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STARGANA REPORTERSKA 
PSYCHE

Krzysztof Miller: 13 WOJEN I JEDNA, 
Wydawnictwo „Znak”, Kraków  2013. S. 349.

Poruszająca korespondencja Krzysztofa 
Millera pt. „13 wojen i jedna” to kolejna na 
polskim rynku, obok „Miłości z kamienia” 
Grażyny Jagielskiej, opowieść o cenie, jaką 
dziennikarze i ich rodziny płacą za relacje 
ze stref konfl iktu. O ile Grażyna Jagielska 
współodczuwała stres swego męża i opisywa-
ła swoje emocje, o tyle Krzysztof Miller zdał 
relacje z tego, co widział na własne oczy. To 
pierwszy polski korespondent wojenny, który 
tak szczerze opowiada nie o konfl ikcie zbroj-
nym, ale o wojnie z demonami wojny 

Dziennikarze wojenni opowiadają nam 
prawie codziennie o koszmarze ludzi, którzy 
wierzą, że wizyta zagranicznych korespon-
dentów przyczyni się do zakończenia kon-
fl iktu, a słowa i obrazy zarejestrowane przez 
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reporterów przyniosą im pomoc. Specjalni 
wysłannicy rozmawiają z ofi arami wojny, 
robią im zdjęcia, dokumentują bestialstwo 
walczących stron i pokazują nam w wieczor-
nych wiadomościach lub na pierwszej stronie 
zaledwie ułamek tego, co widzieli. Bo zbyt 
drastycznych zdjęć redakcja nie pokaże, ale 
nic też nie wymaże ich z pamięci reportera. 
Wojna „żyje we mnie i ściga mnie. A ja ści-
gam ją, żeby przestała mnie ścigać” (s. 306), 
pisze o swych zmaganiach Krzysztof Miller. 

Wieloletni fotoreporter Gazety Wyborczej 
relacjonuje przebieg tej ostatniej wojny, na 
którą wysłała go nie redakcja, ale jego własna 
pamięć. Na „wojnie ze sobą” dziennikarz jest 
sam, sam ze wspomnieniami i myślami, sam 
z obrazami pokaleczonych ciał, spalonych 
wiosek, ludzkich kości porzuconych w polu. 
I zaczyna się „bujać”: „Bujałem się w kuchni. 
Kotary były szczelnie zasłonięte, żeby żaden 
snajper z Bukaresztu  roku 1989 mnie nie doj-
rzał. Nie wychodziłem na ulicę, żeby ostrzał 
rosyjskiego moździerza mnie nie dopadł. 
Nie kupowałem jedzenia, żeby głodni Hutu 
z Konga mi go nie zaiwanili. Bujałem się tyl-
ko, a myśli i wspomnienia przelatywały przez 
moją głowę setkami na minutę. Jak samoloty 
w Afganistanie, atakujące pozycje talibów. Aż 
moi znajomi zrozumieli, że muszę iść po radę 
do fachowca od głowy. Szamana leczącego 
takich jak ja wojennych rozbitków” (s. 348). 

Krzysztof Miller przez ponad 20 lat po-
kazywał ludziom „ciekawym i bezpiecznym, 
jak wojenne nieszczęście wygląda” (s. 312), 
żeby „jak na tacy podać światu niusa. Histo-
rię. Ludzką osobistą tragedię. Żeby ów świat 
przejąć. Zainteresować. Wzruszyć” (s. 44). 
Obserwował piekło „przez szkło aparatu”, 
a potem długo, bardzo długo tarł „mydłem 
ręce: tak jakbym chciał zetrzeć skórę z dło-
ni. Jakbym chciał zetrzeć fotografowaną hi-
storię z oczu” (s. 335). Tak było w Serbii, 
Bośni, Rwandzie, Kambodży, Kongu, Gruzji, 
Czeczenii, Afaganistanie, RPA, Górnym Ka-
rabachu i setkach innych miejsc, z których 
wracał z kolejnymi paszportami pełnymi wiz. 
Kiedy wreszcie się zatrzymał, a życie zawo-
dowe zwolniło swój bieg, dopadły go demo-
ny; zaczęły odwiedzać we śnie duchy i zjawy, 
a stykówki ujawniały, że umierający i ranni 

patrzyli w szkło obiektywu, „prosto w jego 
duszę” (s. 242). 

