogromnym napięciu. Oni są szaleni [They are very tense. 
They are crazy.]469. 

Stowarzyszenia dziennikarzy, RSF, CPJ i Reuter zażądali dochodze-
nia. Sprawa zabójstwa Mazena Dany poruszyła środowisko dziennikar-
skie na całym świecie. Amerykańska dziennikarka Patricia Nylor, autorka 
głośnego dokumentu „Frontline world”, dziwiła się, jak można pomylić 
kamerę z bronią:  

Był dzień, a żołnierze mają doskonałe lornetki; (...) Dziennikarze się nie chowają, 
staramy się być widoczni. Nosimy kurtki prasowe [press jackets] z napisem 
PRESS i oznaczamy nasze samochody ogromnymi literami TV, tak aby każdy 
wiedział, że jadą nimi dziennikarze. Zawsze staramy się rozmawiać z żołnierzami, 
i ja wiem, że Mazen i jego dźwiękowiec zrobili tak właśnie tego dnia, kiedy zosta-
li ostrzelani, więc żołnierze wiedzieli, kim są470.  

„Nie rozumiem, dlaczego zaczęli do nas strzelać”471 – mówił Nael.  

                                                           
466 List CPJ do Donalda Rumsfelda: Committee to Protect Journalists, Reuters Cam-

eraman...  
467 A. Goodman, Don’t kill...  
468 Tarek Al-Issawi, Journalism...  
469 J. Wilson, US troops...  
470 L. McClure, The „unconscionable” death...  
471U.S. Tank Kills Journalists, 8.04.2003, http://www.cbsnews.com/stories/2003/04/ 

09/iraq/main548521.shtml 
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Siedem miesięcy po śmierci Mazena Dany armia amerykańska opu-
blikowała raport, w którym twierdzi, że decyzja żołnierza o oddaniu 
strzałów „chociaż tragiczna, wydaje się uzasadniona okolicznościami”. 
Był pewien, że Mazen Dana mierzy do nich z RPG472.  

Zdaniem oficerów prowadzących dochodzenie, przyczyną tragedii był 
„brak procedur informujących o obecności dziennikarzy pośród oddzia-
łów amerykańskich”. Reporterom trudno było przyjąć tłumaczenie Penta-
gonu. Publicysta Mike Johnston pisał:  

Uważam, że żołnierz, który zastrzelił Mazena Danę, powinien stanąć przed sądem 
za zabójstwo, powinny mu być postawione najcięższe zarzuty. (...) Powiedzmy 
sobie szczerze: istnieje duże prawdopodobieństwo, że żołnierz działał 
w absolutnie dobrej wierze, przekonany, że jest w śmiertelnym niebezpieczeń-
stwie, i wierzył, że spełnia swój obowiązek, kiedy strzelał do Mazena. Bądźmy 
jednak realistami: niezależnie od winy czy jej braku, wojsko znajdzie uzasadnie-
nie dla tej akcji. Ale zabijanie nieuzbrojonego dziennikarza jest złe, niezależnie 
od tego, w jaki sposób się to stało. Więc domagam się śledztwa. Powinno być ja-
sno powiedziane, że zabijanie nieuzbrojonego kamerzysty za dnia jest poważnym 
błędem473.  

KAVEH GOLESTAN, POLE MINOWE 

Kaveh Golestan zginął 2 kwietnia 2003 roku na polu minowym w oko-
licach Kifri w północnym Iraku. 

Korespondent BBC Jim Muir opowiadał: 

Był cudowny, wiosenny dzień. Nie mogliśmy się powstrzymać, zrobiliśmy sobie 
mały piknik w cieniu drzew przy drodze, coś, czego nigdy wcześniej nie robili-
śmy. Był chleb, puszka tuńczyka, ogórki i pomidory, i herbata. Kaveh powiedział, 
że to najlepszy posiłek, jaki jadł, odkąd 59 dni wcześniej przyjechał do Iraku474.  

Uderzające jest to, jak bardzo ten sielankowy opis pikniku różni się od 
relacji dotyczących innych ofiar. Tutaj wszystko przebiega w głębokim 

                                                           
472 „Dana was about to fire a rocket-propelled grenade (RPG)” (cyt. za: U.S. says 

shooting of cameraman was justified, 22.03.2004, http://www.thememoryhole.org/mil 
/dana_report.htm). 

473 M. Johnston, Arguments, Strife, and Polemics: More on the Killing of Mazen Dana, 
http://www.photo.net/mjohnston/column25/ 

474 J. Muir, BBC cameraman’s last moments, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle 
_east/2920571.stm  
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spokoju – dziennikarz w swoim reportażu bardzo umiejętnie zastosował 
zabieg retoryczny: na tle tej harmonii głośniej słychać eksplozję.  

Ekipa telewizyjna szukała bezpiecznego miejsca, które nadawałoby 
się na transmisję na żywo. Kurdyjski żołnierz miał ich zaprowadzić do 
opuszczonej przez wojska cytadeli. Przewodnik powiedział, że bezpiecz-
niej będzie skręcić i wjechać w wysoką trawę, w której nie będzie widać 
samochodu. Zaczęli wysiadać. Nastąpiła eksplozja, po niej dwie następ-
ne. W ciągu ostatnich czterech dni dziennikarze dwa razy już dostali się 
pod ostrzał i bombardowanie, dlatego nauczeni doświadczeniem próbo-
wali znaleźć coś, za co (albo pod co) można się schować. Ich tłumacz 
krzyczał: „To jest pole minowe, to jest pole minowe”. 

Producent Stuart Hughes miał rozerwaną nogę. O wypadku opowiadał 
korespondent BBC, Jim Muir.  

Powiedziałem mu: „jesteś ranny, ale wyjdziesz z tego. Wiem, że wyzdrowiejesz, 
obiecuję ci to”. Starałem się tak go posadzić, żeby nie widział tej nogi.  

Dopiero później dziennikarze zauważyli, że Kaveh leży dziesięć me-
trów dalej, w dole.  

Leżał na brzuchu i wyglądał, jakby zasnął podczas pracy. Tak spokojnie. Powie-
działem: „Kav, Kav?”.  

Kamerzysta zginął na miejscu, rozerwany przez minę przeciwpancer-
ną475. Muir opowiadał.  

Natychmiast poczułem się winny. To ja go tu przywiozłem z Teheranu, w moim 
samochodzie, prosto na to pole minowe. Kaveh Golestan, który dał tak wiele tak 
wielu ludziom, który wyuczył pokolenia irańskich fotografów, leżał obok mnie, 
martwy, a ja żyłem. Mogłem tylko przeklinać.  

Producent Stuart Purvis był przekonany, że pierwszy wybuch był sy-
gnałem bombardowania. A tak naprawdę to właśnie on sam go spowo-
dował, kiedy wszedł na minę.  

Podobnie jak my, Kaveh musiał pomyśleć tak samo: że to atak, i pobiegł w dół, 
aby się ukryć w zagłębieniu, tak jak robiliśmy to wcześniej w podobnych sytu-
acjach. Tylko że tym razem nie uciekał przed bombardowaniem, ale biegł dalej 
w pole minowe476. 

                                                           
475 Irakijczycy kładą miny przeciwpiechotne na minach przeciwpancernych i jedna 

powoduje detonację drugiej, stąd tak rozległe obrażenia na jego ciele. 
476 J. Muir, BBC cameraman’s last moments, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle 

_east/2920571.stm  
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CHRISTIAN LIEBIG, ATAK RAKIETOWY 

Christian Liebig i reporter hiszpańskiego dziennika „El Mundo” Julio 
Anguita Parado zginęli w irackim ataku rakietowym na amerykańską 
bazę wojskową pod Bagdadem. Dziennikarze byli przypisani (eingebet-
tet) do drugiej brygady trzeciej dywizji piechoty USA. Rano zadzwonili 
do swoich redakcji, jak każdego dnia. Christian jeszcze zdążył zadzwonić 
do rodziców. „Chwilę później w kwaterze głównej rozpętało się pie-
kło”477 – opowiadają świadkowie.  

„Nagle usłyszałem szum, jakby nadlatującego samolotu. Wszystko 
wydarzyło się bardzo szybko. Z lewej strony zobaczyłem wybuch 
i usłyszałem obłędną eksplozję” – mówił porucznik Eric Wesley. Nad-
leciały pociski, a fala uderzeniowa przewróciła Wesleya na ziemię. 
Żołnierze zaczęli gasić pożar, który bardzo szybko zajmował kolejne 
budynki. Było wielu rannych i czterech zabitych, wśród nich Christian 
i Julio. „Musieli zginąć na miejscu. Nie mieli żadnych szans” – opo-
wiadał Westley. „Christian był może pięć metrów od miejsca uderze-
nia”. Dziennikarze oddalili się od centrum dowodzenia, żeby zadzwonić 
do redakcji, przekazać aktualne informacje. To przypadek, że akurat 
stali tam, gdzie spadła rakieta.  

ENZO BALDONI, EGZEKUCJA 

Enzo Baldoni został zamordowany 27 sierpnia 2004 roku. Przez tydzień 
był zakładnikiem islamskich terrorystów i zginął z ich ręki, kiedy minęło 
48-godzinne ultimatum wyznaczone Włochom na opuszczenie Iraku. 
Członkowie Islamskiej Armii w Iraku obcięli mu głowę, a egzekucję 
zarejestrowali na taśmie. Terroryści przesłali później nagranie do arab-
skiej telewizji Al-Jazeera i umieścili na swojej stronie internetowej. 

Miesiąc wcześniej Enzo Baldoni przybył do Iraku razem z konwojem 
humanitarnym Czerwonego Krzyża. Wydarzenia kolejnych dni zapisywał 
w swoim internetowym pamiętniku Bloghdad. Od czwartku 19 sierpnia 
nie pojawiły się w nim żadne nowe zapiski. Wtedy redakcja tygodnika 

                                                           
477 „Wenig später bricht im Hauptquartier der 2. Brigade die Hölle los” (cyt. za: Sie 

hatten keine Chance, http://www.christian-liebig-tiftung.de/liebig/beobachter/beobach 
ter.htm).  
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„Il Diario”, dla którego pracował reporter, poinformowała o zaginięciu 
korespondenta wojennego. 

Właśnie tego dnia zamierzał jechać do Nadżafu, aby przeprowadzić 
wywiad z przywódcą szyickich rebeliantów Muktadą al-Sadrem. Razem 
z tłumaczem jechał cały czas za konwojem Czerwonego Krzyża. Na 
przedmieściach Nadżafu dziennikarze wpadli w zasadzkę. Baldoni znik-
nął, tłumacz został zamordowany (jego zwłoki znaleziono dopiero po 
dwóch dniach). Pracownicy Czerwonego Krzyża nie byli w stanie powie-
dzieć, co stało się z Enzo Baldonim478. Był czwartek. Policja i włoskie 
służby specjalne rozpoczęły poszukiwania zaginionego dziennikarza.  

Dopiero po pięciu dniach, we wtorek, okazało się, że Włoch został po-
rwany przez ugrupowanie islamskich bojowników. Do telewizji Al-Jazeera 
ktoś dostarczył kasetę wideo z nagranym apelem dziennikarza. Porywa-
cze, którzy przedstawili się jako Islamska Armia w Iraku, skrytykowali 
rząd Silvia Berlusconiego za wysłanie wojsk do Iraku. Nazwali go wro-
giem islamu i dali Włochom 48 godzin na podjęcie decyzji o wycofaniu 
swoich oddziałów z Iraku479. Stwierdzili, że w przeciwnym razie nie będą 
mogli zagwarantować życia ani bezpieczeństwa zakładnika:  

Entro 48 ore vogliamo una dichiarazione dal governo italiano e dal suo premier 
Silvio Berlusconi, nemico dell’Islam, che si impegni a ritirare le truppe italiane 
dall’Iraq. In caso contrario, si afferma nel video, ne risponderà l’ostaggio480. 

Dziennikarz, pokazany na tle czarnej flagi ugrupowania, mówił:  

Sono Enzo Baldoni, vengo dall’Italia, ho 56 anni, sono un giornalista, sono venuto 
per scrivere un libro sulla resistenza irachena, e faccio volontariato per la Croce 
Rossa481. 

                                                           
478 Pracownicy CRI (Croce Rossa Italiana) opowiadali dziennikarzom „Corriere della 

Sera”: „Konwój dotarł na peryferie Nadżafu 19 sierpnia. Baldoni i jego kierowca Ghareeb 
jechali na początku, w białym nissanie. Wyprzedzili grupę o dobre kilka kilometrów. Na 
wysokości miasta Mehmudia zostali zaatakowani. Niektórzy z nas widzieli słup dymu. 
Procedura bezpieczeństwa przewiduje, że konwój nie musi zatrzymać się, aby udzielić 
pomocy, i takie też były dyspozycje szefa konwoju Giuseppe De Santosa. Po kilku kilome-
trach zawiadomiliśmy żołnierzy, którzy stali na punkcie kontrolnym” (cyt. za: F. Sarzanini, 
Ucciso subito? La catena dei misteri, „Corriere della Sera”, 28.08.2004, http:// 
www.odg.mi.it/baldoni.htm). 

479 Kontyngent włoski w Iraku liczy około 3 tys. żołnierzy. Por.: Islamiści porwali 
włoskiego dziennikarza, dają Włochom 48-godzinne ultimatum, 24.08.2004, Bagdad 
(PAP/Reuter, AP, AFP, DPA), www.pap.archiwum.com.pl 

480 Enzo Baldoni è stato rapito, All’Italia ultimatum di 48 ore, „La Repubblica”, 
24.08.2004, http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/videobal/videobal.html 

481 Ibidem.  
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Jestem Enzo Baldoni z Włoch, mam 56 lat, jestem dziennikarzem, przyjechałem 
tu, aby napisać książkę o irackim ruchu oporu, pracuję jako wolontariusz dla 
Czerwonego Krzyża. 

Porywacze pokazali jego paszport.  
Rodzina i koledzy dziennikarza odetchnęli z ulgą: zobaczyli, że żyje. 

