
185

Edyta Żyrek 

(Uniwersytet Jagielloński)

Ryszard Kapuściński o tożsamości w podróży

Niniejszy szkic poświęcony jest omówieniu funkcjonowania pojęcia tożsamo-
ści w reportażach afrykańskich Ryszarda Kapuścińskiego. Prace tego autora 
uznawane są współcześnie nie tylko za wnikliwy opis Czarnego Kontynentu, 
lecz także za ciekawe świadectwo kształtowania się w podróży autorskiej tożsa-
mości. W swych ustaleniach pragnę poruszyć przede wszystkim dwie kwestie: 
z jednej strony interesuje mnie sposób defi niowania przez piszącego własnej 
tożsamości i przemian, jakie się w niej dokonują pod wpływem nawiązywania 
dialogu międzykulturowego. Z drugiej zaś chciałabym się skupić na zbadaniu 
sposobu, w jaki Kapuściński postrzegał tożsamość Innego, któremu w swoich 
tekstach poświęcał tak wiele uwagi1. Oba nakreślone tu zagadnienia pozo-
stają – jak sądzę – z sobą w stosunku komplementarnym. Jak twierdził bo-
wiem Wojciech Kalaga, „mówiąc przewrotnie nieco, źródło tożsamości tkwi 
w Innym – w zinternalizowanej różnicy od Innego oraz różnicy Innego”2. 

W omówieniu książek reportażowych Kapuścińskiego poświęconych 
Afryce ograniczę się wyłącznie do trzech tytułów. Idąc śladem ustaleń Ewy 
Chylak-Wińskiej3, przedmiotem analiz czynię Cesarza, Heban oraz traktujące 
o Czarnym Lądzie fragmenty Wojny Futbolowej. Poza głównym nurtem moich 
ustaleń pozostaną zaś tomy Gdyby cała Afryka oraz Czarne gwiazdy, mające 
niewątpliwie wartość dokumentarną, lecz przy tym trudne do zaklasyfi kowa-
nia jako reportaże literackie4. W kontekście rozważań nad problematyką toż-
samości szczególnie interesujący wydaje się Heban, którego bohaterem jest – 

1  Por. R. Kapuściński, Ten Inny, Kraków 2006.
2  W. Kalaga, Obowiązek Innego. Trzeci [w:] Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 

2004, s. 50.
3  Por. E. Chylak-Wińska, Afryka Kapuścińskiego, Poznań 2007, s. 11.
4  Jak pisze Chylak-Wińska, są one przede wszystkim doskonałym warsztatowo zapisem faktów 

polityczno-gospodarczych, jednakowoż pozbawionym jeszcze specyfi ki reportaży literackich; por. tamże, 
s. 12. 
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w moim przekonaniu – nie tyle afrykańska rzeczywistość, ile dziennikarz5, 
opisujący Czarny Kontynent i jego mieszkańców w sposób w znacznej mierze 
subiektywny. Myśl tę sygnalizuje w swej książce Zbigniew Bauer: 

tu, w Hebanie, […] przez lata gromadzone wrażenia, notatki, wspomnienia, doku-

menty, utrwalone bądź nieutrwalone portrety ludzi i miejsc postanawia autor poddać 

jakiemuś scalającemu zabiegowi, umiejscowić w jakiejś interpretacyjnej perspekty-

wie – „hipotezie całości”. I spoiwem owej „całości” jest nie tyle jakaś ogólna „teoria” 

Afryki, ile samo Ja tego, kto Afrykę poznaje i próbuje opisać6.

We współczesnym dyskursie naukowym koncepcje Innego oraz Obcego 
rozważane są przede wszystkim przy okazji mówienia o problematyce tożsa-
mości. Defi nicja pierwszego z wymienionych pojęć, dyskutowanego zazwy-
czaj w kontekście relatywistycznego nurtu współczesnej fi lozofi i i antropo-
logii, wiąże się z ustaleniami Emmanuela Lévinasa, dla którego „każdy akt 
poznawczy ma moc uprzedmiotowiającą, co w konsekwencji staje się źród-
łem najrozmaitszego typu nadużyć, uzurpacji nie tylko rozumu, lecz także 
polityki”7. Koncepcja Innego, zaproponowana przez myśliciela, bez wątpienia 
bliska była Kapuścińskiemu, o czym świadczy chociażby zbiór jego wykładów 
zatytułowany Ten Inny. Warto się zatem zastanowić, w jakim stopniu ustalenia 
polskiego dziennikarza stają się reinterpretacją poniższych spostrzeżeń autora 
Całości i nieskończoności:

Obecność Innego znaczy właśnie, że moje radosne posiadanie świata zostało za-

kwestionowane. Konceptualizacja rzeczywistości zmysłowej zakłada już rozcięcie ży-

wej tkanki mojej substancji, mojego domu, odniesienie tego, co moje, do Innego 

[…]. Obiektywność znaczy zniesienie niezbywalnej własności – a więc zakłada już 

epifanię Innego8.

Z kolei rozważania nad kategorią Obcego odsyłają między innymi do teo-
rii Bernharda Waldenfelsa. Według myśliciela „obce ukazuje się w ten sposób, 
że nam umyka. Nawiedza nas i wprawia w niepokój, zanim jeszcze dopuścimy 
je albo podejmiemy próbę obrony”9. Obce powinno być zatem rozpatrywa-

5  Spostrzeżenie to notuje także Piotr Bratkowski. Zdaniem recenzenta, Heban jest książką o jednym 
konkretnym bohaterze, którym jest jej autor; por. B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuś-
ciński w oczach krytyków, Katowice 2004, s. 110.