Podczas terapii w wojskowej Klinice 
Stresu Bojowego Krzysztof Miller rozpoczął 
porządkowanie swoich zdjęć i wspomnień, 
próbował ułożyć je w chronologiczne ciągi. 
Jednak kolejne rozdziały tej przejmującej 
książki nie są uporządkowane ani chronolo-
gicznie ani logicznie, są tak porwane i pełne 
dziur jak ludzka pamięć, i są najprawdziw-
szym obrazem tego, jak bardzo „stargana jest 
reporterska psyche” (s. 299). 

Telewidzowie i czytelnicy często nie zda-
ją sobie sprawy, jak wysoką cenę korespon-
denci wojenni płacą za słowa i obrazy, które 
prześladują ich do końca życia. Wiele z nich 
znajdziemy we wspomnieniach wojennych 
Krzysztofa Millera, np. „W ostatnim pokoju 
siedzi dziewczynka. […] Głowę spuściła, ale 
oczy ma zaciekawione. Co wyniknie z wizyty 
tego wysokiego białego pana? Nic nie wynik-
nie. Pan wróci do kraju ze świadectwem jej, 
ich tragedii. Opublikuje te świadectwa w naj-
większej gazecie w swoim kraju i w najwięk-
szej gazecie we Francji. Biuro prasowe Wy-
sokiego Komisarza Unii Europejskiej poprosi 
go o więcej świadectw, ale ich nie opublikuje. 
Wytłumaczy, że są zbyt drastyczne” (s. 140). 
Zrozumiałe są pretensje dziennikarza, zapi-
sane niemal w każdym rozdziale, pod każ-
dym ludzkim dramatem – gorycz reportera, 
żal, wściekłość: „Setki i tysiące zdjęć, które 
w życiu zrobiłem, nie zostały nigdy wykorzy-
stane. Każde opowiada czyjąś historię, trage-
dię, dramat. Starczyłoby mi ich do publikacji 
do końca życia. Wiem, że zalegają głęboko 
w przepastnym archiwum gazety. […] Ale 
mnie w sercu kole, że nie można ich poka-
zać. Przecież po to je robiłem! By przekazać 
informację, pokazać tragedię, problem. A tu 
zaaresztowała je prozaiczna przyczyna. Brak 
miejsca w gazecie. Gdy fotografowani ludzie 
mieli nadzieję, że ich nieszczęście pokażę, 
wskażę, przybliżę. Może w ten sposób pomo-
gę” (s. 124).  

Przerażenie, ból, rozgoryczenie, bezsil-
ność, złość – Krzysztof Miller wyrzuca z sie-
bie nagromadzone przez lata emocje, a my 
zaczynamy czuć to samo i, co ważniejsze, 
rozumieć: „Za mało miejsca dla tak wielu tra-
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gedii. A sama tragedia wielokrotnie pokazy-
wana traci na tragizmie. Opatruje się. Ludzie 
mają jej dosyć. Woleliby inną, nowszą tra-
gedię. Tamtą skonsumowali jak hamburgera 
i znowu są głodni. Rozglądają się za nowym, 
tragicznym daniem. Trzeba im je w kółko do-
starczać” (s. 126). 