Jego żona, Giunsy, mówiła:  

To są dni lęku i niepewności. Dodaje mi otuchy tylko to, że widziałam mojego 
męża całego i zdrowego. Mam nadzieję, że ten, kto go teraz przetrzymuje, zda so-
bie sprawę, że Enzo jest w Iraku jako niezależny dziennikarz, aby opowiadać 
o tym, co tam się dzieje482. 

Tego samego dnia, kiedy apel dziennikarza pokazały stacje telewizyj-
ne na całym świecie, premier Włoch oświadczył, że nie zmieni polityki 
wobec Iraku i nie wycofa żołnierzy. Gabinet Berlusconiego wydał spe-
cjalne oświadczenie:  

Jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz uwolnienia pana Baldoniego, który 
przebywa w Iraku z powodu swej pracy dziennikarskiej i absolutnie nie jest w ża-
den sposób związany z naszym rządem483. 

Ministrowie uznali tym samym, że Baldoni, pracując jako freelancer, 
podejmował ryzyko i znał odpowiedzialność tej pracy. 

Artykuły w dzienniku „La Repubblica” pozwalały przypuszczać, że 
Włosi do końca nie wierzyli w groźby terrorystów. Mieli nadzieję, że 
włoska dyplomacja i Czerwony Krzyż pomogą w uwolnieniu zakładnika, 
rząd obiecał pomoc. Przez dwa dni służby specjalne próbowały nawiązać 
kontakt z porywaczami, Czerwony Krzyż przekonywał, że jest nadzie-
ja484. Minister spraw zagranicznych Franco Frattini i dzieci Enzo Baldo-
niego występowali z apelami do porywaczy w telewizji Al-Jazeera. Wło-
ska opinia publiczna, chociaż zaniepokojona doniesieniami z Iraku, nie 
spodziewała się tragicznego zakończenia.  

Termin ultimatum upłynął w czwartek po południu. Włoskie wojska 
nadal stacjonowały w Iraku, a rządowi negocjatorzy opracowywali nową 
strategię rozmów z porywaczami. W nocy z czwartku na piątek do tele-
wizji Al-Jazeera dostarczono kasetę z kolejnym nagraniem. Wszyscy byli 
                                                           

482 Baldoni, appello video ai rapitori: „Liberatelo, è un uomo di pace”, „La Repub-
blica”, 25.08.2004, 
http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/baldoappello/baldo appello.html 

483 S. Wysocka, Władze odrzucają ultimatum terrorystów, 24.08.2004, Bagdad 
(PAP/Reuter, AP, AFP, DPA), www.pap.archiwum.com.pl 

484 Enzo Baldoni è stato rapito...  
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przekonani, że znajdą tam nowe żądania terrorystów, tymczasem dzien-
nikarze arabskiej stacji zobaczyli zwłoki Enzo Baldoniego tuż po egzeku-
cji. W nagraniu Islamska Armia w Iraku poinformowała, że egzekucja 
„była zgodna z wyrokiem ich sądu”485, a zakładnik został stracony, po-
nieważ rząd włoski odrzucił ultimatum.  

Katarska telewizja Al-Jazeera poinformowała o śmierci włoskiego za-
kładnika, ale pokazała archiwalne nagranie z żywym jeszcze Baldonim. 
Zdjęcia jego ciała po egzekucji były bardzo drastyczne, dlatego arabscy 
dziennikarze nie pokazali taśmy terrorystów, „przez szacunek do zamor-
dowanego i jego rodziny”, jak wyjaśnili Agencji Reutera.  

Nagranie egzekucji Islamska Armia w Iraku umieściła potem na swo-
jej stronie internetowej. „Te zdjęcia mrożą krew w żyłach” – powiedział 
przedstawiciel włoskiego rządu, któremu telewizja Al-Jazeera pokazała 
nagranie egzekucji. Dyplomata zobaczył tylko 18 sekund filmu dostar-
czonego nadawcy przez emisariusza Islamskiej Armii w Iraku486. 

Mordercy ogłuszyli dziennikarza, później obcięli mu głowę487. „Za-
trzymany obraz okrucieństwa”488 – pisała publicystka Fiorenza Sarzanini. 
„Porywacze dokonali egzekucji, aby ukarać rząd włoski, że nie uległ 
szantażowi”489.  

WALDEMAR MILEWICZ, ZAMACH 

Waldemar Milewicz zginął 7 maja 2004 roku pod Bagdadem „na drodze, 
której wszyscy biali unikają jak ognia”490. Samochód, którym jechali 
dziennikarze Telewizji Polskiej, został ostrzelany z broni maszynowej 
przez nieznanych sprawców. W zamachu zginął także montażysta Mounir 
Bouamrane, kamerzysta Jerzy Ernst został ranny.  

Ekipa TVP wyjechała do Iraku 4 maja, aby przygotować materiał do 
kolejnego reportażu z cyklu Dziwny jest ten świat. Waldemar Milewicz 
chciał zobaczyć, jak wygląda życie Irakijczyków poza stolicą. „Ostrzega-

                                                           
485 „(...) su ordine del suo legittimo tribunale” (cyt. za: Enzo Baldoni è stato ucciso, „La 

Repubblica”, http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/jazeera/jazeera.html 
486 F. Sarzanini, Ucciso subito?...  
487 Ibidem. 
488 Ibidem. 
489 Ibidem. 
490 T. Bielecki, Śmierć dziennikarzy, „Gazeta Wyborcza”, 8–9.05.2004, s. 6. 
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liśmy go, że to bardzo niebezpieczne, ale powtarzał, że nie da się za-
mknąć w wojskowym obozie”491 – mówiła po jego śmierci Lena Bretes, 
szefowa Wiadomości.  

Dziennikarze poruszali się czarnym daewoo z napisem PRESS 
umieszczonym na przedniej szybie. W piątek, 7 maja wyruszyli rano 
sprzed hotelu Palestyna. Kiedy okazało się, że autostrada z Bagdadu jest 
zablokowana przez wojsko, ich kierowca postanowił wybrać „bezpiecz-
niejszą drogę”492, w kierunku Nadżafu. Samochód zamachowców podje-
chał od tyłu. 

Ranny kamerzysta opowiadał w szoku:  

Ja siedziałem na przednim siedzeniu, Mundi siedział za kierowcą, a Waldek sie-
dział za mną. W pewnym momencie nastąpiła seria strzałów z jakiejś chyba cięż-
kiej broni i z dosyć bliska, ponieważ było wszystko słychać. My wszyscy żeśmy 
się jakby schylili, kierowca tam jakby zjechał, ale już szyby się sypały i wszystko 
się sypało493.  

Zdaniem Jerzego Ernsta pierwsza seria strzałów trwała około 40 se-
kund. „Spojrzałem na Waldka. Siedział na siedzeniu. Krew z nosa, ale 
siedział taki blady”.  

Waldemar Milewicz zginął od pierwszych strzałów, „od jego strony 
podjechali zamachowcy i w niego celowali”494 – opowiadał później kie-
rowca. Przestrzelone opony uniemożliwiły ucieczkę – samochód zatrzy-
mał się na środku pobocza, a mordercy podjechali do nich jeszcze raz 
i oddali drugą serię strzałów, które zabiły Mounira Bouamrane’a, a kame-
rzystę zraniły w łokieć. „Nie wiem, ile to było [czasu], bo później znowu 
zaczęli strzelać” – mówił Jerzy Ernst. „Ja rzuciłem się na siedzenie kie-
rowcy razem z kamerą i wtedy zostałem trafiony”495. Ranny operator 
włączył odruchowo kamerę. Fragmenty nagrania pokazano w serwisach 
informacyjnych: widać potłuczone szkło na siedzeniu, ślady po kulach 
i plamę krwi na podłodze. W tle słychać, jak Jerzy Ernst krzyczy: „Ratuj-
cie ich, ratujcie!”. Zamachowcy odjechali.  

                                                           
491 Ibidem.  
492 Okoliczności śmierci dziennikarzy zrekonstruowane na podstawie artykułu T. Bie-

leckiego Śmierć dziennikarzy i artykułu Zginął Waldemar Milewicz (http://www. 
wprost.pl/ar/?O=59872). 

493 Śmierć reportera, „Gazeta Wyborcza”, 8–9.05.2004, s.1; http://www.wprost.pl/ar/? 
O=59872 

494 O ataku opowiada kierowca, „Gazeta Wyborcza”, 8–9.05.2004, s. 6. 
495 Śmierć reportera, op.cit., s. 1. 
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Wokół samochodu zaczęli gromadzić się ludzie, kierowca słyszał, jak 
mówili: „Amerykanie!”. Krzyczał, że to nie Amerykanie, tylko Muzuł-
manie z Syrii496. Świadek tragedii, fotoreporter AFP, opowiadał:  

Razem z moim przyjacielem próbowaliśmy przenieść ofiary, ale nie daliśmy rady. 
Jesteśmy drobnej budowy, a ofiary to potężni mężczyźni. Irakijczycy nie pomaga-
li, bo myśleli, że to Amerykanie497. 

                                                           
496 O ataku opowiada kierowca, op.cit., s. 6. 
497 T. Bielecki, Śmierć dziennikarzy, op.cit. 
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8. ADRESAT 

Przesłanie dziennikarzy dociera do ludzi, którzy czytają ich reportaże, 
słuchają relacji i oglądają zdjęcia z linii frontu. To telewidzowie, radio-
słuchacze i czytelnicy gazet są adresatami i docelowymi odbiorcami daru 
– newsa. 

Jak już podkreślałam, w tej książce rozpatruję dwie kategorie daru skła-
danego przez dziennikarzy. Dar w postaci newsa – wiadomości każdy spe-
cjalny wysłannik przynosi nam co wieczór do domu, kiedy włączamy tele-
wizor. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego498. Zupełnie inaczej traktowane 
są wiadomości o śmierci dziennikarzy, która przypomina telewidzom499, że 
korespondenci narażają życie, żeby „opowiedzieć im historię”. 

Don de soi – dar z siebie jest „sam w sobie” wiadomością na pierwszą 
stronę. Dziennikarze nie umierają po cichu, ich odejście staje się wydarze-
niem, newsem. Okoliczności śmierci zostają opowiedziane ze szczegółami, 
wielokrotnie analizowane przez ekspertów, którzy mówią, w jaki sposób 
można było uniknąć wypadku500. To przybliża wojnę telewidzom, zmusza 
ich do refleksji, staje się w ten sposób elementem przesłania (message). 

TELEWIDZOWIE 

Na wojnie giną tysiące żołnierzy i cywilów, ale media nie poświęcają im 
tyle uwagi co zmarłym, zamordowanym dziennikarzom. Wydaje się to 
naturalne – obszerne reportaże i relacje dotyczące śmierci koresponden-
tów są formą podziękowania, pożegnania i hołdu, jaki swoim zmarłym 

                                                           
498 Widzowie, przyzwyczajeni do tych zagranicznych relacji, nie zastanawiają się, jak 

wiele wysiłku wymaga ich przygotowanie.  
499 Piszę „telewidzom”, chociaż rozważania dotyczą również radiosłuchaczy i czytelni-

ków gazet.  
500 Np. pojechać inną drogą, nie umieszczać na samochodzie znaku TV itp. 
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składa świat mediów, którego byli przecież częścią. Historię życia 
i śmierci zamordowanego dziennikarza można wyczytać w depeszach 
agencyjnych, doniesieniach prasowych, można usłyszeć w radiu czy ob-
szernym felietonie telewizyjnym.  

Dziennikarze nie umierają anonimowo. To sprawia, że telewidzowie 
przeżywają ich śmierć tak, jakby w osobie reportera stracili kogoś bli-
skiego. Szczególnie silną więź odczuwają z korespondentami, których 
relacje mogli oglądać w wieczornych wiadomościach. W liście kondolen-
cyjnym opublikowanym na stronie Chanel 4 po śmierci dziennikarza 
Gaby’ego Rado, można przeczytać uzasadnienie, dlaczego tak się dzieje, 
że reporter telewizyjny staje się „naszym dobrym znajomym”:  

Odkąd przeprowadziliśmy się do miasta kilka lat temu, nasza rodzina cały czas 
ogląda Channel 4 i w ten sposób codziennie widzieliśmy naszego przyjaciela. Je-
go przyjazny, znany, ciepły, a zarazem silny głos – to, co było w nim tak wyjąt-
kowe – wbijał mnie w sofę podczas kolacji. Tak uważnie śledziłam to, co mówi. 

Tak pisała rodzina z Liverpoolu, a Andy Kershaw w swych kondolen-
cjach również podkreślał ogromne przywiązanie do reportera:  

Kiedy tylko Jon Snow mówił: „A teraz Gaby Rado...”, przerywałem rodzinny po-
siłek, żeby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Chociaż nigdy osobiście go nie spo-
tkałem, czułem, że zwraca się do mnie, że jestem informowany przez kogoś bar-
dzo bliskiego501.  

O tym szczególnym stosunku telewidzów do dziennikarzy wiele mówi 
list Clive Forder, która napisała:  

Oglądam Channel 4 od początku istnienia stacji i jako osoba samotna zaczęłam 
postrzegać chłopców i dziewczęta, pracujących w tym zespole, jako pewien ro-
dzaj przedłużonej rodziny502.  

Dlatego też dziennikarz, który ginie, odchodzi jak ich syn i najlepszy 
przyjaciel. Telewidzowie piszą kondolencje, publikowane później na 
stronach internetowych. Czytelnicy gazet również boleśnie przeżywają 
śmierć swoich ulubionych reporterów. Redakcja magazynu „Focus”, 
w którym pracował Christian Liebig, otrzymała setki listów, wśród nich 
kondolencje:  

Zawsze kiedy czytałem wasz dziennik, wydawało mi się, jakbym miał dobrego 
znajomego, który specjalnie dla mnie opisuje sytuację na miejscu. W tym mo-
mencie wstydzę się, ale nie mogę opanować łez.  

                                                           
501 www.channel4.com/news.2003/03/week_4/30_gaby.html 
502 Ibidem. 
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Kaveh Golestan i Christain Liebig zginęli tak, jak żołnierze giną na 
wojnie503. Ich śmierć przypomniała Anglikom, Irańczykom i Niemcom, 
że w Iraku toczy się prawdziwa wojna, na której każdy może zginąć.  