6  Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 2001, s. 206.
7  B. Skarga, Wstęp [w:] E. Lévinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, 

Warszawa 2002, s. XVIII.
8  E. Lévinas, dz. cyt., s. 75.
9  B. Waldenfels, Topografi a obcego. Studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa 2002, 

s. 41.
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ne jako swego rodzaju wyzwanie, stawiane cywilizacji Zachodu. Zasadniczą 
kategorią staje się tutaj – jak zauważa Stanisław Czerniak – pojęcie odpowie-
dzialności10. Na potrzeby moich analiz należy ustalić, w jaki sposób odpowie-
dzialność ta realizuje się w przypadku pracy korespondenta zagranicznego, 
który stale – jak zauważa Magdalena Hodalska – staje przed koniecznością 
zdefi niowania własnej tożsamości, będąc „łącznikiem między dwoma świata-
mi: pokoju i wojny, niczym ofi ara pośrednicząca między domeną profanum 
i sacrum”11.

Kim jest autor?

Pytając o proces konstytuowania się tożsamości w podróży, warto choćby po-
bieżnie przyjrzeć się miejscu i roli autora12 w przestrzeni tekstu reportażowego 
poświęconego Afryce. Pozycja zajmowana przez piszącego nierzadko ujaw-
nia bowiem jego stosunek do opisywanej rzeczywistości, a tym samym także 
relacje łączące go z przedstawicielami innej kultury. Specyfi ka reportażu – 
w przeciwieństwie do tekstów literackich – zakłada, iż czytelnik ma prawo 
utożsamiać podmiot tekstowy z osobą autora zewnętrznego13. Systematyczną 
klasyfi kację dotyczącą pozycji reportera w reportażu fabularnym proponuje 
w swej książce Kazimierz Wolny-Zmorzyński, wyodrębniając cztery główne 
subkategorie: 

1) reporter jako świadek: „obserwuje różne sytuacje; sprawia wrażenie, że 
znajduje się w tym samym środowisku co bohaterowie reportażu”14; 

2) reporter jako uczestnik przedstawianych zdarzeń, który z racji swego 
aktywnego zaangażowania nie może zachować obiektywizmu w stosunku do 
opisywanej rzeczywistości15; 

3) reporter jako słuchacz, który nie uczestniczy bezpośrednio w wydarze-
niach ani nie jest ich obserwatorem, przyjmuje raczej rolę słuchacza. „O tym, 
że istnieje reporter, czytelnik dowiaduje się dzięki osobie opowiadającej wyda-
rzenia, która właśnie była i świadkiem zdarzeń, i ich uczestnikiem”16; 

10  Por. S. Czerniak, Przedmowa [w:] B. Waldenfels, dz. cyt., s. XI.
11  M. Hodalska, Korespondent wojenny. Ofi arnik i ofi ara we współczesnym świecie, Kraków 2006, s. 8.
12  Celowo nie posługuję się tutaj terminem „narrator”, zarezerwowanym dla gatunków fi kcjonal-

nych.
13  Kwestią wymagającą rozważenia staje się zwrócenie uwagi na stosowane przez piszących świadome 

zabiegi autokreacyjne, które istotnie wpływają na obraz autora w tekście.
14  Por. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż. Jak go napisać? Poradnik dla słuchaczy studiów dziennikar-

skich, Warszawa 2004, s. 42.
15  Por. tamże, s. 50–62.
16  Tamże, s. 62.
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4) reporter jako rekonstruktor zdarzeń, porządkujący je i odtwarzający na 
podstawie istniejących materiałów oraz dokumentów17. 

W tekstach Kapuścińskiego istotne wydaje się łączenie w jednym utwo-
rze wszystkich (bądź prawie wszystkich) nakreślonych wyżej perspektyw. 
Stosunkowo najczęściej wybieraną formą wykorzystywaną w reportażach afry-
kańskich autora Cesarza pozostaje rola uczestnika zdarzeń, gdyż dziennikarz 
pisze zazwyczaj o wydarzeniach, w których aktywnie brał udział. Niekiedy 
także relację o ich przebiegu otrzymał od osób bezpośrednio w nie zaangażo-
wanych. Fakt ten pozostaje nie bez znaczenia dla sposobu, w jaki Kapuściński 
defi niuje tożsamość i rolę reportera, która – w jego rozumieniu – sprowadza 
się przede wszystkim do bezpośredniego kontaktu z ludźmi, nie zaś do two-
rzenia tekstów niejako „zza biurka”.

Reporter wyraźnie akcentuje swą obecność na scenie zdarzeń, podkreśla 
osobisty charakter opisywanych doświadczeń, łącząc je wielokrotnie z perspek-
tywą uniwersalną i licznymi komentarzami przybliżającymi polskiemu czytel-
nikowi Afrykę. Na tę dwoistość perspektyw zwraca uwagę także Aleksandra 
Kunce, która twierdzi, że 

teksty reportażu w sensie antropologicznym sytuują się blisko życia. W przypadku 

Kapuścińskiego tekstowe zapiski z podróży i po podróży rozpadają się na reportaże, 

fotografi e, korespondencje prasowe, notki, lapidaria, eseje, wiersze, wykłady, wywia-

dy. Ale nie można zapominać, że za nimi stoi doświadczenie, i to właśnie reportażo-

we, ale i antropologiczne, o czym świadczy metodyczność, oczytanie kulturoznawcze, 

znajomość kultur świata18. 