„13 wojen i jedna” to książka niezwykle 
cenna dla każdego badacza mediów i lektu-
ra obowiązkowa dla wszystkich studentów 
dziennikarstwa, nie tylko tych zainteresowa-
nych korespondencją wojenną, ale wszyst-
kich, którzy dzięki relacji z pierwszej ręki 
poznają prawdę o trudach i pułapkach tego 
zawodu. Miller niezwykle dosadnie komen-
tuje pracę swoich kolegów, którzy nigdy nie 
leżeli pod ostrzałem i nie musieli w krwa-
wiących uszach szukać dowodu, że jeszcze 
ciągle żyją. Korespondent zna huk wystrza-
łów i nie przebiera w słowach: „A brunatna 
skorupa wokół moich uszu swędzi. Ale to 
dobrze. Żyję. Ruscy ciągle napierdalają, a ja 
ciągle żyję. I w głowie mi tylko jedna myśl: 
«Miller, a chuj!». Koniec fotografi i wojennej! 
Basta! Passo! Starczy już! Każdy wybuch 
umacnia mnie w moim postanowieniu. Mil-
ler, nauczysz się obsługiwać lampy błysko-
we. Flesze, statywy. Ogarniesz studyjną foto-
grafi czną wiedzę. I będziesz do końca życia 
fotografował ubrane – albo lepiej rozebrane 
– modelki. Prodakt plejsmenty i tym podobne
historie. Kreował będziesz, nie dokumento-
wał. Tak łatwiej i przyjemniej. A przy odro-
binie szczęścia zostaniesz jeszcze celebrytą.
Zaczniesz występować w pytanie na śniada-
nie czy kawa na ławę. I będziesz zbijał kasę”
(s. 98). Rozbiegane myśli, rozedrgane nerwy
– taka jest ta książka, niespokojna jak życie
dokumentalisty.

Wielu dziennikarzy zachodnich mediów 
publikowało swe wojenne wspomnienia (np. 
Martin Bell, “In Harm’s Way: Refl ections 
of a War Zone Thug”), ale niewielu potrafi  
tak dobrze pisać jak klasyk gatunku Arturo 
Pérez-Reverte, a książka Millera przypomina 
właśnie jego „Batalistę” i jest polskim „Te-
rytorium Komańczów”. Jest prawdziwa, jak 
relacje reporterów opublikowane w pracy pt. 
„Journalists Under Fire: The Psychological 
Hazards of Covering War”. 

W książce wydanej w 2006 r. psychiatra 
Anthony Feinstein pisze o korespondentach, 
którzy wracali z wojny i tak jak Miller mó-
wili: „Nie mogłem tym ludziom pomóc, choć 
wtedy byli dla mnie najważniejsi na świecie. 
Zawsze mogę tylko podać informację o tym, 
co gdzieś z ludźmi się dzieje. Zbulwersować 
świat brzydkim obrazkiem. Żeby hambur-
ger wypadł im z ręki. A fl aki po warszawsku 
stanęły kołkiem w gardle. Tylko tyle mogę. 
Jeżeli komuś tym pomogę, to już na pewno 
nie im. Oni szansy nie mają” (s. 138). Tak 
pisał polski fotograf po tym, jak w Afryce 
zobaczył „żywy jeszcze atlas anatomiczny” 
(s. 137). „Szkielety, szkieleciki” w obozach 
dla uchodźców, opisane ze szczegółami, spra-
wiają, że nie tylko autor książki, ale i jej czy-
telnicy „nie jedzą łapczywie” (s. 141). 

Krzysztof Miller wiedział, jak w dżun-
gli krzyczeć Nicht Shiessen!; jak rozmawiać 
z gruzińskimi czołgistami o Mickiewiczu; 
nie dziwił się, kiedy czeczeński bojownik 
ostrzelał z kałasznikowa swój własny balkon, 
żeby żona zrzuciła mu rękawiczki. Opisywał 
sytuacje tak surrealistyczne, że musiały być 
prawdziwe, bo nie wymyśliłby ich nikt, kto 
tego nie przeżył. Jeżeli w wieczornych wia-
domościach widzimy tzw. „teatr wojny”, to 
w książce Millera zaglądamy za jego kulisy. 