Po śmierci Kaveha Golestana na stronie BBC opublikowano dziesiątki 
listów z kondolencjami, wysłanych przez ludzi z całego świata. Emanuel 
Cerveira Pinto z Portugalii pisał: 

Nie znałem tego człowieka, ale jego śmierć budzi moje współczucie. Kiedy 
wreszcie ludzkość zrozumie, że trzeba skończyć z szaleństwem wojny?504. 

W podobnym tonie utrzymany jest list szesnastolatka Davida 
F. Sonntaga, który po śmierci niemieckiego dziennikarza napisał do re-
dakcji „Focusa”: „Jak reagować na takie nieszczęście? Z przerażeniem 
i bezradnością? Czy raczej z pragnieniem, aby jego pracę kontynuować”.  

To tylko przykład korespondencji, która pokazuje, w jaki sposób ro-
zumiane jest przesłanie dziennikarzy. Ich śmierć przybliża realia wojny 
i paradoksalnie staje się silniejszym apelem niż wszystkie ich dotychcza-
sowe relacje i zdjęcia.  

Odejście dziennikarzy odczuwają boleśnie nie tylko ich bliscy, ale 
również ci, którzy ich nigdy nie znali – ich słuchacze, czytelnicy.  

MEDIA 

Terry Lloyd, Mazen Dana i Taras Protsyuk zginęli od „przyjacielskiego 
ognia”. Zastrzelili ich Amerykanie: „przez pomyłkę”, „przez niedopeł-
nienie procedur”, „przez niedopatrzenie”. Nie byli embedded journalists 
– przypisani do oddziałów koalicji. Pentagon za każdym razem tłumaczył 
błąd amerykańskich oficerów w ten sam sposób, a środowiska dzienni-
karskie przypominały o prawie do informacji i obowiązku zagwaranto-
wania bezpieczeństwa dziennikarzom pracującym w strefach konfliktu.  

Przyjaciel zastrzelonego kamerzysty pisał: „Zabicie Mazena Dany by-
ło wiadomością wysłaną do wszystkich dziennikarzy relacjonujących 
amerykańską okupację Iraku”505. Po śmierci Mazena Dany palestyńscy 
dziennikarze nazwali go męczennikiem. Nae`im A-Tobasi, przewodni-
czący Związku Dziennikarzy Palestyńskich, pisał w oświadczeniu: 
                                                           

503 Na polu minowym i w ataku rakietowym na bazę wojskową.  
504 BBC cameraman dies in Iraq, http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2911419.stm 
505 List Seana Noonana na stronie http://archives.econ.utah.edu/archives/a-list/2003 

w33/msg00010.htm 
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Przeznaczeniem palestyńskich dziennikarzy jest zostanie męczennikiem, czy to na 
palestyńskim polu bitwy, czy na jakimkolwiek innym polu. Spodziewaliśmy się 
męczeńskiej śmierci naszego kolegi506.  

Protestował również CPJ, członkowie komitetu napisali list do sekre-
tarza stanu USA Donalda Rumsfelda. Domagali się w nim zapewnienia, 
że podobne ataki, jak ten pod więzieniem Abu Ghraib, nie powtórzą się 
już więcej, „a dziennikarze będą chronieni zgodnie z międzynarodowym 
prawem humanitarnym”507.  

Każda wiadomość o śmierci reportera, zamachu na jego życie, szanta-
żu czy ograniczaniu wolności prasy budzi ogromne oburzenie dziennika-
rzy na całym świecie. Międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje 
solidarnie krytykują zachowanie wojsk koalicji. IFJ potępiło wojskowe 
śledztwo prowadzone przez armię USA w sprawie ataku na hotel Pale-
styna w Bagdadzie 8 kwietnia 2003 roku, w wyniku którego zginęło 
dwóch dziennikarzy (jednym z nich był Taras Protsyuk). Stany Zjedno-
czone nie pozwoliły winą za atak obarczyć swoich żołnierzy, jednocze-
śnie nie potrafiły wyjaśnić, dlaczego wyżsi oficerowie nie powiedzieli 
żołnierzom, że w hotelu mieszkali zagraniczni dziennikarze. 

Miesiąc wcześniej, również od amerykańskiej kuli, zginął brytyjski 
korespondent Terry Lloyd. Na drugi dzień po zamachu Narodowy Zwią-
zek Dziennikarzy (National Union of Journalists) potępił zabójstwo re-
portera i zażądał wyjaśnienia tej strasznej tragedii508. Śledztwo trwało 
bardzo długo i nie przyniosło rezultatów: przez pół roku opinia publiczna 
była przekonana, że Terry Lloyd zginął od kuli irackiej.  

Organizacja Reporterzy bez Granic wyraziła ubolewanie, że decyzja 
o rozpoczęciu dochodzenia była tak długo odwlekana509. Kiedy już było 
wiadomo, jak zginął dziennikarz, Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy 
opublikowała raport, w którym domagała się, aby ludzie odpowiedzialni za 

                                                           
506 „The Palestinian journalist fate is to be martyr either on the Palestinian battle-field 

or any other field. We expected our colleague’s Mazen martyrdom in Hebron since he was 
injured there for more than 16 times all over his body” (cyt. za: N. A-Tobasi, The murder 
of the Palestinian Photographer Mazen Dana by the Americans in Baghdad, http://www. 
aloufok.net/article.php3?id_article=483). 

507 Oficjalne stanowisko CPJ i list do Donalda Rumsfelda na stronie: www.cpj.org/ 
news/2003/Iraq17aug03na.html 

508 National Union of Journalists, NUJ condemns killing of Terry Lloyd, http://www. 
nuj.org.uk/inner.php?docid=490 

509 RSF, In a welcome but belated move, U.S. army orders inquiry into attack on ITN 
crew, http://www.ifex.org/en/content/view/full/49517?PHPSESSID=de4049b65170d871c 
573e1c5db719505 
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jego śmierć zostali oskarżeni o zbrodnię wojenną. Aidan White, sekretarz 
generalny, IFJ mówił: 

To szokujące, że sześć miesięcy po tym wydarzeniu prawda powoli wychodzi na 
jaw, dowodząc bezmyślności i niekompetencji wojsk albo gorzej – morderstwa 
dziennikarzy510. 

Na drugi dzień po śmierci Lloyda Międzynarodowa Federacja Dzien-
nikarzy opublikowała apel: WAR Plea511. Wezwała w nim siły amerykań-
skie i ich sojuszników do ochrony wszystkich dziennikarzy i pracowni-
ków mediów relacjonujących konflikt w Iraku. Także tych, którzy for-
malnie nie są przypisani do oddziałów wojskowych. Federacja zażądała 
również, aby media wykazały więcej powściągliwości w relacjonowaniu 
konfliktu, ponieważ dziennikarze, szczególnie zaś „wolni strzelcy” (free-
lancers), pracują pod ogromną presją i ponoszą ogromne ryzyko, jeżeli 
nie zachowają bezpiecznego dystansu. IFJ przypomniała: 

Bezpieczeństwo jest najważniejsze i media nie mogą dopuszczać do sytuacji, 
w której ich wzajemna konkurencja przeszkadza w ochronie ludzi, którzy dla nich 
pracują. Ta wojna toczy się na oczach świata i wszyscy – zarówno wojskowi, jak 
i media – muszą zapewnić bezpieczeństwo dziennikarzom i pracownikom mediów. 

Kiedy islamscy terroryści porwali Enzo Baldoniego, Reporterzy bez 
Granic zażądali natychmiastowego wypuszczenia zakładnika. W oświad-
czeniu napisali:  

Jak wszyscy dziennikarze, musi być traktowany jak cywil i nie może być postrzega-
ny jako strona konfliktu. Jego życie nie może być środkiem presji politycznej512.  

Zaprotestowali dziennikarze, chociaż porwanie i śmierć Baldoniego 
były komunikatem adresowanym nie do mediów, ale do polityków i ludzi 
tworzących politykę.  

                                                           
510 IFJ Report, US gunship attack on British TV reporter in Iraq exposed, 17.09.2003, 

http://www.ifex.org/en/content/view/full/53573 
511 IFJ, Media deaths and fears over missing journalists spark new IFJ war plea, 

http://www.ifex.org/en/content/view/full/33869 
512 Reporter senza Frontiere, Liberate Enzo Baldoni, „In Movimento”, 25.08.2004, 

http://www.inmovimento.it/04_agosto/25_reporter.php 
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POLITYCY 

„Brakuje słów wobec aktu, który nie ma nic wspólnego z człowieczeń-
stwem i przekreśla stulecia cywilizacji, cofając nas do mrocznych czasów 
barbarzyństwa”513 – powiedział premier Włoch chwilę po tym, jak agen-
cja ANSA potwierdziła śmierć dziennikarza. 

Silvio Berlusconi oświadczył, że Włochy nie wycofają swoich wojsk 
z Iraku i wypełnią zobowiązania, jakie złożyły wobec tymczasowego 
rządu tego kraju. W oświadczeniu premiera powrócił motyw walki 
z terroryzmem. Sami terroryści jednak tym razem osiągnęli zamierzony 
efekt: śmierć dziennikarza wstrząsnęła opinią publiczną i zachwiała wiarę 
Włochów w celowość „misji pokojowej”.  

Ezio Mauro pisał:  

Więźniowie ideologii zarzucili na nasz kraj, na nasz rząd sieć. (...) Baldoniego 
zdradził i skazał na śmierć jego paszport, bo Włochy dla Armii Islamskiej w Iraku 
są na początku listy tych, z którymi trzeba walczyć514.  

Włoscy publicyści zastanawiali się, czy premier Włoch powinien wy-
pełnić ultimatum islamskich fanatyków, czy wycofanie wojsk faktycznie 
zmniejszyłoby determinację terrorystów i czy zapobiegłoby śmierci Enzo 
Baldoniego. 

Giuseppe d’Avanzo pisał w dzienniku „La Repubblica”, że rozpoczy-
nanie debaty publicznej o włoskiej obecności w Iraku jest hipokryzją.  

Zamykamy oczy na śmierć niewinnych. Zachowujemy się tak, nie rozumiejąc 
nienawiści, jaką odczuwa ludność iracka. Nienawiści, która tej nocy zabiła także 
Enzo Baldoniego, przyjaciela narodu irackiego515.  

Śmierć Enzo Baldoniego była komunikatem wysłanym do polityków 
i opinii publicznej. Miała przede wszystkim przerazić przyszłych wybor-
ców. Ta strategia terrorystów sprawdziła się już wcześniej: po marcowym 
zamachu w Madrycie proamerykański rząd Aznara upadł i wycofano 
wojska z Iraku.  
                                                           

513 Berlusconi: un „atto di barbarie”, Ciampi commosso e sdegnato , „La Repubblica”, 
27.08.2004, 
http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/baldonidavanz/baldonidavanz.html 

514 E. Mauro, L’innocente e i carnefici, „La Repubblica”, http://www.repubblica.it/ 
2004/h/sezioni/esteri/iraq31/baldonimauro/baldonimauro.html 

515 „Chiudiamo gli occhi sulle distruzioni, sulla morte degli innocenti. È l’odio che sta-
notte ha ucciso anche Enzo Baldoni, un amico del popolo iracheno” (cyt. za: G. D’Avanzo, 
Quei segnali non capiti, „La Repubblica”, 27.08 2004, http://www.repubblica.it/2004/h/ 
sezioni/esteri/iraq31/baldonidavanz/baldonidavanz.html 
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OFIARY GLOBALNEJ WIOSKI 

Enzo Baldoni został bohaterem516 Włoch, „męczennikiem z Bagdadu”. 
Jego śmierć poruszyła świat Zachodu. Nie był to jednak pierwszy „akt 
barbarzyństwa” islamskich terrorystów. W 2002 roku w górach Pakistanu 
terroryści uprowadzili i zamordowali Daniela Pearla. Historia amerykań-
skiego dziennikarza stała się symptomatyczna dla wydarzeń, jakie miały 
miejsce w Iraku po zakończeniu operacji „Trwały Pokój”.  

Enzo Baldoni został stracony przez Islamską Armię w Iraku, ponie-
waż rząd włoski nie uległ terrorystom. Miesiąc wcześniej ten sam los 
spotkał dwóch bułgarskich kierowców – zamordowanych przez zbrojne 
ugrupowanie Abu Musaby Al Zarkawiego. Rząd w Sofii nie zgodził się 
na wycofanie z Iraku bułgarskich żołnierzy. Ciało Georgia Łazowa wrzu-
cono do Tygrysu – identyfikacja zwłok była trudna, ponieważ terroryści 
obcięli mu głowę. Pokazali ją wcześniej w nagraniu opublikowanym na 
stronie internetowej grupy Zjednoczenie i Święta Wojna. Zamaskowany 
mężczyzna trzyma zakrwawioną głowę Bułgara na tle flagi z napisem Nie 
ma boga prócz Allaha. Podobny los spotkał Iwajło Krepowa – jego ciało 
również znaleziono w Tygrysie517.  

Grupa Al Zarkawiego budzi największy strach wśród cudzoziemców 
przebywających w Iraku. To on odpowiada za najbardziej krwawe zama-
chy i spektakularne egzekucje. Zdjęcia zakładników porwanych przez 
jego grupę pojawiają się na stronie internetowej razem z żądaniami terro-
rystów. Jeżeli nie zostaną spełnione, zamaskowany bojownik na rozkaz 
Al Zarkawiego ścina zakładnikowi głowę albo podrzyna gardło przed 
kamerą. Potem nagranie z egzekucji publikowane jest w internecie albo 
wysyłane do telewizji Al-Jazeera. 

W maju 2004 zginął w ten sposób Amerykanin Nick Berg, w czerwcu 
– Koreańczyk, który apelował do rządu w Seulu o wycofanie z Iraku żoł-
nierzy i błagał: „Chcę żyć. Moje życie jest ważne”518. Tłumacz Kim Sung 
Il został stracony, kiedy upłynął termin ultimatum.  