W Hebanie obecność Kapuścińskiego jest dostrzegalna niemal na każ-
dej stronie reportażu. Można więc zakładać, że opowieść dziennikarza ma 
w znacznej mierze charakter selektywny. Pisze on bowiem o tej Afryce, którą 
zna, wspomina o własnych doświadczeniach. Opisywane elementy afrykań-
skiej przestrzeni nie są przypadkowe, a kluczem ich wyboru była mapa oso-
bistych podróży autora Cesarza. Teksty Kapuścińskiego charakteryzuje więc 
głównie spojrzenie analityczne: ważny staje się szczegół, który kolejno okazuje 
się punktem wyjścia do bardziej ogólnych rozważań – nierzadko także głębo-
ko fi lozofi cznych19. Pytanie „kim jestem?” towarzyszy piszącemu na każdym 
etapie jego podróży.

17  Por. tamże, s. 65.
18  A. Kunce, Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego, Katowice 

2008, s. 98–99.
19  Dariusz Dudziak proponuje umieścić twórczość reportażową Kapuścińskiego w kontekście „fi lo-

zofi i spotkania”; por. D. Dudziak, Wybrane problemy antropologiczne w refl eksji Ryszarda Kapuścińskiego 
[w:] Ryszard Kapuściński. Próba portretu, red. nauk. M. Sokołowski, Warszawa 2008, s. 15.
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Swoją misję defi niuje Kapuściński w sposób nad wyraz lakoniczny, niejako 
usprawiedliwiając się jednocześnie przed czytelnikiem, iż proponowana relacja 
z Afryki nie ma charakteru ogromnej, uniwersalizującej syntezy. Reportażysta 
przyznaje się do selektywnego charakteru tworzonych opisów, nie roszcząc 
sobie prawa do stworzenia dzieła obejmującego w swej warstwie tematycznej 
problematykę całego Czarnego Kontynentu: 

Nie jest to […] książka o Afryce, lecz o kilku ludziach stamtąd, o spotkaniach 

z nimi, czasie wspólnie spędzonym. Ten kontynent jest zbyt duży, aby go opisać. 

To istny ocean, osobna planeta, różnorodny, przebogaty kosmos. Tylko w wielkim 

uproszczeniu, dla wygody, mówimy – Afryka. W rzeczywistości, poza nazwą geogra-

fi czną, Afryka nie istnieje20. 

Akcentując fakt opisywania spotkań z ludźmi, reportażysta niejako impli-
cytnie zaznacza swą obecność na scenie zdarzeń. I choć głównymi bohaterami 
czyni mieszkańców Afryki, wydaje się, że on sam staje się równie ważnym 
ogniwem rodzącego się międzykulturowego dialogu. W Hebanie piszący bar-
dzo chętnie dzieli się z czytelnikiem tajnikami swojego zawodu. Warstwa au-
tokomentarzy stanowi zatem integralny element narracji. Dzięki tego typu 
zabiegom relacja Kapuścińskiego nabiera charakteru zdecydowanie bardziej 
osobistego. Dziennikarz staje się jednocześnie bohaterem swej opowieści, któ-
ra przez ów fakt zyskuje wyraźny element quasi-biografi czny. 

Kapuścińskiego interesują nie tylko fakty, lecz także droga docierania do 
nich, dlatego tak często zdradza czytelnikowi szczegóły swojego warsztatu, tłu-
macząc jednocześnie, w jaki sposób przełamuje kulturową obcość. Ciekawie 
objaśnia to zjawisko, wskazując na argumentację, jakiej musiał użyć, chcąc 
w chorobie pozostać na terenie Afryki i uniknąć tym samym powrotu do 
Polski: 

Powiedziałem, że ten pobyt w Afryce jest moją życiową szansą. Że coś takiego 

w moim kraju zdarzyło się po raz pierwszy: nigdy jeszcze nie mieliśmy stałego kore-

spondenta w czarnej Afryce. […] I że to, co było marzeniem mojego życia – praca 

w Afryce – rozwieje się na zawsze21.

Najważniejszą kategorią dla piszącego staje się „tu i teraz”22, opowiada on 
bowiem historie z życia codziennego, skupiając się przede wszystkim na ulot-
nych detalach. Rezygnacja ze stworzenia tak zwanej wielkiej narracji na rzecz 
mikroopowieści pozwala dziennikarzowi uchwycić nie tylko fundamentalne 

20  R. Kapuściński, Heban, Warszawa 1998, s. 5.
21  Tamże, s. 72.
22  Por. E. Chylak-Wińska, dz. cyt., s. 145.
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różnice kultur, lecz także ich przyczyny, tkwiące zazwyczaj w rzeczach z pozo-
ru tylko błahych i nieistotnych. Dzięki temu możliwe staje się także zadanie 
pytania o to, kim jest piszący: Polakiem, Europejczykiem czy też może dzien-
nikarzem i obywatelem „globalnej wioski”?