W tej korespondencji z rozmaitych fron-
tów na różnych kontynentach nie znajdzie-
my przyczyn konfl iktów, Miller pokazuje 
ich skutki, choć czasem wspomina o tym, 
jak doszło do rozlewu krwi. Za każdym ra-
zem jednak kontekst polityczny konfl iktu 
opowiedziany jest słowami z warszawskiego 
podwórka: „Przyjechałem do Konga, wtedy 
jeszcze nazywającego się Zair, bo rwandyjscy 
Hutu przegrali właśnie wojnę w swoim kraju 
i uciekali. Spylali z Rwandy dwoma milio-
nami. Na oślep. Przed siebie. Do ościennych 
krajów. Byle dalej od pogromu, jaki zafundo-
wali sąsiadom. Też czarnym, ale z plemienia 
Tutsi. Których prawie milion w niecałe cztery 
miesiące przenieśli na wieczny spoczynek do 
nieba. I dopiero pokonani przekonali się, że 
przesadzili. Przedobrzyli. Winni, niewinni, 
nie wiem, co tam Hutu o sobie myśleli, ale 
zrozumieli, że będzie kara. Zemsta. Więc da-
lej masowo spierdalać” (s. 110). Pełen eks-
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presji, odważny, bezkompromisowy język 
Millera jest ogromnym atutem tej książki. 
Wszak sam mistrz Wańkowicz uczulał, aby 
nie wkładać w usta żołnierza słów, których on 
nigdy by nie powiedział. Dlatego też Krzysz-
tof Miller w swej relacji z wojny, jaką toczy 
sam ze sobą, daleki jest od eufemizmów. 

Obserwujemy tę wojnę w napięciu. Ra-
zem z fotografem przemierzamy kambo-
dżańską dżunglę, dzikie granice na górskich 
przełęczach, szukamy razem z nim czegoś do 
jedzenia, przyglądamy się pracy reporterów 
wojennych. „Nie wystarczy dziennikarzowi 
wystawić satelity […] Dziennikarzowi do 
pracy potrzebna jest ropa do generatorów prą-
dotwórczych. Cebula, baranina, ziemniak czy 
po prostu chleb, żeby głód zabić. Papierosy, 
łyskacz, nawet papier toaletowy, bo dzienni-
karz, nawet wojenny, też człowiek. Ale naj-
bardziej potrzebne jest mu wydarzenie. Bo 
wydarzenie ma magiczną moc usprawiedli-
wiania w redakcjach obecności tu ich, dzien-
nikarzy. Oraz usprawiedliwiania kosztów tej 
ich obecności” (s. 299). 

Kiedy zniecierpliwione redakcje dają 
znać, że wysłannicy przekraczają budżet, 
a przesyłają za mało dramatyczne historie, 
reporterzy ryzykują, podchodzą za blisko: 
„Dziennikarka szwedzkiego radia wynaję-
ła transporter opancerzony, żeby na pace do 
linii frontu podjechać i nadać, że na froncie 
bez zmian. Ale pecha miała, bo załoga trans-
portera z dziennikarką na pace pozycje tali-
bów przeoczyła. A ci, nie zastanawiając się, 
w transporter walnęli, czym się dało. I po 
szwedzkiej dziennikarce radiowej nie został 
nawet dyktafon” (s. 300). Czy, oglądając wie-
czorne wiadomości, zastanawiamy się, ilu 
dziennikarzy nie wróciło ze strefy konfl iktu? 

Miller wie, że w jego mokotowskim świe-
cie ludzie spieszą się do domów, aby w skrze-
czącej niewojennej rzeczywistości „pochło-
nąć wiadomości, a najlepiej niusy. Oburzyć 
się jednymi, a wzruszyć drugimi. Szurnąć 
kapciem i gdy te niusy ich nie dotyczą – wy-
luzować” (s. 225). Po przeczytaniu książki 
fotoreportera nie jest łatwo szurnąć kapciem 
i się wyluzować. Wspomnienia koszmaru nie 
służą rozrywce. To zresztą nie tylko wspo-
mnienia fotoreportera. 

„13 wojen i jedna” to korespondencja ze 
strefy wewnętrznego konfl iktu; z emocjonal-
nej linii frontu, na której reporter jest sam na 
sam z demonami wojny, a czytelnik – bliżej 
prawdy.

Magdalena Hodalska
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