W lipcu zamordowani zostali dwaj bułgarscy kierowcy. W sierpniu 
Enzo Baldoni zginął z rąk Islamskiej Armii w Iraku, która przejęła takty-
kę Al Zarkawiego. Terrorysta nie dał o sobie zapomnieć i już na początku 

                                                           
516 V. Vartolo, Enzo Baldoni, un altro modo di essere eroe, „In Movimento”, 

28.08.2004, http://www.inmovimento.it/04_agosto/28_vartolo.php 
517 E. Manołowa, Terroryści zapowiadają film z egzekucji Bułgara, 28.07.2004, Sofia 

(PAP), www.pap.archiwum.com 
518 PAP, Al-Dżazira pokazała południowokoreańskiego jeńca w Iraku, 20.06.2004, 

Bagdad, www.pap.archiwum.com 
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września jego grupa uprowadziła dwóch Amerykanów: Jacka Hensleya 
i Eugene’a Armstronga, oraz Brytyjczyka Kenetha Bigleya z ich domu 
w willowej dzielnicy Bagdadu. Zakładnicy zostali straceni w ten sam 
sposób:  

Al Zarkawi, oby Bóg go chronił, ściął głowę pierwszemu Amerykaninowi. Jego 
grupa pozbawi głów pozostałych519. 

To tylko wybrane osoby z ogromnej grupy cudzoziemców, którzy 
zginęli z rąk islamskich fanatyków. Każdy miesiąc przynosił wiadomości 
o nowych ofiarach i „obrazy, mrożące krew w żyłach”520, „obrazy okrut-
ne, odrażające”521.  

Długo po zakończeniu działań wojennych cudzoziemcom przebywają-
cym w Iraku nadal towarzyszy strach i atmosfera niepewności. Porwania 
stały się w Iraku dochodowym interesem szczególnie dla kryminalnych 
band, które uprowadzają cudzoziemców z ich domów, hotelowych pokoi522 
i samochodów523, a potem sprzedają ich zbrojnym ugrupowaniom524. 
Z każdym miesiącem rośnie liczba uprowadzonych. Z konieczności napisa-
łam tylko o kilku, ale przecież ich los podzieliło wielu cudzoziemców 
z różnych krajów. Wśród porwanych byli również Polacy525. 

Dzisiaj ofiarą terrorystów może być każdy: pracownik firmy budow-
lanej, ochroniarz, kierowca, wolontariusz, który tym się wyróżnia, że 
mówi po angielsku, francusku, włosku, ma jasną karnację i „europejskie” 
ubranie. Zakładnicy stają się „bohaterami”526, a ich śmierć jest komunika-
tem wysłanym przez terrorystów do cywilizacji Zachodu. „Wasza żałoba 

                                                           
519 PAP, W internecie wiadomość o zgładzeniu amerykańskiego zakładnika, 

20.09.2004, Kair, Dubaj, www.pap.archiwum.com 
520 Wypowiedź premiera Włoch Silvio Berlusconiego. 
521 Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Bułgarii Sołomona Pasi (PAP, Po egze-

kucji zakładnika – szok, ale i zapowiedź dalszych działań, 14.07 Sofia, www.pap.archi-
wum.com). 

522 W taki sposób uprowadzono brytyjskiego dziennikarza Jamesa Brendona. 
523 Spotkało to włoską dziennikarkę Guglinę Sgrenę. 
524 PAP, Rosną obawy przed „wyprzedażą” porwanych zakładników islamistom, 

8.06.2004, Bagdad; Porwania nowym irackim przemysłem, 5.08.2004, Bagdad, www. 
pap.archiwum.com  

525 Jerzy Kos, Teresa Borcz.  
526 Historia włoskich wolontariuszek Simony Torretty i Simony Pari (wypuszczonych 

po interwencji rządu) przez wiele dni zajmowała czołowe miejsce w serwisach informacyj-
nych. Na pierwszej stronie również drukowano apele francuskich dziennikarzy Charlesa 
Malbrunot i Christiana Chesnot. Na szczęście, w ich przypadku wszystko dobrze się skoń-
czyło, a terroryści nie wypełnili swoich gróźb.  
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jest żałobą wszystkich Włochów”527 – mówił po śmierci Enzo Baldoniego 
prezydent Republiki Włoch, Carlo Azeglio Ciampi. 

 
Zakładników – porwanych i zamordowanych przez islamskich terro-

rystów nazwałam ofiarami globalnej wioski, bo umierali na oczach świa-
ta, na oczach internautów. Wystarczyło kliknąć myszką na ikonę, która 
kryła ich przerażone twarze i okrzyki morderców. 

MORD RYTUALNY 

Michel Meslin pisał: „rytuał ofiary (...) nigdy nie był praktykowany w na-
szych ponowoczesnych społeczeństwach zachodnich”528. Za sprawą terro-
rystów stał się on na powrót częstym rytuałem w społeczeństwie global-
nym – społeczeństwie informacyjnym. 

Dramaturgia egzekucji i okrucieństwo, z jakim są dokonywane, spra-
wiają, że wydarzenia utrwalone na taśmie przypominają rytualny mord. 
I tym razem mamy do czynienia z ofiarą, tyle że teraz przybrała ona inną 
formę – zupełnie różną od tej, którą opisywali klasycy.  

Na przykład, zdaniem Tylora, ofiara była elementem kontraktu: ofiara 
jest próbą przekupienia, stosownie do modelu transakcji handlowej. 
Człowiek składał ofiarę, aby otrzymać to, o co prosił (Zabijemy was, 
żebyście nam dali). Teraz składa ofiarę, jeżeli nie dostanie tego, czego 
żąda (Zabijemy was, jeżeli nam nie dacie).  

Porwany Kim Sung Il klęczy przed zamaskowanymi mężczyznami, 
jeden z nich czyta do kamery:  

Żądamy od was wycofania waszych wojsk z naszej ziemi. Nie wysyłajcie wa-
szych oddziałów do naszego kraju albo my wyślemy wam głowę tego Koreańczy-
ka, a po niej następne, jeśli Bóg tak zechce529. 

Rytuał ofiarniczy wraca, tym razem w zmienionej formie. Za każdym 
razem jednak wygląda tak samo: do telewizji Al-Jazeera emisariusz do-
starcza kasetę wideo, na której utrwalone są żądania terrorystów, przed-
stawiających się jako: Brygady Gniewu Bożego, Brygada Męczennika 
Ahmeda Jasina czy najgroźniejsze ugrupowanie: Al-Tawhid i Dżihad 

                                                           
527 Berlusconi: un „atto di barbarie”, Ciampi commosso e sdegnato” , „La Repub-

blica”, 27.08.2004, 
http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/esteri/iraq31/baldonidavanz/bal-donidavanz.html 

528 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1965. 
529 PAP, Al-Dżazira pokazała...  
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(Zjednoczenie i Święta Wojna). Same nazwy ugrupowań mają budzić lęk, 
przejmować grozą: jedne związane są z metaforyką religijno-metafi-
zyczną, inne sugerują od razu wojskowo-partyzancki charakter grupy: 
Armia Islamska w Iraku, Armia Mahdiego, Lwy Brygad Allaha, Ostry 
Miecz na Wrogów Boga i Jego Proroka. 

 
Na nagraniach wideo często można znaleźć wspólne elementy: po-

dobną symbolikę, sztandary i hasła wypisane w tle. Zakładnik terrorystów 
klęczy przed nimi albo siedzi związany, skuty kajdankami. Pokazuje do 
kamery swój paszport. Ten ostatni element jest szczególnie ważny 
w rozważaniach na temat stygmatów ofiarniczych. Paszport niczym legi-
tymacja dziennikarska potwierdza przynależność ofiary do „grupy szcze-
gólnie narażonej na prześladowania”530, zgodnie z teorią René Girarda.  

 
Porywacze w krótkim komunikacie przedstawiają swoje żądania (wy-

cofanie wojsk z Iraku, wypuszczenie z więzienia irackich jeńców, uchy-
lenie ustawy zakazującej noszenia chust islamskich). Stawiają rządowi 
danego kraju 48-godzinne ultimatum. Po upływie terminu zakładnik zo-
staje stracony. Odcięta głowa Bułgara na tle flagi ugrupowania Al Zar-
kawiego – ten makabryczny obraz pokazała telewizja Al-Jazeera. Pod 
zdjęciem czerwonymi literami napisano:  

To jest ostrzeżenie pod adresem wszystkich sojuszników głupca Busha i tych, któ-
rzy pomagają mu w Iraku i poza nim531. 

Terroryści składają swoich zakładników w ofierze. W rytuale tym nie 
można jednak odnaleźć motywów, jakie towarzyszyły ofiarnikom w spo-
łeczeństwach prymitywnych. Teraz nie mamy do czynienia z ofiarą po-
chwalną, błagalną czy dziękczynną.  

Wideo – ofiara ma być oglądana! Po to jest składana, aby przerazić. 
Kamera gwarantuje skuteczność ofiary: bez niej rytualny mord nie miałby 
większego sensu. Strony internetowe, na których można zobaczyć maka-
bryczne zdjęcia z egzekucji, są współczesnym paleniskiem, medialnym 
ołtarzem. Świadkowie egzekucji nie uczestniczą w niej bezpośrednio, 
kamera i internet pełnią funkcję łącznika. Ofiara globalnej wioski wyklu-
cza możliwość uczestnictwa w rytuale i skazuje na bierną rolę obserwato-
ra. Nie można jej zapobiec, bo nie wiadomo, gdzie i kiedy jest składana. 

Adresatami tych makabrycznych przekazów są mieszkańcy „globalnej 
wioski” – internauci i telewidzowie – bezradni wobec tego, co widzą na 

                                                           
530 R. Girard, Kozioł ofiarny, op.cit., s. 28. 
531 E. Manołowa, Terroryści zapowiadają...  
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ekranie. Ofiary są uprowadzane, porywane ze świata, do którego należa-
ły, i ze świata, który teraz ma patrzeć na ich śmierć. 

Nagrania z egzekucji mają zastraszyć „sojuszników głupca Busha”. 
Terroryści chcą w ten sposób dotrzeć do opinii publicznej, ponad głowa-
mi polityków. Islamscy fanatycy znają dobrze swoich przeciwników 
i mechanizmy rządzące zachodnią demokracją. Wiedzą, że zastraszeni 
ludzie w wyborach mogą sami zadecydować o pozbawieniu władzy tych, 
którzy prowadzą proamerykańską politykę532.  

Nagrania z egzekucji są środkiem emocjonalnego nacisku i kanałem, 
przez który płynie do świata Zachodu czytelny komunikat:  

Odrzucamy wasze wartości, wasz Czerwony Krzyż, wasze hasła i symbole, waszą 
wiarę w wolność mediów i wolność jednostki. Dla nas znak PRESS nic nie zna-
czy. To wy go sobie wymyśliliście. Nas nikt nie pytał, czy się zgadzamy. To nie 
są wartości, które możemy podzielać. To są wartości waszego świata, który przez 
tak wiele lat próbował nad nami dominować. Odrzucamy więc wasze wartości, 
mamy je za nic.  

Paradoksalne wydaje się jednak to, że terroryści wykorzystują w tej 
komunikacji nowoczesne media – wynalazek znienawidzonej przez siebie 
cywilizacji. Próbując zastraszyć zachodnią opinię publiczną, robią to cały 
czas na „zachodnich” warunkach.  

W sferze domysłów pozostaje jednak kwestia, czy islamscy fanatycy, 
którzy mordują cudzoziemców, myślą w takich kategoriach, w jakich 
próbowałam opisać ich zbrodnie? Czy może chodzi im – po prostu – o to, 
żeby zabić, zniszczyć? Może wcale nie myślą, jak to jest postrzegane na 
Zachodzie, a to „zachodnie” myślenie kazało mi dopisać do ich działania 
taką interpretację? Trudno jest znaleźć odpowiedź na te pytania, dlatego 
też podejmowane w tym rozdziale rozważania należy traktować bardzo 
ostrożnie.  

 
Wśród porywanych cudzoziemców są także zagraniczni koresponden-

ci. Dziennikarze stają się uosobieniem tego świata, który przez lata chciał 
dominować nad kulturą islamu. Reporterzy opowiadali o wydarzeniach 
w Zatoce Perskiej, używając pojęć zaczerpniętych ze świata, z którego 
sami pochodzili. Na płaszczyźnie językowej, w obszarze definicji, rów-
nież przejawiała się dominacja Zachodu: dziennikarze, opowiadając 
o wydarzeniach, nadawali im sens i na swój sposób interpretowali świat 
                                                           

532 Partia Jose Marii Aznara przegrała wybory tuż po zamachu terrorystycznym 
w Madrycie, 11 marca 2004. 
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islamu. Klasyfikowali i nazywali to, co widzieli, niczym bogowie stwa-
rzali świat. W tym stwarzaniu posługiwali się przede wszystkim słowami 
– siatką pojęć, którą przywieźli ze sobą do Iraku. Między innymi w ten 
właśnie sposób świat Zachodu interpretował cywilizację islamu. Obrazy 
egzekucji dokonywanych przez fanatyków są teraz swego rodzaju wia-
domością zwrotną. Tą samą drogą, poprzez telewizję płynie do świata 
Zachodu nowy komunikat:  

Chcecie nas oglądać, jak umieramy, jak wasze wojska rujnują nasz kraj? Chcecie 
sobie pooglądać w telewizji, jak wygląda wojna? To patrzcie... Zobaczcie, co ro-
bimy z waszymi wysłannikami. 

Terroryzm zorientowany medialnie 

Przypomina to trochę komentarz dotyczący wydarzeń z 11 września, 
które zdaniem badaczy komunikowania obliczone były na udział telewizji 
i transmisję na żywo:  

Od czasu filmowanego przez CNN na miejscu bombardowania Bagdadu w 1992 
roku wielokrotnie obserwowaliśmy na ekranach telewizorów w czasie realnym 
skutki użycia technologii wojennej. Perwersyjny zamysł zamachowców, by dać 
nam odczuć, jak „widowiskowe” jest bombardowanie Nowego Jorku, był elemen-
tem całej strategii533.  

Jerzy Uszyński z TVP zwracał uwagę, że nawet technika zamachu by-
ła swoistym komunikatem terrorystów, a najważniejszą jego częścią było 
przesłanie:  

Potrafimy was pobić, doskonale rozpoznając wasze słabości – jakby na wzór mi-
strzów aikido, którzy sami nie używają wiele siły, wykorzystując do obezwład-
nienia przeciwnika jego własną energię534.  