Kapuściński – co warto podkreślić – rzadko wprowadza do Hebanu wypo-
wiedzi wygłaszane z pozycji eksperckiej. Tym samym unika stawiania siebie 
w pozycji nadrzędnej w stosunku do opisywanej rzeczywistości. Kwestię tę po-
rusza w swej pracy także Wolny-Zmorzyński, pisząc, iż dziennikarz ten „unika 
mentorskiego komentarza na rzecz układu faktów, w taki sposób wpływają-
cego na czytelnika, by umiał on równocześnie z autorem tekstu dochodzić do 
celnych konkluzji”23. Ogólne wnioski, zapisywane są nie z punktu widzenia 
europejskiego reportażysty, wychowanego w duchu oświeceniowego racjona-
lizmu, ale raczej człowieka, który wiedzę o Afryce czerpie przede wszystkim 
z osobistych doświadczeń. Dlatego właśnie fakt, iż ciągle pada przykładowo 
ofi arą kradzieży, jest w stanie wyjaśnić swoim czytelnikom nad wyraz obrazo-
wo: 

Kradzież jest formą […] niwelowania nierówności. To dobrze, że mnie okradają 

[…], nawet przyjazny gest z ich strony. W ten sposób dają mi znać, że jestem im 

użyteczny i że w związku z tym mnie akceptują. W gruncie rzeczy mogę się czuć bez-

pieczny. […] Będę tu bezpieczny tak długo, dopóki pozwolę się bezkarnie okradać24.

W przypadku badania strategii ujawniania się autorskiej obecności 
w Hebanie należy także zwrócić uwagę na język. Kapuściński nie dąży do wy-
pracowania języka transparentnego, rzadko też dopuszcza bezpośrednio do 
głosu swoich rozmówców. Chętnie wykorzystuje z kolei możliwości, jakie daje 
mu mowa pozornie zależna. Na ten fakt zwraca uwagę Horodecka, pisząc: 

W Hebanie, w reportażu Czarne kryształy nocy, odnajdujemy ciekawe narracyjne 

wcielenie tej antropologicznej postawy. Znakiem i sygnałem empatii jest tu język – 

używanie pierwszej osoby liczby mnogiej lub mowy pozornie zależnej. Kiedy reporter 

opisuje swój atak malarii mózgowej – czyni to tak, by oddać nie tyle własny, lecz 

afrykański sposób przeżywania tej choroby25. 

Zastosowanie tego rodzaju strategii świadczy między innymi o wyraźnej 
identyfi kacji reportażysty z rzeczywistością, którą opisuje. Będąc w obcym 

23  K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Kraków 2004, s. 40.
24  R. Kapuściński, Heban..., s. 124.
25  M. Horodecka, Ryszard Kapuściński – pisarz jako antropolog. Rozważania o afrykańskim nurcie 

w twórczości reportera [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. K. Wolny-Zmorzyń-
ski i in., Opole 2008, s. 319. 
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kraju, stara się „mówić jego językiem”, a zatem wykorzystywać te kategorie 
pojęciowe, które są bliskie mieszkańcom Afryki. Można to uznać za celową 
grę, zbliżającą pisarstwo Kapuścińskiego do reportażu literackiego, w którym 
kwestie formalne nie są li tylko podporządkowane treści, ale stanowią bez-
sprzecznie konstytutywny element opowieści. 

Zgoła odmienny sposób konstruowania opowieści przyjmuje Kapuściński 
w Cesarzu, będącym w znacznej mierze kompilacją głosów poszczególnych 
bohaterów, niemniej kilkakrotnie włącza w tę opowieść własne uwagi, przyj-
mując rolę instancji dbającej o spójność wywodu. Wydaje się jednak, że na 
tym nie poprzestaje. Jak podkreśla Bauer, polski reporter dokonuje daleko po-
suniętego „ufi kcyjnienia relacji bohaterów”, polegającego na tym, iż swoistym 
fi ltrem, przez który tworzone są „narracje dawnych dworaków Hajle Sellasje, 
jest sam autor. To on i jego stylistyczna kompetencja rozstrzygają o kształcie 
tych opowieści”26. Fakt ów jest rodzajem autorskiej kreacji, która jednoznacz-
nie wskazuje, że ten tekst może być czytany nie tylko jako analiza stosunków 
społeczno-politycznych Etiopii, lecz także jako zapis świadomości opisującego 
ją autora. 

W Cesarzu mamy do czynienia głównie z perspektywą słuchacza, który 
już w pierwszych słowach reportażu stwierdza: „Wieczorami słuchałem tych, 
którzy znali dwór cesarza”27. Kapuściński we wstępie do książki daje wyraz 
trudnościom, jakie napotkał, pracując nad tekstem. Co ciekawe, podobnie 
jak w Hebanie, także tym razem polski autor wspomina o problemach w na-
wiązaniu dialogu ze swoimi rozmówcami, które powodowane były przede 
wszystkim niezrozumieniem i brakiem zaufania, wynikającymi z nieznajo-
mości elementów konstytuujących tożsamość interlokutorów. „Etiopczycy są 
głęboko nieufni i nie chcieli uwierzyć w szczerość mojej intencji”28 – ubolewa 
Kapuściński, wskazując jednocześnie na istniejący w tych rozmowach dystans 
pomiędzy pytającym a jego rozmówcami. 