Zamachy z 11 września zostały przeprowadzone z dokładnym 
uwzględnieniem stref czasowych i telewizyjnego prime-time’u. Terrory-
ści zaatakowali rano, aby widzowie na całym świecie mogli przez cały 
dzień oglądać płonące wieże WTC, które Juliusz Braun nazwał „ikoną 
otwarcia nowego tysiąclecia”535. Przewodniczący KRRiT podkreślał, że 
terroryści doskonale znają specyfikę współczesnych mediów i wiedzą, że 
teraz tak naprawdę liczy się „przekaz na żywo”. 

                                                           
533 J. Uszyński, Terror i dialog [w:] Media wobec terroryzmu, III Konferencja Mediów 

Publicznych, Kraków 10–11 września 2002, s. 6. 
534 Ibidem. 
535 J. Braun [w:] ibidem, s. 29. 
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Od początku wojny z terroryzmem, której elementem była kampania 
iracka, badacze komunikowania podkreślają, że w strategię terrorystów 
wpisana jest obecność mediów. Tak jak mówił prezenter stacji ABC Ted 
Koppel, telewizja i terroryści potrzebują jedni drugich, a „między nimi 
istnieje wręcz symbiotyczna relacja”536. Tomasz Goban-Klas przypomi-
nał, że od lat siedemdziesiątych mamy do czynienia z terroryzmem zo-
rientowanym medialnie, a akty terroru przypominają wyreżyserowany 
spektakl. Terror jest teatrem, a bojownik (the guerilla) jest „wielkim 
światowym aktorem”537. Badacz teorii komunikowania Livingston pisał: 
„Nigdzie McLuhanowska koncepcja globalnej wioski nie jest tak dobrze 
zilustrowana jak w międzynarodowym terroryzmie”, a T. Goban-Klas 
podkreśla, że obecnie mamy do czynienia ze „specjalną, szczególną, 
zbrodniczą formą globalnych public relations”538. Media znalazły się 
w pułapce terroru, ponieważ zamachowcy doskonale znają logikę ich 
działania. Wiedzą, że ukazywanie dwóch stron konfliktu jest wpisane 
w doktrynę dziennikarskiej obiektywności i rzetelności.  

Media będą pokazywały akty terroru, ponieważ taką mają misję: ist-
nieją po to, aby informować. W ten sposób stały się zakładnikiem terrory-
stów i narzędziem zła. Dziennikarze muszą informować o porwaniach, 
egzekucjach, żądaniach terrorystów, ale mimowolnie potwierdzają wów-
czas skuteczność ich działań, promują ich ideologię, co z kolei prowokuje 
następne akty terroru. Nawet jeżeli zachodnie stacje telewizyjne nie po-
każą nagrań dostarczonych przez emisariuszy, zrobi to Al-Jazeera albo 
Al-Arabia. A nawet jeżeli sumienie i wrażliwość nie pozwolą pokazać 
najbardziej okrutnych zdjęć (jak było w przypadku morderstwa Enzo 
Baldoniego, kiedy Al-Jazeera odmówiła emisji dostarczonego materiału), 
to nagrania egzekucji będzie można zobaczyć na stronach internetowych.  

Przesłanie terrorystów dociera do globalnej publiczności. Bez świad-
ków i widowni akty terroru nie mają sensu. Zamachowcy nie zabijają 
swych ofiar dla samego zabijania, ale każdy ich czyn jest komunikatem, 
który dociera do odbiorcy właśnie za pomocą mediów. W ten sposób roz-
patrywali akty terroru Alex Schmidt i Jenny de Gaaf w książce Violence as 
communication. Ich zdaniem terroryzm nie jest tylko „bezsensowną prze-
mocą”, ale szczególnym rodzajem języka (violent language)539. Holender-
scy badacze wykorzystali podstawowy schemat Harolda Lasswella: nadaw-

                                                           
536 Cyt. za: T. Goban-Klas [w:] ibidem, s. 20. 
537 J. Le Carre (cyt. za: ibidem, s. 21). 
538 Ibidem.  
539 A. Schmid, J. de Graaf, Violence as communication, London 1982, s. 1. 
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ca – kod – komunikat – kanał – odbiorca, i za pomocą narzędzi zapożyczo-
nych z nauki o komunikowaniu analizowali terroryzm jako strategię komu-
nikacji540. Jej efektywność warunkowana jest między innymi przez naturę 
zamachu, jego okrucieństwo i dobór ofiar. Terroryzm, w rozumieniu bada-
czy, stanowi połączenie przemocy i propagandy541, a warunkiem jego ist-
nienia jest rozgłos, który zapewniają dziennikarze.  

Wzajemne zależności terroryzmu i mediów są tak obszernym zagad-
nieniem, że można im poświęcić osobne opracowanie. W swojej analizie 
z konieczności ograniczę się tylko do zasygnalizowania wybranych czyn-
ników, które stanowią o wzajemnej atrakcyjności tych dwóch elementów 
„symbiotycznej relacji”542. 

Terroryści poznali siłę mediów i nauczyli się wykorzystywać ją do 
własnych celów. Za pomocą mediów komunikują swoje przesłanie całe-
mu światu, a to z kolei przyciąga do organizacji nowych członków. Dra-
matyczne wydarzenia przykuwają uwagę i wymuszają reakcję opinii 
publicznej, która z kolei wpływa na politykę rządów. To w mediach: 
telewizji, internecie, terroryści ogłaszają swoje żądania, zdobywają roz-
głos i popularność, wprowadzają w błąd organy ścigania, rozpowszech-
niając fałszywe wiadomości. Poza tym, na co zwracali uwagę A. Schmidt 
i J. de Gaaf, zamachowcy również z mediów uczą się nowych technik 
i sposobów walki. Zdarzały się sytuacje, w których terroryści dopiero 
z telewizji dowiadywali się, kim są przetrzymywani przez nich zakładni-
cy. To tylko niektóre ze sposobów wykorzystania mediów przez terro-
ryzm, opisanych w książce Przemoc jako komunikacja543. 

Należy pamiętać, że zgodnie z logiką mediów „bad news is good 
news”, a zamachy terrorystyczne, egzekucje i dramatyczne wydarzenia są 
materiałem informacyjnie wartościowym (newsworthy). Badacz komuni-
kowania Johan Galtung pisał o czynnikach tworzących wartość informa-
cyjną wydarzenia. Jacek Kołodziej twierdził, że właśnie śmierć jest –  

esencją Galtungowskiego negatywizmu,  (...) [a] okoliczności śmierci gwałtownej 
zawsze muszą ujawniać konflikty, wojny, agresje i rozpad – które same w sobie 
gwarantują sensacyjność materiału dziennikarskiego544. 

                                                           
540 Ibidem, s. 15. 
541 „Violence aims at behaviour modification by coercion. Propaganda aims at the sa-

me by persuasion. Terrorism is the combination of the two” (cyt. za: ibidem, s. 14). 
542 Ted Koppel (cyt. za: T. Goban-Klas [w:] ibidem, s. 20).  
543 Opracowano na podstawie: A. Schmid, J. de Graaf, Violence..., s. 53–54. 
544 J. Kołodziej, Kultura śmierci w mediach, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1997, nr 1–2, 

s. 48–49. 
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Wiadomości negatywne zwiększają czujność i uwagę widzów i dlate-
go szybciej można je zapamiętać545. Dlatego też media nie mogą ignoro-
wać terroryzmu, który pokazywany w telewizji, zdaniem amerykańskiego 
psychiatry F.J. Hackera, stał się „formą masowej rozrywki”546. Marshall 
McLuhan, klasyk komunikowania, podkreślał, że natura telewizji i cha-
rakter tego medium przedkłada materiały pełne agresji nad obrazy wolne 
od krwi i przemocy: „Wiadomości w telewizji muszą być wizualnie 
atrakcyjne”547. Dlatego terroryści sami czasami stwarzają sytuacje, któ-
rych dramatyzm zapewnia obecność kamer i ekip telewizyjnych548. W ten 
sposób media stają się sceną, na której rozgrywa się wyreżyserowany 
spektakl terroru. Na tej scenie dochodzi do spotkania i zderzenia cywili-
zacji, a globalna wioska ze względu na swój charakter jest idealnym 
miejscem tego spotkania.  

Zderzenie cywilizacji w globalnej wiosce 

Samuel Huntington w książce Zderzenie cywilizacji bardzo słusznie prze-
widywał, że polityczno-ideologiczny konflikt zostanie zastąpiony kon-
fliktem między cywilizacjami. W 1995 roku ten amerykański politolog 
napisał słowa, które z perspektywy czterech ostatnich lat brzmią niczym 
ponure proroctwo: 

Nietrudno sobie wyobrazić grupę młodych ludzi z któregoś z krajów blisko-
wschodnich, którzy noszą dżinsy, piją colę, słuchają rapu, a w przerwach między 
biciem pokłonów w stronę Mekki konstruują bombę, którą podłożą w amerykań-
skim samolocie pasażerskim549.  

Konstruują bombę, którą schowają potem do plecaka i zostawią w po-
ciągu pełnym ludzi w Madrycie albo w moskiewskim tunelu metra. Kon-
struują bombę, którą zawieszą nad głowami dzieci stłoczonych na sali 
gimnastycznej w szkole w Biesłanie. To już nie są naukowe spekulacje, 
ale przykłady, których dostarczyła rzeczywistość. I dziś nietrudno sobie 
wyobrazić samoloty pasażerskie zamienione w żywe bomby i kobiety 
szahidki, obwiązane ładunkiem wybuchowym, które z teatru na Dubrow-
ce miały trafić do muzułmańskiego nieba. Nietrudno sobie wyobrazić 
samobójców gotowych na wszystko, których główną siłą jest wiara 
                                                           

545 B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, przeł. H. Szczerkowska, Warszawa 2000, 
s. 151. 

546 A. Schmid, J. de Graaf, Violence..., s. 69. 
547 Ibidem, s. 71 
548 Ibidem, s. 73.  
549 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2003, s. 81. 
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i nienawiść. Wydarzenia, o których piszę, były „salwą nowego wieku”550, 
ikoną trzeciego tysiąclecia551.  

Po 11 września 2001 roku i po „Dziecięcej Apokalipsie” z Biesłanu 
wyobraźnia ludzka przekroczyła własne granice. Płonące wieże World 
Trade Center i ludzie skaczący z okien, a trzy lata później zakrwawione 
i zapłakane dzieci ginące w chaosie od kul terrorystów i komandosów – 
to obrazy wstrząsające, a zarazem świadectwa jakiegoś złego przełomu 
w historii świata. Chociaż dramaty te rozgrywały się na dwóch różnych 
półkulach, mają wiele cech wspólnych, oprócz niewinnych ofiar i prze-
mocy. To obrazy zderzenia cywilizacji.  

Huntington pisał: „Cywilizacje to największe plemiona, w jakie łączą 
się ludzie, a zderzenie cywilizacji jest konfliktem plemiennym na skalę 
globalną”552. Dzieje się tak również za sprawą mediów, które nagłaśniają 
akty terroru i stają się miejscem spotkania kultur. 

Samuel Huntington buduje paradygmat cywilizacyjny, twierdząc mię-
dzy innymi, że w świecie istnieją siły integracyjne, ludzie łączą swe wy-
siłki, aby potwierdzić wartość własnej kultury, a język i religia to czynni-
ki, które o wiele bardziej ich zbliżają niż przekonania polityczne:  

Wspólnoty kulturowe zajmują miejsce bloków z okresu zimnej wojny, a linie po-
działów – „uskoki” – między cywilizacjami stają się głównymi liniami konfliktów 
w polityce globalnej553. 

Huntington podkreślał, że najgroźniejsze są konflikty między pań-
stwami należącymi do różnych cywilizacji. Takie wojny trwają latami, 
nienawiść jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, a gdy dochodzi 
do starcia, zwoływane są na pomoc państwa pokrewne, należące do tej 
samej cywilizacji. Dochodzi do eskalacji konfliktu, czego najlepszym 
przykładem są wydarzenia w Zatoce Perskiej czy na Kaukazie. 

 
Czeczeńskie komando, które wykorzystało małe dzieci w charakterze 

żywych tarcz, udowodniło, że w wojnie, jaka toczy się obecnie, nie ma 
już żadnych reguł i żadnych świętości. Terroryzm jest również wojną, 
w której nie ma frontów, a ludzie giną w samolotach, autobusach, pocią-
gach i w metrze.  

                                                           
550 Wolność to luksus, wywiad z Fernando Savaterem, „Gazeta Wyborcza”,  

24–25.11.2001. 
551 J. Braun, Media wobec [w:] ibidem, s. 29. 
552 S. Huntington, Zderzenie..., s. 353. 
553 Ibidem, s. 199. 
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Po marcowych zamachach w Madrycie hiszpańska gazeta „El Pais” 
stwierdziła, że zapadliśmy na „syndrom zamachu”. Objawia się on wzmo-
żonym strachem i podejrzeniami554. Działalność grup separatystycznych od 
kilkudziesięciu lat była problemem państw tworzących wspólnoty europej-
skie, jednak kwestia zwalczania terroryzmu traktowana była na początku 
jako wewnętrzna sprawa rządów. Według Viktora Grotowicza w Europie 
można wyróżnić dwa rodzaje terroryzmu. Jeden wywodzi się z tradycji 
anarchistyczno-marksistowskich i nie ma konkretnych celów – ten problem 
odkłada na później. Terroryzm wyzwoleńczy natomiast ma wizję nowego 
systemu i konkretne metody walki z narodowym uciskiem. Do najbardziej 
znanych organizacji wyzwoleńczych należą Irlandzka Armia Republikań-
ska i baskijska ETA555. To właśnie w Hiszpanii i Irlandii miały miejsce 
najbardziej spektakularne akcje. Ale na dzisiejszej mapie Europy pojawiają 
się coraz nowsze konflikty556, które zdaniem V. Grotowicza zamieniają 
nasz kontynent w „beczkę prochu”:  

Wiele wskazuje na to, że problem regionów dążących do autonomii stanie się 
w najbliższych latach jednym z głównych zmartwień europejskich demokracji557.  

Publicysta niemieckiego „Die Welt” twierdził, że „alkaidyzacja” ter-
roru w Europie:  

polega na przemocy, która nie ma już żadnego rzeczywistego celu, lecz znajduje 
zaspokojenie w jak największym cierpieniu558.  

Wojna z terroryzmem nie jest już tylko sprawą arabsko-amerykańską, 
o czym przypomniały zamachy w Madrycie i Londynie. Timothy Garton 
Ash pisał:  

Dotrze do nas wreszcie świadomość tego, że z geograficznego punktu widzenia 
jesteśmy o wiele bardziej zagrożeni islamskim terroryzmem niż Amerykanie559.  

                                                           
554 Wolność to luksus, op.cit. 
555 V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej, Wrocław 2000, s. 13. 
556 Wielka Brytania ma problemy nie tylko z Irlandią Północną, coraz silniejsze są żą-

dania autonomii w Walii i Szkocji. We Francji separatystyczne tendencje można zauważyć 
w Bretanii i Prowansji. W Hiszpanii, poza Baskonią, silny ruch autonomiczny istnieje 
w Katalonii, jednak tam żądania większej niezależności są wspierane politycznymi, a nie 
terrorystycznymi środkami. Por.: ibidem, s. 364. 

557 Ibidem, s. 60. 
558 „Gazeta Wyborcza”, 13.03.2004.  
559 T.G. Ash, Europejski 11 września?, „Gazeta Wyborcza”, 15.03.2004.  
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Samuel Huntington w swojej rozprawie szczegółowo przedstawiał 
osiem cywilizacji, przy czym podkreślał, że w większości wojen ostatniej 
dekady stroną konfliktu jest państwo należące do cywilizacji islamu.  

Nazwę religii proroka Mahometa można tłumaczyć z arabskiego jako 
„zupełne poddanie się woli Boga”. Huntington przypominał, że Europa 
obawiała się islamu od pierwszego lądowania Maurów w Hiszpanii po 
drugie oblężenie Wiednia560. I nadal się go boi, utożsamiając z barbarzyń-
stwem, muezinami i wielbłądzim mlekiem, jak Oriana Fallaci, która po 
zamachach z 11 września napisała pełen pasji list Wściekłość i duma, 
czyniąc wyrzuty wszystkim, którzy nie chcą stanąć w obronie wartości 
Zachodu:  

Jeśli runie Ameryka, runie Europa. Kiedy runie Zachód, runiemy my. (...) I na 
miejscu dzwonów zobaczymy muezinów, zamiast minispódniczek będziemy nosi-
li czarczafy, zamiast koniaku będziemy pili wielbłądzie mleko561.  

Chociaż wizje Oriany Fallaci mogą się wydać mocno przesadzone562, 
jednak ten „list do Zachodu” skupia jak w soczewce lęki, które są udziałem 
wielu Europejczyków. Publicysta Piotr Skórzyński na łamach „Rzeczpo-
spolitej” porównał artykuł sędziwej i szanowanej dziennikarki do mowy 
Churchilla z Fulton w 1946 roku563. Angielski premier mówił o żelaznej 
kurtynie, dzisiaj jest mowa o dwóch zwalczających się cywilizacjach.  

Konflikt między islamem i Zachodem przybrał na sile na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, a to za sprawą zjawiska, które 
Huntington nazywa odrodzeniem islamu i La revanche de Dieu564. Ze-
msta Boga dotyczy wszystkich religii niezachodnich i jest przejawem 
buntu wobec kultury świata, który w procesach modernizacji i globaliza-
cji zapomniał o Nim. Huntington pisał o zjawisku westtoksyfikacji. Mu-
zułmanie sprzeciwiali się „zatruciu Zachodem” i w islamie szukali sensu 
życia, porządku i stabilności. Odrodzenie islamu było, jak pisze autor 
Zderzenia cywilizacji, reakcją na modernizację i próbą jej oswojenia. 

Państwa islamskie nie mogą pogodzić się z tym, że Zachód ingeruje 
w konflikty w świecie islamskim. Dlatego też amerykańskie kampanie 
(„Pustynna Burza” z 1991 roku i „Trwały Pokój” z 2003 roku) potrakto-
wane zostały jako wyprawy krzyżowe wymierzone przeciwko całej cywi-

                                                           
560 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2003, s. 358. 
561 O. Fallaci, Wściekłość i duma, „Gazeta Wyborcza”, 6–7.10.2001.  
562 Jednym z głosów krytyki był artykuł T. Sławka, Czerwone paznokcie Oriany Falla-

ci w „Tygodniku Powszechnym”, nr 43/2001. 
563 P. Skórzyński, Hollywood kontra Dżihad, „Rzeczpospolita”, 27–28.10.2001. 
564 S. Huntington, Zderzenie..., s. 175. 
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lizacji islamu. Do tej pory to Zachód wyznaczał miejsce zderzenia cywi-
lizacji, a media relacjonowały jego przebieg. Ostatnich kilka lat pokazało, 
że teraz to islamscy ekstremiści – również za pomocą zachodnich me-
diów – dyktują warunki tego spotkania.  

Koncepcja Huntingtona jest polemiką z Końcem historii Francisa Fu-
kuyamy565. Zamachy terrorystyczne i wojna w Iraku sprawiły, że wielu 
komentatorów odrzuciło koncepcję Fukuyamy. Patrząc na determinację 
islamskich ekstremistów, byli raczej skłonni przyznać rację Huntingto-
nowi. Tymczasem sam Huntington był bardzo ostrożny w swoich komen-
tarzach po tragedii World Trade Center:  

Na razie toczy się tylko wojna między bardzo rozległą siatką terrorystyczną, 
obecną w około 60 krajach, która nie waha się zabijać niewinnych obywateli, 
a cywilizacją w ogóle. To raczej konflikt cywilizacji z barbarzyństwem566.  

Podobnego zdania był Fernando Savater, który przekonywał w wy-
wiadzie dla „Gazety Wyborczej”, że istnieje tylko jedna cywilizacja – 
cywilizacja ludzka:  

W jej ramach występują różne kultury, które można porównać do różnych dziel-
nic jednego, ogólnoplanetarnego miasta. Mieszkańcami tych różnych dzielnic są 
możnowładcy, biedacy, ludzie z marginesu, ale dla nich wszystkich istnieje jedna, 
wspólna cywilizacja567.  

Bez względu na to, czy rację ma Huntington czy Fukuyama, i czy hi-
storia dobiega właśnie końca, czy dopiero zaczyna się nowy jej etap, 
pewne jest to, że wyzwaniem nadchodzących czasów jest znalezienie 
nowej formuły dialogu między cywilizacjami, kulturami. W żadnym wy-
padku nie może to być język przemocy i terroru, buty i arogancji, wypły-
wającej z przekonania o wyższości jednej kultury nad drugą. Pod koniec 
Zderzenia cywilizacji Huntington stwierdził, że ważne jest rozpoznanie 
i umocnienie wartości wspólnych dla wszystkich wielkich cywilizacji. 
Zasadniczą sprawą jest doprowadzenie do dialogu między nimi. Prze-
strzenią tego dialogu mogą być właśnie media. Zaangażowanie dzienni-
karzy w dialog i spotkanie cywilizacji może być jedyną szansą otwarcia 
pułapki, w jakiej znalazły się teraz zachodnie środki masowego przekazu. 
                                                           

565 Zakładał on, że po przemianach, jakie nastąpiły po 1989 roku, ludzkość osiągnęła 
taki stopień rozwoju, że demokracja będzie rozwijać się wszędzie tam, gdzie jej jeszcze nie 
było. Trudno było wskazać alternatywę dla wolnego rynku i demokracji. 

566 S. Huntington, Proroctwa jeszcze nie spełnione, wywiad na podst. publikacji 
w „L’Express”, 25.10.2001 (cyt. za: Zamach 11 września 2001, wybór publikacji przygo-
towany na III Konferencję Mediów Publicznych). 

567 Wolność to luksus, op.cit. 
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9. RYTUAŁY WYJŚCIA 

Do not stand at my grave and weep 
I am not there, I do not sleep 
I am a thousand winds that blow 
I am the diamond that glitters on snow (...) 
I am the soft stars that shine at night 
do not stand at my grave and cry 
I am not there, I did not die568. 

Dziennikarze, którzy zginęli albo zostali zamordowani podczas wykony-
wania pracy, złożyli dar z siebie (don de soi). To sprawia, że w rozumie-
niu teorii Huberta i Maussa stali się ofiarą (la victime). Chwila śmierci 
jest momentem przejścia, ale jednocześnie powrotu. Autorzy eseju piszą:  

ofiara (la victime) została odseparowana – wyłączona definitywnie ze świata pro-
fanum. (...) Jej śmierć była śmiercią Feniksa: odrodziła się święta569.  

„Do ofiary i krwi Jezusa dołączamy ofiarę i krew dwóch dziennika-
rzy” – mówił ksiądz W. Niewęgłowski podczas mszy za dusze zamordo-
wanych polskich korespondentów. Ich przyjaciele położyli u stóp ołtarza 
kamerę telewizyjną, mikrofon i taśmy – narzędzia ich pracy, narzędzia 
ofiary. Powrót specjalnych wysłanników z ich ostatniej podróży jest zaw-
sze pełen symboli. 

Rok po zamachu na Terry’ego Lloyda nadal nie wiadomo było, co sta-
ło się z francuskim kamerzystą ekipy ITN570. Jego przyjaciele zgromadzi-
li się pod paryskim muzeum Louvre i wypuścili w powietrze sto białych i 
                                                           

568 Ten wiersz siostra Kaveha Golestana posłała do przyjaciół zmarłego kamerzysty 
w odpowiedzi na kondolencje. Por.: S. Sayyah, We all lost...  

569 La victime était séparée définitivement du monde profane; (...) Sa mort était celle 
du phénix: elle renaissait sacrée (cyt. za: H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature..., 
s. 38). 

570 Kamerzysta został najprawdopodobniej zamordowany przez fedainów Husajna, 
a jego ciało znaleziono po blisko dwóch latach w nieoznaczonym grobie na pustyni.  
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czerwonych balonów – do każdego z nich przyczepione było zdjęcie 
Freda Neraca. Francuzi przynieśli również ogromny transparent 
z napisem: „Tęsknimy”571. Jego bliscy nadal mieli nadzieję, że zaginiony 
w Iraku reporter żyje.  

Pożegnania dziennikarzy, o których pisałam w tej książce, mają bar-
dzo niewiele wspólnego z pożegnaniem. Zawierają raczej obietnicę po-
wrotu i wiecznego trwania we wspomnieniach:  

Waldek , jak nikt inny, potrafił pokazać ten dziwny świat. I my się nie żegnamy, 
bo on wciąż jest z nami572. 

Korespondent wojenny pokazuje „dziwny świat”. Zdaje relacje z tego, 
co widzi. Przynosi dar, który pozostaje po jego śmierci: materiały, filmy, 
reportaże. W ten sposób dziennikarz sam buduje drogę swojego powrotu 
do świata – jego relacje i opowiadania, zarejestrowane zdjęcia są prze-
strzenią, w której może się odrodzić. To zależy jednak również od tych, 
którzy zechcieli wysłuchać historii z „dziwnego świata” i zapamiętać 
tego, kto historie opowiedział.  

Ojciec Christiana Liebiga na pogrzebie syna przypomniał słowa poety:  

Jedynym rajem, z którego nie będziemy wypędzeni, są nasze wspomnienia. 
W tym raju Christian będzie dalej żył, jak żyje w naszych sercach i myślach573.  

Podobnie mówią przyjaciele Kaveha Golestana574. Jego siostra napisa-
ła wiersz, nieświadomie nawiązując do mitu odrodzonego Feniksa: 

Nie stój nad moim grobem i nie płacz,  
Mnie tam nie ma, ja nie śpię.  
Jestem tysiącem wiatrów, które wieją,  
Jestem diamentem, który lśni na śniegu, (...)  
Jestem gwiazdami, które świecą nocą.  
Nie stój nad moim grobem i nie płacz,  
Mnie tam nie ma, nie umarłem575. 

                                                           
571 http://www.itv.com/news/1882571.html 
572 B. Grad-Woźniak z TVP, Docierał do prawdy, „Rzeczpospolita”, 15–16.05.2004, 

s. 13. 
573 „Das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, ist die Erin-

nerung.In diesem Paradies wird Christian Liebig weiterleben, wie er sich in unseren Her-
zen und Köpfen unvergesslich eingeprägt hat” (cyt. za: Erinnerung ist das Paradies, 
http://www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/trauerfeier/trauerfeier.htm). 

574 „We loved him and he lives in our hearts and minds” (cyt. za: Remembering Kaveh 
Golestan, 1.04.2004, http://www.payvand.com/news/03/apr/1091.html). 

575 Por. S. Sayyah, We all lost...  
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Wiersz wydaje się najlepszym pożegnaniem fotografa, o którym mó-
wili, że „we wszystkim, co robił, była poezja”576. 

Cytowany wiersz i fragmenty tekstów opublikowanych po śmierci 
kamerzysty to przykład, w jaki sposób kształtowana jest symboliczna, 
święta przestrzeń, w której można obcować ze zmarłym. Szczególną 
uwagę zwraca obszerny artykuł opisujący szczegółowo, jak wygląda grób 
Kaveha Golestana – „jego ostatni dom na samotnej ziemi, gdzie powie-
trze jest zawsze czyste, a słońce świeci pośród cudownych wzgórz”. 
Autorce artykułu wydaje się, że: 

On tam jest, na tym wzgórzu, robi nam zdjęcia. (...) Za każdym razem, kiedy tam 
jestem, słyszę, jak mówi: „Nie płacz, ja nie umarłem”. (...) Jego grób jest jak jego 
życie. Otoczony drzewami i naturą, miejsce spokojne, czyste, ciche. Kiedy tam 
idziesz, masz wrażenie, że on za chwilę wyskoczy i powita Cię, ucieszy się, że 
wpadłeś. Naprawdę czujesz, że jego duch jest gdzieś blisko577.  