Omawiając ten utwór, Horodecka zauważa, że jako jedno z nielicznych 
dzieł Kapuścińskiego Cesarz staje się bliski formule dyskursu tak dobitnie kry-
tykowanej przez Edwarda Saida. Wpływa na to fakt, iż czytelnicy tej książki 
wielokrotnie wskazywali na paralelny charakter opisywanej w niej sytuacji do 
wydarzeń, jakie zaistniały w Polsce29. Powiada Horodecka: 

26  Z. Bauer, dz. cyt., s. 131.
27  R. Kapuściński, Cesarz, Warszawa 1978, s. 9.
28  Tamże.
29  Na tę zależność zwracał uwagę również Bauer, pisząc, że „w Polsce w książce Kapuścińskiego zna-

leziono parabolę władzy – ale władzy konkretnej, historycznie umocowanej, mającej zindywidualizowane 
oblicze. […] Uruchamiając mechanizmy produkujące skojarzenia i analogie, krytyka polska nie kładła 
bynajmniej nacisku na uniwersalny wymiar książki. Według jej ocen Cesarz – co paradoksalne – tylko 
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Ciekawym przykładem obecności w twórczości autora Cesarza ważkiego zagad-

nienia badań antropologicznych jest […] pojawiająca się w jego reportażach skłon-

ność do porównywania fenomenów pochodzących z różnych kręgów kulturowych – 

na przykład zestawianie zjawisk napotkanych w Afryce z polską kulturą i historią. 

[…] Paradoksalnie zbliżało to jednak poetykę reportaży Kapuścińskiego do […] for-

muły dyskursu nazwanego przez Edwarda Saida orientalizmem, dyskursu, który by 

oswoić egzotyczną inność Wschodu, przedstawia ją poprzez język typowy dla kultury 

Zachodu30. 

Jakkolwiek można by krytycznie wypowiadać się na temat dostrzegalnej 
paraleli pomiędzy władzą etiopskiego dyktatora a sytuacją Polski Ludowej 
epoki Edwarda Gierka, należy mieć świadomość, iż owo porównanie pojawia 
się wyłącznie w opiniach niektórych krytyków, nie zostało zaś w żaden sposób 
eksplicytnie wyrażone przez Kapuścińskiego. Każdorazowe próby oskarżania 
dziennikarza o hołdowanie europocentryzmowi są zatem – w moim przeko-
naniu – nadużyciem, nieznajdującym swego potwierdzenia w materii tekstu. 

Najtrudniejsze wydaje się ustalenie roli reportera w tekście Wojny futbolo-
wej, gdyż książka ta stanowi zbiór opatrzonych wspólnym tytułem reportaży, 
których autor opisuje najważniejsze – jego zdaniem – fakty z życia Afryki 
oraz Ameryki Łacińskiej. Ze względu na znaczną rozpiętość tematyczną po-
ruszanych w tej książce zagadnień niełatwe staje się wyznaczenie elementów 
wspólnych poszczególnym jej częściom, a tym bardziej sformułowanie uni-
wersalnych wniosków dotyczących strategii realizowania autorskiej obecności. 
Próbę scharakteryzowania postaci autora wewnętrznego podjęła swego czasu 
Horodecka, pisząc: 

Narrator Wojny futbolowej jest człowiekiem intensywnie obecnym w świecie, a za-

razem równie intensywnie – obcym. Ani w Afryce, ani w Polsce nie czuje się w pełni 

u siebie. Będąc „tu”, tęskni do „tam”31. 

Z kolei Marta Zabłocka podkreśla empatyczny charakter tworzonej nar-
racji, a nawet ciepły i pełen sympatii stosunek dziennikarza do opisywanych 
bohaterów. Kapuściński – zdaniem badaczki – w Wojnie futbolowej nie stara 
się uwodzić czytelnika opisami egzotyki, a raczej próbuje przybliżać różnice 
kulturowe32. Reporter powiada:

»pośrednio« dotyczył Etiopii; powstał jak wydawała się sądzić większość recenzentów, z inspiracji »pol-
skiej«”; zob. Z. Bauer, dz. cyt., s. 90.

30  M. Horodecka, Ryszard Kapuściński..., s. 321–322.
31  M. Horodecka, Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego, Gdańsk 2010, 

s. 140.
32  Por. M. Zabłocka, Między korespondentem a pisarzem. Zmiany w spojrzeniu na Afrykę w „Gdy-

by cała Afryka” i „Wojnie futbolowej” Ryszarda Kapuścińskiego [w:] Ryszard Kapuściński. Próba portretu..., 
s. 23–29.
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Nigdy nie fascynowała mnie tak zwana egzotyka, choć później przeżyłem kilka-

naście lat w świecie określanym jako egzotyczny. Nie pisałem ani o polowaniach na 

krokodyle, ani o łowcach głów, choć przyznaję, że są to ciekawe tematy. Ale odkryłem 

dla siebie inną rzeczywistość, która mnie pociągnęła bardziej […]. Rodziła się nowa 

Afryka i nie była to przenośnia, nie był to ogólnik z artykułu wstępnego33. 

Piszący przyjmuje zatem perspektywę nauczyciela bądź tłumacza kultur, 
dążącego do zderzenia tożsamości Europejczyka z tożsamością mieszkańców 
Czarnego Kontynentu. 

Tożsamość według Kapuścińskiego

Jako że rozważania nad zagadnieniem tożsamości u Kapuścińskiego są nie-
wątpliwie problemem wieloaspektowym, jego analizę należałoby wzbogacić 
o refl eksję nad początkowymi akapitami Imperium, w których reportażysta 
wspomina swe dzieciństwo w Pińsku i mające tam miejsce niezwykle istot-
ne spotkania z przedstawicielami różnych kultur. Począwszy od lat młodości 
do samej prawie śmierci na kształt biografi i Kapuścińskiego wpływało przede 
wszystkim zetknięcie się z różnorako rozumianym Innym. Tożsamość polskie-
go reportażysty była zatem tożsamością kształtowaną w podróży, budowaną 
w kontaktach z przedstawicielami obcych narodów i kultur. Wielokulturowa 
rzeczywistość prowokowała piszącego do zadawania pytań o to, kim jest Inny, 
ale także kim Ja jestem dla niego. Dla Kapuścińskiego spojrzenie zawsze po-
zostawało bowiem wzajemne: patrząc na mieszkańców Czarnego Lądu, miał 
świadomość, że pozostaje jednocześnie przedmiotem ich oglądu. Jednym 
z głównych zagadnień w reportażach polskiego autora stała się więc prob-
lematyka tożsamości w ponowoczesnym świecie, który z jednej strony głosi 
kult globalizacji i teorię zanikania granic, z drugiej zaś nie do końca potrafi  się 
obronić przed tradycyjnym podziałem na centrum i peryferia. Konsekwencją 
tego staje się dylemat, który w swym szkicu O tarapatach tożsamości w ciasnym 
świecie sygnalizował już Zygmunt Bauman:

„odkrywamy” tożsamość, gdyż nie jest już dana, lecz zadana. Gdy trzeba ją dopiero 

posiąść, gdy nie da się jej posiąść raz na zawsze, ale trzeba ją brać w posiadanie wciąż 

na nowo, za każdym razem wybierając z innego zestawu możliwości, o jakim wiado-

mo, że się będzie zmieniał, ale nie wiadomo w jakim kierunku34. 

33  R. Kapuściński, Wojna futbolowa, Warszawa 1996, s. 15.
34  Z. Bauman, O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie [w:] Dylematy..., s. 29.
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Tożsamość „zadana”, by posłużyć się wspomnianym sformułowaniem 
Baumana, w przypadku polskiego reportażysty jest wynikiem ciągłych nego-
cjacji. Jak powiada Charles Taylor, „[tożsamość – E.Ż.] zależy od zdolności 
dialogu z innymi”, kształtuje się zatem przede wszystkim przez kontakt z tym, 
co obce35. Kapuściński ma tego świadomość, dlatego konsekwentnie określa 
siebie mianem „tłumacza kultur”, odgrywając tym samym rolę pośrednika 
między tym, co Nieznane, a tym, co Znane; tym, co z jego perspektywy okre-
ślane jest mianem Centralnego, a tym, co Peryferyjne36. W świetle takiego 
myślenia o własnej roli i powinnościach, tożsamość piszącego nie może po-
zostać stabilna i trwała, gdyż nie istnieje w stanie izolacji. Rola tłumacza kul-
tur nie pozostaje więc bez wpływu na kształtowanie się tożsamości autora, 
która w pewnych sytuacjach absorbuje obcość, w innych z kolei sytuuje się 
w opozycji do niej. Tłumacz to przecież nie tylko ktoś, kto dokonuje translacji 
z jednego języka na drugi. To także interpretator starający się odpowiedzieć na 
wyzwania wielokulturowego świata i dążący do przekładu elementów syste-
mu jednej kultury na inną. Zdaniem Magdaleny Horodeckiej, w przypadku 
Kapuścińskiego możemy mówić o tożsamości „istniejącej niejako ponad tymi 
różnicami […], która czyni z ludzkości rodzinę człowieczą”37.

W reportażach afrykańskich Kapuścińskiego pojęcie tożsamości powra-
ca wielokrotnie zwłaszcza w kontekście rozważań nad odmiennością Białych 
i Czarnych mieszkańców Afryki. Podział ten, co warto podkreślić, sprowadza 
się niemal wyłącznie do posiadania odmiennego koloru skóry, jednoznacznie 
determinującego i określającego ich przynależność rasową oraz kontekst kul-
turowy, w którym żyją. Można to dostrzec już w początkowych fragmentach 
Hebanu, w których Kapuściński wspomina jedno z pierwszych wrażeń, jakie 
zapamiętał z pobytu w Afryce:

I wreszcie odkrycie najważniejsze – ludzie. Tutejsi, miejscowi. Jakże pasują do tego 

krajobrazu, światła, zapachu. Jak tworzą jedność. Jak człowiek i krajobraz są niero-

zerwalną, uzupełniającą się, harmonijną wspólnotą, tożsamością. Jak każda rasa jest 

osadzona w swoim pejzażu, w swoim klimacie! My kształtujemy nasz krajobraz, a on 

formuje rysy naszych twarzy. Biały człowiek jest wśród tych palm, lian, w tym buszu 

i dżungli jakimś dziwacznym i nieprzystającym wtrętem38.

35  Koncepcję Taylora omawia w swym szkicu Edward Możejko; zob. E. Możejko, Wielka szansa czy 
iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności [w:] Dylematy..., s. 144.

36  Por. Z. Bauer, dz. cyt., s. 23.
37  M. Horodecka, Zbieranie głosów..., s. 91.
38  R. Kapuściński, Heban..., s. 9.
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Dostrzegając swą odmienność, reportażysta dopiero w chwili spotkania 
z Czarną Afryką w pełni zdaje sobie sprawę z tego, kim jest. Pytanie o własną 
tożsamość pojawia się bowiem w obliczu różnicy, w szeroko rozumianej kon-
frontacji z Innym. Zależności te sygnalizuje w swym szkicu Konrad Kubala, 
pisząc, że „tylko względem inności potrafi my się w swoich tożsamościach 
określać, jedynie w odniesieniu do inności można podejmować próby budo-
wania swojego indywidualnego czy zbiorowego »ja«”39.