Artykuł może wydać się przesadzony, jednak nie bez powodu zacyto-
wałam tu jego fragmenty. Opisywane w szczegółach miejsce jest w isto-
cie płaszczyzną spotkania ze zmarłym, a z drugiej strony dobór słów 
i metaforyka tekstu pokazują, jak blisko zmarłemu dziennikarzowi do 
„świętości”. 

Przyjaciółka zmarłego kamerzysty opisywała jego grób z taką atencją, 
jakby pisała o świętym grobie męczennika. Zupełnie jakby wzgórze, na 
którym został pochowany Kaveh Golestan, zostało „uświęcone” przez 
fakt pogrzebu. Stało się samo w sobie miejscem kultu i świątynią. Każdy, 
kto ją odwiedza, widzi słowa wyryte na grobie kamerzysty: „Umarł, do-
kumentując prawdę”578. 

W ten sposób grób Kaveha Golestana staje się grobem męczennika. 
Podobnie jak grób każdego zamordowanego dziennikarza, o którym po-
wiedziano: docierał do prawdy579, pokazywał prawdę580, był głosem 
prawdy581, szukał prawdy, walczył o prawdę582 , umarł za prawdę583. Mę-
                                                           

576 A. Valy, BBC cameraman...  
577 S. Sayyah, Kaveh left...  
578 „He was killed while documenting the truth” (cyt. za: ibidem).  
579 Gen. bp Sławoj Leszek Głódź o Waldemarze Milewiczu. Por. Docierał do prawdy, 

„Rzeczpospolita”, 15–16.05.2004, s. 13. 
580 Np.: Committee to Protect Journalists, Reuters Cameraman... albo A. Goodman, 

Don’t kill the truth...  
581 W. Niewęgłowski o Waldemarze Milewiczu, KAI, 8.05.2004.  
582 Komentarze po śmierci W. Milewicza: www.rozmowy.onet.pl/artykul. 

html?ITEM=1073301&OS=43825 
583 Er suchte die Wahrheit..., http://www.christian-liebig-stiftung.de/liebig/presse/ 

presse.htm 
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czennik i świadek to jedno słowo w tradycji greckiej (martys), tak jak 
i później łacińskiej (martyr). Dlatego też męczeńską śmierć wiązano ze 
świadectwem prawdy.  

Dziennikarze sami o sobie mówią, że są „niewygodnymi świadka-
mi”584. Dokumentalne zdjęcia, które pokazują, czynią z nich – w oczach 
telewidzów – nie tylko świadków, ale „wcielenie prawdy”. Tylko w ten 
sposób można zrozumieć okrzyki mieszkańców Hebronu, którzy przyszli 
pożegnać Mazena Danę, zamordowanego kamerzystę Reutera. „Don’t kill 
the truth!” – „Nie zabijajcie prawdy!” – skandowali żałobnicy, kiedy 
trumna okryta flagą Palestyny niesiona była ulicami Hebronu. Na uroczy-
stości pogrzebowe przyjechało blisko trzy tysiące osób. Kamerzysta zo-
stał pochowany na Cmentarzu Męczenników (Martyrs’ Cemetery)585. 
Palestyńczycy są przekonani, że wojska koalicji zamordowały kamerzy-
stę. Kiedy do Hebronu dotarła wiadomość o jego śmierci, setki osób wy-
szły na ulicę. Przed domem reportera ludzie rozłożyli amerykańską flagę 
i „deptali po niej jak po wycieraczce”586. Dla mieszkańców Hebronu Ma-
zen Dana był męczennikiem i PRAWDĄ. Żegnając swojego bohatera, 
śpiewali: „Mazen, odpoczywaj w pokoju, my będziemy kontynuować 
walkę”587.  

Męczennik z Bagdadu588 

Zmarły korespondent wraca do ojczyzny jak bohater589 i męczennik. Me-
dia wspominają dziennikarza, stacje telewizyjne pokazują jego relacje, 
gazety przypominają zawodowe dokonania. „Szmatławe dzienniki pełne 
są frazesów o poległych towarzyszach” – Arturo Perez-Reverte kpił 
z medialnej „beatyfikacji” zmarłych korespondentów:  

Organizowanie szopki wokół śmierci reportera – nie mówię tu o godnym uszano-
wania bólu rodziny i przyjaciół – to obrażanie pamięci zawodowca, który wyko-
nywał swoje rzemiosło z nieskazitelną godnością, płacąc własną skórą590. 

                                                           
584 Np.: W. Milewicz, Dziennikarz do zadań... albo film „Dying to tell the story” lub 

CPJ, Covering a Dangerous... 
585 A. Goodman, Don’t kill...  
586 T. Al-Issawi, Journalism watchdogs...  
587 A. Goodman, Don’t kill...  
588 B. Spinelli, Il martire di Baghdad, „La Stampa”, 29.08.2004, http://www.odg.mi. 

it/baldoni.htm 
589 „He was a hero and worthy of a hero’s salutation” (cyt. za: F. Fassihi, A tribute to 

Kaveh...).  
590 A. Perez-Reverte, Okno na wojnę, op.cit., s. 13. 
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W tym cynicznym komentarzu wiele jest prawdy. Przyjaciele zmar-
łych dziennikarzy zwracali uwagę: „Za życia, nawet gdy odbierał nagro-
dy, nigdy nie usłyszał tyle dobrego o swojej pracy”591. Podobnie mówili 
koledzy Terry’ego Lloyda: „Byłby z pewnością zakłopotany, słysząc pod 
swoim adresem tyle słów uznania. Lubił być po prostu zwyczajnym face-
tem”.  

Status męczennika uniemożliwia jednak zwykłe, skromne i ciche 
odejście. Zmarli dziennikarze żegnani są jak bohaterowie narodowi: ich 
trumna okryta jest państwową flagą, żołnierze oddają salwę honorową592. 
Prezydent kraju odznacza ich medalami za wybitne osiągnięcia593.  

Zmarli dziennikarze stają się symbolem toczącej się wojny, ale zara-
zem symbolem pokoju594. Na ich pogrzeb przychodzą tłumy, księgi kon-
dolencyjne i uruchamiane ad hoc strony internetowe zapełniają się wpi-
sami z różnych stron świata. Ludzie dają dowody przywiązania, ustana-
wiają nagrody imienia zmarłych dziennikarzy, jak np. Kaveh Golestan 
Award595 czy Memoriał im. Enzo Baldoniego, przyznawany wszystkim 
tym, którzy „tak jak Enzo bronią najsłabszych i służą pokojowi”596. Przy-
jaciele brytyjskiego korespondenta zorganizowali aukcję pamięci Ter-
ry’ego Lloyda, z której dochód miał być przekazany na fundusz Czerwo-
nego Krzyża (zebrali 20 tys. funtów)597. Stowarzyszenie imienia Christia-
na Liebiga wspiera finansowo rozwój krajów Trzeciego Świata. 
Pierwszym projektem zrealizowanym w ramach stowarzyszenia była 
budowa szkoły w Malawi598. Podobne inicjatywy: nagrody, aukcje, me-
moriały, stowarzyszenia, sprawiają, że osoba zmarłego dziennikarza za-
czyna funkcjonować na płaszczyźnie symbolicznej. Dokonuje się w ten 
sposób sakralizacja ofiary – dziennikarz staje się „patronem” rozmaitych 
przedsięwzięć, jego nazwisko ma im zapewnić powodzenie. 

                                                           
591 Mit Milewicza, „Press”, maj 2004, s. 1.  
592 Por. np. pożegnanie Waldemara Milewicza, Docierał do prawdy, „Rzeczpospolita”, 

15–16.05.2004, s. 13. 
593 Waldemar Milewicz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, a np. tłumacz Terry’ego Lloyda – Srebrnym Medalem Zasługi.  
Por.: http://www.itv.com/news/1882571.html 

594 „Una bandiera della pace”– kolorowa flaga pokoju, zamiast czarnego kiru pojawiła 
się w oknie domu Enzo Baldoniego. Por.: Milano in lutto per Baldoni, „Corriere della 
Sera”, http://www.corriere.it/vivimilano/speciali/2004/08_Agosto/27/baldoni.shtml 

595 http://www.golestanaward.com/en/home.htm 
596 „Atto del loro lavoro un impegno civile al servizio della pace e della difesa dei più 

deboli” (cyt.za: Milano in lutto...).  
597 http://www.redcross.org.uk/news.asp?id=39271 
598 http://www.christian-liebig-stiftung.de/home.htm 



 

 

137

„Chcę, żebyście się śmiali...” 

Na zakończenie rozważań na temat „powrotu” oddaję głos samym boha-
terom tej książki. Enzo Baldoni mówił: „Chciałbym być na swoim po-
grzebie, trochę jak Tom Sawyer i Huckelberry Finn w książce Twa-
ina”599. Włoski dziennikarz zaplanował własną ceremonię pogrzebową 
z dbałością o najmniejsze szczegóły, miał uwagi nawet co do menu na 
stypie. W Dyspozycjach na temat pogrzebu, jakie zostawił w swoim in-
ternetowym pamiętniku – „na wypadek błędu Stwórcy” – napisał:  

Niech Cyganie z Mediolanu zagrają wesołą muzykę. (...) Nie będzie mi przeszka-
dzało, jeśli ludzie zaczną tańczyć. Chcę, żeby każdy nalał na moją trumnę kroplę 
wina, nie zatrzymujcie wszystkiego dla siebie, podzielcie się ze mną, w końcu to 
ja za to płacę. (...) I palcie sobie spokojnie wszystko, co tam chcecie600.  

Enzo Baldoni chciał być pochowany późnym popołudniem, „w porze 
podwieczorku”.  

Podobne życzenia dotyczące ceremonii pogrzebowych bardzo wiele 
mówią o usposobieniu i temperamencie dziennikarzy. Waldemar Mile-
wicz chciał, żeby na pożegnanie przyjaciele usłyszeli piosenkę I feel you. 
Zespół Depeche Mode śpiewa:  

Where angels sing / and spread their wings / My love’s on high / You take me 
home / to glory’s throne / by and by / This is the morning of our love / It’s just 
a dawning of our love601.  

Ta właśnie piosenka zabrzmiała na ulicach Warszawy w dzień po-
grzebu korespondenta.  

Enzo Baldoni pisał: „Chcę, żebyście się śmiali, zapamiętaliście? Po-
grzeby zawsze kończą się na śmiechu. To naturalne, życie zwycięża 
śmierć”602. 

                                                           
599 „Mi piacerebbe assistere al mio funerale, un po’ come Tom Sawyer e Huckelberry 

Finn nel libro di Twain” (cyt. za: L. Bolognini, L’ultima e-mail di Baldoni: „Se va male, 
qui morirò felice”, 27.08.2004, http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/cronaca/enzobal-
doni/mailbal/mailbal.html). 

600 E. Baldoni, Il mio funerale, op.cit.  
601 „Gdzie anioły śpiewają i rozpościerają swe skrzydła, moja miłość jest tam wysoko. 

Już wkrótce zabierzesz mnie do domu, do tronu chwały. To jest poranek naszej miłości”.  
602 Ibidem.  
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WNIOSKI 

Dziennikarze na całym świecie są gotowi poświęcić życie, aby opowie-
dzieć o tym, co się wydarzyło. Ich pracę, szczególnie w strefach konfliktu, 
można rozpatrywać w kategoriach współczesnego rytuału ofiarniczego. 

Korespondent wojenny często nazywany jest „specjalnym wysłanni-
kiem”. Dziennikarz zostaje „wysłany” ze świata, który czeka na wiado-
mości, do świata, w którym znajduje potrzebne informacje. Wkracza sam, 
na własną rękę w „domenę ofiary”. Reporter musi wyjechać, „oddalić się 
od jemu podobnych” – w ten sposób zostaje spełniony pierwszy warunek 
ofiary.  

L’ENTRANCE DU SACRIFICE 

Przed wyjazdem dziennikarz przygotowuje się do nowej roli. Przechodzi 
specjalne szkolenia, uczy się podstawowych zwrotów w obcym języku, 
aby nawiązać kontakt z ludźmi, o których będzie opowiadał. Edukację 
zaczyna od słów: Nie strzelaj. Korespondent wojenny musi wykupić bar-
dzo drogie ubezpieczenie na życie. Badania lekarskie i szczepienia ochron-
ne również należą do podstawowych elementów rytuału wejścia.  

Już na lotnisku reporter przebiera się w odpowiedni strój, aby bardziej 
przypominać Irakijczyka. Kiedy to nie wystarcza, zapuszcza brodę i wą-
sy. Wszystkie rytuały, którym się poddaje, „pomagają mu pozbyć się wad 
i opuścić wspólnotę, w której żyje, i wejść powoli, krok po kroku”660033 do 
świata pogrążonego w wojnie.  

Sceny, jakich będzie tam świadkiem, odmienią go na zawsze. Hubert 
i Mauss przekonywali, że podczas rytuału ofiarnik zmienia się, nabiera 
innego charakteru, a dzieje się tak za sprawą konsekracji. Wojna „uświę-

                                                           
603 H. Hubert, M. Mauss, Essai sur la nature..., s. 23. 
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ca” żołnierzy i dziennikarzy w inny sposób. Zmiana, jaka się w nich do-
konuje, jest nieodwracalna: „Pobyt w takim miejscu niszczy człowieka 
psychicznie”604.  

OFIARNIK 

Korespondenci wojenni należą do elity światowego dziennikarstwa, są 
laureatami wielu prestiżowych nagród. Tworzą czołówkę, dziennikarski 
panteon, dlatego jak nikt inny nadają się na ofiarę. Dziennikarze relacjo-
nujący działania wojenne nabierają cech rzeczywistości, do której zostali 
wysłani, „będąc jeszcze wśród nas, są już poza nami”605. Korespondent, 
którego relacje oglądamy codziennie w wieczornych wiadomościach, 
przebywa w Iraku, a jednocześnie jest cały czas z nami. Co więcej – jest 
jednym z nas. Znaki przynależności do naszej kultury, takie jak legityma-
cje prasowe czy napisy PRESS albo TV, nie dają już ochrony, ale mogą 
zgubić dziennikarza. Stają się stygmatami ofiarniczymi, w rozumieniu 
René Girarda.  