W swych reportażach afrykańskich, wykluczając może zamieszczony 
w Hebanie Wykład o Ruandzie, wykorzystuje Kapuściński narrację autotro-
piczną, akcentując tym samym w znacznej mierze osobisty ton reportażowej 
wypowiedzi. Elżbieta Wolicka zwraca uwagę na dwa podstawowe obszary toż-
samości: jednym z nich jest miejsce zamieszkania, które „opowiada historię 
mieszkańca, stanowi ważny element jego tożsamości oraz związków z innymi”40, 
drugim – pamięć, „czyli przyswajanie sobie historii”41. Kapuściński, poświęca-
jąc tak wiele uwagi opisom, w których czyni siebie głównym bohaterem opo-
wieści, z dużą precyzją relacjonuje swe przeżycia. Za każdym razem uwyraźnia 
się wówczas nieprzystawalność piszącego do rzeczywistości, w jakiej się znaj-
duje, jego inność powodowana znaczącym dystansem kulturowym. W trakcie 
afrykańskiej podróży polski reporter zdaje sobie sprawę z czegoś, co określa 
mianem „ambiwalentnego charakteru pierwszego odruchu”42. Reportażysta 
podkreśla, że potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem jest naturalnym prag-
nieniem jednostki, która – co trzeba zaznaczyć – nie może żyć bez Innych. 
Z tym jednak założeniem, że w chwili pierwszego spotkania naturalnym od-
ruchem zawsze stają się lęk, niepewność i nieufność.

Kapuściński szybko dostrzega, że dla Afrykańczyków nie jest ważne jego 
polskie obywatelstwo. Liczy się tylko to, że jest Białym:

Niewolnictwo, kolonializm, pięćset lat krzywdy – to przecież sprawka Białych. 

Białych? A więc i moja. Moja? Nie potrafi łem rozbudzić w sobie tego oczyszczającego, 

wyzwoleńczego uczucia: poczuć się winnym. Okazać skruchę. Przeprosić. Przeciwnie! 

Z początku próbowałem kontratakować: – Wyście byli skolonializowani? My, Polacy, 

też! Przez sto trzydzieści lat byliśmy kolonią trzech obcych państw. Zresztą też Białych. 

Śmiali się, pukali w czoło, rozchodzili43.

39  K. Kubala, Pytanie o możliwości rozwoju tożsamości europejskiej w Afryce [w:] Tożsamość kulturowa 
i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2004, s. 106.

40  E. Wolicka, Osobowa tożsamość i odmienność w perspektywie hermeneutyki dialogicznej [w:] Toż-
samość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. nauk. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998, 
s. 46.

41  Tamże, s. 47.
42  Pojęcie to pojawia się w jego „wykładach wiedeńskich”.
43  R. Kapuściński, Heban..., s. 45–46.
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Te elementy tożsamości, które w Europie wydawały się piszącemu nieistot-
ne i prawdziwie transparentne, w Afryce nabrały nowego, istotnego znaczenia:

Jestem Biały. W Polsce, w Europie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie 

przychodziło mi to do głowy. Tutaj, w Afryce, stawało się to wyznacznikiem najważ-

niejszym, a dla prostych ludzi – jedynym. Biały. Biały, czyli kolonialista, grabieżca, 

okupant44.

Podróż do serca Afryki stała się zatem dla piszącego jednocześnie podróżą 
w głąb samego siebie, próbą wyjścia poza akceptowany przez lata wizerunek Ja 
jako spójnego i w pełni samoświadomego.

Pozostaje więc Kapuściński jednocześnie Polakiem i Europejczykiem, co 
wielokrotnie podkreśla na kartach swych książek. Przykładowo, w tak licznych 
opisach wojen niemal bezustannie zdradza swój polonocentryczny punkt wi-
dzenia. Ujawnia się on przede wszystkim w konstruowanych przez reportaży-
stę porównaniach. W tym celu piszący sięga po formułę dopowiedzenia, która 
ma na celu przybliżyć czytelnikowi nieznaną Afrykę: „Reszta napoju – powia-
da Kapuściński – wśród zaklęć i tajemnych gestów, mających przebłagać złego 
boga morza, została wylana na głowy najbliższych, jak u nas śmigus-dyngus”45. 
Dziennikarz nie rezygnuje zatem z podziału wokół osi „my–oni”, kreśląc go 
jednakowoż w sposób niezwykle subtelny. Jego tożsamość jest tożsamością 
kształtowaną na granicy kultur. Stąd być może jej literacka atrakcyjność także 
z punktu widzenia współczesnego czytelnika.

Tożsamość odkrywana w podróży za każdym razem poddawana jest wpły-
wowi miejsc i spotkań. Dlatego, jak pisze Emmanuel Lévinas,

Być Ja – to mieć za swą treść tożsamość, niezależnie od indywiduacji, jaką można 

czerpać z pewnego systemu odniesień. Ja nie jest bytem, który pozostaje zawsze taki 

sam, ale bytem, którego istnienie polega na utożsamianiu się, na odnajdywaniu swojej 

tożsamości we wszystkim, co mu się przydarza46.

Szukając odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, zapytuje Kapuściński nie-
mal zawsze o to, w jaki sposób widziany jest przez Innego. Ten aspekt jego 
osobowości stawał się dla niego najistotniejszy, gdyż pozwalał mu w pełni 
zrozumieć rzeczywistość, w jakiej się znalazł. Tam zaś równie ważne jak od-
krywanie własnego Ja było dla piszącego wchodzenie w dialog z Innym. Jest 
to bowiem, jak zauważa Barbara Skarga, za każdym razem „ktoś, kto nie jest 
tożsamy ze mną, ktoś na zewnątrz mnie, transcendentny, kogo objąć i w pełni 

44  Tamże, s. 45.
45  R. Kapuściński, Wojna..., s. 120.
46  E. Lévinas, dz. cyt., s. 22.
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zrozumieć nie jestem w stanie, lecz z kim mogę nawiązać kontakt”47. W swym 
odkrywaniu Innego Kapuściński daleki jest od konstruowania wielkich syn-
tez i tworzenia wieloaspektowych narracji dokładnie opisujących tożsamość 
mieszkańców Czarnego Lądu. Takie ujęcie byłoby zresztą sprzeczne z jego 
przekonaniem, iż w istocie nie istnieje przecież jedna Afryka. Postronny ob-
serwator będzie oceniał ją na swój sposób, w zależności od przyjętego punktu 
widzenia, skupiając się na jednych elementach, znacząco marginalizując zaś 
pozostałe. 

Kapuściński zarzuca współczesnym mediom oraz Europejczykom niemal 
całkowity brak zainteresowania tym, kim w istocie są mieszkańcy Czarnej 
Afryki. Zauważa ponadto, iż

Obcy, Inny, w swoim wydaniu trzecioświatowym […] jest nadal traktowany jako 

obiekt badań, natomiast nie stał się jeszcze naszym partnerem, współodpowiedzial-

nym za los ziemi, na której żyjemy48.

Dzieje się to zgodnie z zasadą wyrażoną swego czasu przez Mary Louise 
Pratt, która twierdzi, że współcześnie

imperia stwarzają, na przykład, w swych centrach władzy obsesyjną potrzebę nieustan-

nego prezentowania i przedstawiania swych peryferii i ich mieszkańców w odniesieniu 

do siebie. Uzależniają się od tych „innych”, bez których nie potrafi ą poznać samych 

siebie. Literatura podróżnicza, obok innych instytucji, w dużej mierze służy tej właś-

nie potrzebie49.

Oskarżycielski ton badaczki każe się zastanowić, czy teksty reportażo-
we Kapuścińskiego także spełniały wspomnianą przez nią rolę. Wydaje się, 
że w przypadku autora Cesarza sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, 
gdyż jego rozważania na temat Innych nie mają na celu wyłącznie wskazy-
wania na ich odmienność, lecz także – co daje się wielokrotnie zauważyć – 
akcentują liczne podobieństwa pomiędzy mieszkańcami Starego Kontynentu 
a ludźmi żyjącymi w Afryce. Trudno zatem jednoznacznie rozstrzygnąć, czy 
Kapuścińskiemu bliższe było stanowisko etnocentryzmu czy relatywizmu kul-
turowego. Poszczególne fragmenty jego tekstów o Afryce nierzadko pozostają 
z sobą w sprzeczności. Choć piszący deklaruje wiarę w równość poszczegól-
nych kultur, jednoznacznie stwierdza, że

47  B. Skarga, dz. cyt., s. XIV.
48  R. Kapuściński, Ten Inny..., s. 49.
49  M.L. Pratt, Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja, tłum. E.E. Nowakow-

ska, Kraków 2011, s. 21.
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Afryka nie zbudowała nigdy żadnego statku, aby popłynąć i zobaczyć, co leży za 

otaczającymi ją morzami. Jej ludzie nie próbowali nawet dotrzeć do położonej zupeł-

nie blisko Europy50.

Współczesna pozycja Europy w świecie, jej dorobek kulturowy, rozbudo-
wana myśl fi lozofi czna są pochodną istniejącej od wieków w mieszkańcach 
Starego Kontynentu ciekawości świata i swoistej otwartości poznawczej. 
Cechy te uznaje piszący także za istotny element własnej tożsamości, który 
odróżnia go od mieszkańców odwiedzanych w Afryce wiosek.

Podważenie w XX i XXI wieku binarnych podziałów na „nas” i „ich” zde-
cydowanie wpłynęło na podważenie statycznej koncepcji tożsamości, która 
stanowiła istotny trzon myśli kulturowej w okresie istnienia tradycyjnej wła-
dzy imperialnej. Jak zauważa Tadeusz Paleczny: 

Nie ma już jednorodnych, tradycyjnych, stałych systemów wartości i kultur. 

Wszystkie kultury są przemieszane według trudno ujmowanego wzorca51.

Wydaje się, że reportażyści w sposób istotny zostali poddani temu proceso-
wi. U Kapuścińskiego, który przemian tych nie tylko doświadczył, lecz także 
uczynił je przedmiotem wnikliwej refl eksji w wielu swoich tekstach, tożsa-
mość stała się właściwie jedną z zasadniczych kategorii w myśleniu o wielo-
kulturowości. Organizując kolejne wyprawy, każdorazowo podróżował więc 
autor Imperium zarówno do obcej przestrzeni, jak i w głąb siebie, redefi niując 
przy tym nierzadko te cechy, które uznawał dotychczas za konstytutywny ele-
ment własnego Ja.

50  R. Kapuściński, Ten Inny..., s. 12.
51  T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe: modele pluralizmu w społeczeństwach „ponowoczesnych” [w:] 

Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006, 
s. 17.