DAR 

Darem składanym przez dziennikarzy są obrazy i słowa, zarejestrowane na 
taśmie wydarzenia. „Duchem daru” – przesłaniem, jest prawda o wojnie 
i zdjęcia, które mają poruszyć sumienia, skłonić ludzi do działania 
i doprowadzić do zakończenia konfliktu. Podobnie jak w klasycznych teo-
riach ważniejszy jest „duch daru”, bo to on rządzi mechanizmem ofiary, tak 
i tutaj ważniejsze jest przesłanie, na które składają się pojedyncze obrazy. 

Klasycy antropologii podkreślali wielokrotnie, że „darem” jest przed-
miot, który ma dla ofiarującego szczególną wartość. Takie rozumienie 
kluczowego pojęcia ofiary pozwala mi zaliczyć do tej kategorii „wiado-
mość”, nazywaną w żargonie dziennikarskim newsem.  

Darem – newsem są nie tylko relacje ustne, ale przede wszystkim ob-
razy, które ukazują prawdę o wojnie i mówią więcej niż słowa. Mają one 
dla dziennikarza szczególną wartość, ponieważ nierzadko właśnie dla 

                                                           
604 Cytat z filmu „Dying to tell the story”.  
605 K. Kowalski, Europa: mity..., s. 81. 
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dobrego zdjęcia ryzykuje on życie. „It’s not easy to have a picture and 
a picture maybe will cost you your life”606 – mówił Mazen Dana. Aby 
dostarczyć na czas wiadomość, newsa, specjalny wysłannik jest gotowy 
w jednej chwili porzucić wszystko, co ma dla niego znaczenie – dom, 
rodzinę, spokojne życie – i jechać tam, „gdzie coś się dzieje”. W obliczu 
śmierci, ryzyka i wysiłku związanego ze zdobyciem informacji ma ona 
dla samego dziennikarza bardzo dużą wartość, jest jego darem.  

W ofierze składanej przez korespondentów wojennych nie chodzi 
o wymianę darów. Nie można już mówić o kontrakcie zbudowanym na 
zasadzie do-ut-des, „daję, abyś dał”. Dziennikarz nie spodziewa się daru 
zwrotnego od adresatów ofiary – telewidzów. Spodziewa się natomiast 
ich zaangażowania, a to zupełnie co innego. Mamy tutaj do czynienia 
z inną zależnością, którą najlepiej sformułował holenderski antropolog 
Gerard van der Leeuw:  

Daję ci, abyś miał moc i aby życie twoje nie zostało zakłócone przez brak 
mocy607.  

W rzeczywistości medialnej można tę zależność tłumaczyć w innych 
kategoriach:  

Daję ci nowe wiadomości, przekazuję ci wiedzę o świecie, który był dla ciebie 
zupełnie obcy. Każdy news, który ci przynoszę, jest wielkim darem – zdobyłem 
go dla ciebie, narażając życie. Aby tutaj przyjechać, zostawiłem wszystko, co 
miało dla mnie wartość, dlatego informacje, które ci przekazuję, są dla mnie tak 
ważne, są moim darem dla ciebie. 

Relacje korespondentów pozwalają zrozumieć życie ludzi w odmien-
nej cywilizacji, ich motywacje i sposób działania. A to z kolei sprawia, że 
świat, który był obcy, teraz wydaje się bardziej oswojony. Pod warun-
kiem jednak, że odbiorcy daru zechcą przez chwilę zastanowić się nad 
tym, co zobaczyli w telewizji. Parafrazując słowa van der Leeuva, współ-
czesny ofiarnik może powiedzieć:  

Przekazuję ci informacje, abyś miał moc (i wiedzę). I oczekuję, że z tą wiedzą coś 
zrobisz.  

Dziennikarze wierzą głęboko, że ich praca coś zmieni, że pomoże lu-
dziom.  

                                                           
606 http://about.reuters.com/aboutus/editorial/mazendana/; http://www.cpj.org/awards 

01/dana.html 
607 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, op.cit., s. 317. 
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Dawniej ofiarę składano, aby obłaskawić siły, które w przekonaniu 
ludzi stanowiły dla nich jakieś zagrożenie. Ofiara miała „kupić ludziom 
pokój”, przywrócić porządek. Dziennikarze tymczasem opowiadają 
o konfliktach i wojnach. Zmuszeni są mówić o chaosie i nieporządku 
właśnie po to, aby przywrócić porządek, nazwać i zdefiniować na nowo 
rzeczywistość, która została zniszczona. Zdarza się, że telewidzowie 
oczekują od korespondentów, aby w prostych i jednoznacznych słowach 
powiedzieli im, kto w tej wojnie jest dobry, a kto zły608.  

„DUCH RZECZY DANEJ”, CZYLI PRZESŁANIE 

Mazen Dana mówił: „Dziennikarze niosą przesłanie”. Relacje reporterów 
i nakręcone zdjęcia są świadectwem, dokumentem i oskarżeniem zara-
zem. Mają wołać do telewidzów: „Skończ to! Nie siedź bezczynnie! Za-
interesuj się! Pomóż jakoś tym ludziom, których cierpienie widzisz na 
ekranie! Nie mów, że Cię to nie obchodzi!”. Składający ofiarę wierzą, że 
ich praca ma sens, ponieważ wywoła reakcję odbiorców i zmusi ich do 
działania. Wypowiedzi dziennikarzy przypominają tezę francuskiego 
antropologa George’a Gunsdorfa, który mówił: „Przyjmować dar to an-
gażować się”609.  

Pozostaje jednak uzasadniona wątpliwość, czy zmasowany przekaz 
medialny nie znieczulił telewidzów, którzy co wieczór przyjmują do wia-
domości, że „kolejne eksplozje wstrząsnęły centrum Bagdadu”. Ich zaan-
gażowanie i aktywność ogranicza się jednak tylko do włączenia i wyłą-
czenia telewizora. Dziennikarze nie mogą myśleć w ten sposób. Muszą 
wierzyć – tak jak Waldemar Milewicz, tak jak Mazen Dana – że „jeżeli 
nawet jedna osoba na tysiąc zareaguje i coś zrobi”, to znaczy, że wypełni-
li swoje zadanie.  

Relacje z wojny budzą sumienia telewidzów, bo chociaż dziennikarze 
nie mówią tego wprost, ale obrazy, które pokazują, krzyczą głośniej niż 
redakcyjne komentarze:  

                                                           
608 A. Perez-Reverte pisał: „Prawie nigdy nie starał się tego wyjaśnić. Jest dziennikarzem. 

(...) Analizy pozostawiał kolegom w krawatach w redakcji albo ekspertom, wyjaśniającym 
czynniki geostrategiczne przed wielkimi, kolorowymi mapami. (...) Dla Barlesa świat jest 
dużo prostszy: tutaj bomba, tu zabity, tu sk… (...) Naprawdę zawsze polega to na tym samym 
barbarzyństwie” (cyt. za: A. Perez-Reverte, Terytorium Komanczów”, op.cit., s. 126). 

609 M. Meslin, Ofiara, op.cit., s. 1969. 
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Nie udawaj, że nie wiesz, że nic nie słyszałeś! Bo ja ci właśnie mówię, co dzieje 
się tam, gdzie nikt nie chce jechać. I nie mów, że to Ciebie nie dotyczy, bo to do-
tyczy każdego.  

Takie jest właśnie przesłanie wypływające z wojennej korespondencji. 
Relacje z wojny tak naprawdę są apelem o pokój. „Dziennikarze mają 
nadzieję, że ich praca pomoże ludziom i zmieni bieg wydarzeń”610.  

To jest właśnie hau (duch daru), które w rytuale ofiary zostaje wy-
zwolone i krąży. Informacje (newsy – dary) zmieniają się bardzo szybko, 
po paru minutach stają się nieaktualne, ale przesłanie wojennej korespon-
dencji pozostaje zawsze takie samo. Dziennikarz umiera, ale... jego pracę 
podejmuje inny reporter. Jedzie w to samo miejsce, aby przywieźć kolej-
ne informacje i kolejne obrazy. Najważniejsze jest, że „prąd płynie dalej”, 
jak pisali Hubert i Mauss, ponieważ „duch daru” został uwolniony: prze-
słanie, jakie wynika z wojennych relacji, dociera do różnych zakątków 
świata, zupełnie jak duch daru, uwolniony podczas rytuału ofiary.  

Kiedy ginie dziennikarz, il messaggero di pace, „ten, który niósł prze-
słanie pokoju”, mamy do czynienia z „nieproporcjonalnym darem”, 
o którym pisał G. Gunsdorf. Ten dar jest prawdziwą prowokacją, która 
zmusza do reakcji odbiorcę – opinię publiczną. Wiadomość o śmierci 
dziennikarza robi większe wrażenie niż wszystkie jego dotychczasowe 
reportaże i felietony.  

DON DE SOI – DAR Z SIEBIE 

Dziennikarze nie jadą na wojnę po to, żeby zginąć, tylko po to, żeby 
„opowiedzieć historię” i „pokazać prawdę”. Podejmują ryzyko, ale jest 
ono wkalkulowane w ich zawód, podobnie jak ryzyko podejmowane 
przez żołnierza czy partyzanta, którzy w przekonaniu Guy Nicolasa skła-
dają „ofiarę najwyższą”611. Dziennikarze mają przynieść dar (newsa), 
a tymczasem składają dar z siebie (don de soi). Ich śmierć staje się new-
sem – wiadomością wysłaną całemu światu, przybliża realia wojny i pa-
radoksalnie staje się silniejszym apelem niż wszystko, co dotychczas 
dziennikarz przekazał. 

                                                           
610 Cytat z filmu „Dying to tell the story”.  
611 G. Nicolas, Du don rituel..., s. 122.  
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ADRESAT 

Przesłanie dziennikarzy dociera do ludzi, którzy czytają ich reportaże, 
słuchają relacji i oglądają zdjęcia z linii frontu. To telewidzowie, radio-
słuchacze i czytelnicy gazet są adresatami i docelowymi odbiorcami daru 
– newsa.  

Jak już podkreślałam, w tej pracy rozpatruję dwie kategorie daru skła-
danego przez dziennikarzy. Dar w postaci newsa – wiadomości – każdy 
specjalny wysłannik przynosi nam co wieczór do domu, kiedy włączamy 
telewizor. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zupełnie inaczej traktowa-
ne są wiadomości o śmierci dziennikarzy, która przypomina telewidzom, 
że korespondenci narażają życie, aby zrealizować ich „prawo do bycia 
poinformowanym”. Autorzy kondolencji opłakują dziennikarzy niczym 
swoich synów, bliskich, dobrych znajomych.  

POWRÓT 

Dlatego właśnie dziennikarze wracają do ojczyzny w glorii chwały, ni-
czym bohaterowie i męczennicy. Na ich pogrzeb przychodzą tłumy. Lu-
dzie dają dowody przywiązania: stawiają pomniki, tworzą specjalne stro-
ny internetowe, poświęcone pamięci zmarłych korespondentów, ogłaszają 
nagrody, zakładają fundacje i szkoły imienia poległych korespondentów. 
Rozbudowana warstwa symboliczna sprawia, że dokonuje się w ten spo-
sób sakralizacja ofiary. W istocie, parafrazując słowa Huberta i Maussa, 
śmierć dziennikarza staje się śmiercią Feniksa: odradza się święty.  

OFIARA – ŁĄCZNOŚĆ I KOMUNIKACJA 

Aby zaistniała ofiara, musi istnieć wyraźny podział na sacrum i profa-
num. Ofiara ma nawiązać kontakt między tymi dwiema sferami. Dzienni-
karz ma jechać na wojnę, aby skonfrontować ze sobą dwa światy, ale 
także żeby opowiedzieć jednemu światu o drugim. Fotoreporter Don Mc- 
-Cullin mówił: 

Człowiek jest niemal mokry od łez ofiar. Ludzie siłą domagają się, żeby ktoś ich 
słuchał, widział, rozumiał. Nie jestem Robokopem, słucham ich, zbliżam się do 
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nich. Czasem tak bardzo, że ci, którzy oglądają moje zdjęcia, czują się tak, jakby 
przy tym byli612.  

Na tym właśnie polega łączność ustalana przez ofiarę, która razem 
z darem przenosi do innego świata – bezpieczniejszego świata – ułamek 
tej rzeczywistości, w której przebywał ofiarnik. Wytworzone w ten spo-
sób poczucie bliskości może skłonić odbiorców do działania.  

Niemniej w wypowiedziach dziennikarzy powraca ten sam motyw: 
bezradności wobec cierpienia, którego są świadkami: „tego, co widzę, nie 
da się opisać”, „ludzie tego nie zrozumieją, bo nie mogą tego powąchać, 
a zapachu śmierci nie da się opisać ani z niczym porównać”613. Dzienni-
karze relacjonujący konflikty zbrojne widzieli w życiu więcej wojen niż 
niejeden żołnierz. Pomimo zwątpienia w celowość swej pracy wracają 
tam, gdzie kałasznikow zastępuje prawo, ponieważ „to przywilej być 
w takich miejscach. Nie jest przywilejem oglądanie ludzkiej krzywdy, ale 
to, że masz możliwość o tym opowiedzieć”614. W ten sposób dziennikarze 
wyrównują swoje rachunki na wojnie – spłacają dług wobec rannych 
i zabitych, wobec dzieci, które umierały na ich oczach, i matek, które 
prosiły: „Mówcie o tym ciągle, róbcie zdjęcia. Świat musi zobaczyć, co 
tu się dzieje”. Na tym właśnie polega zadanie dziennikarzy. 

Arturo Perez-Reverte pisał:  

Żadna wojna nie jest tą ostatnią, bo ludzka istota to skończona kanalia. I po to, 
żeby opowiadać o aktach największej brutalności, do jakich jest zdolny nikczem-
ny ludzki rodzaj, nadal będą ginęli dziennikarze615.  

Nie można jednak powiedzieć: „Zginęli, bo chcieli tam być”. Zginęli, 
bo musieli tam być.  

Tę książkę dedykuję wszystkim, którzy z ofiarników stali się ofiarą.  

                                                           
612 Cytat z filmu „Dying to tell the story”. 
613 Ibidem. 
614 Dana Lewis, korespondent amerykańskiej telewizji Fox News.  
615 A. Perez-Reverte, Okno na wojnę, op.cit., s. 19. 
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