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WSTĘP

Bibliografia Ryszarda Kapuścińskiego za lata 2007-2009 jest próbą ukazania
zależności między śmiercią pisarza, a wzrostem zainteresowania jego dorobkiem.
Aby to udokumentować, obserwowano wydania książek autorstwa Ryszarda
Kapuścińskiego, książki traktujące o nim i jego dorobku oraz wypowiedzi krytyczno –
literackie podsumowujące życie i twórczość reportera. Materiał ten stanowi zatem
bibliografię przedmiotowo – podmiotową. Zasięg terytorialny owych publikacji jest
ograniczony do tych wydanych w granicach Polski, zasięg językowy – do publikacji
napisanych

w

języku

polskim.

Natomiast

zasięg

chronologiczny

książek

Kapuścinskiego i stanowiących o Kapuścińskim obejmuje lata 2007-2009, czyli okres
bezpośrednio po śmierci literata. Nieco inaczej uczyniono z artykułami wydanymi
w prasie, mianowicie ograniczono przedział czasowy do kilku miesięcy od śmierci
reportera, czyli od 24 stycznia 2007 (dzień po śmierci) do pierwszego półrocza 2007
roku. Decyzja ta motywowana była chęcią ukazania silnej i natychmiastowej reakcji
rynku prasowego na odejście znanego już za życia Ryszarda Kapuścińskiego.
Zakres treściowy pracy obejmuje szczegółowe omówienie pozycji składających
się na bibliografię, przede wszystkim pod kątem ilości wznowień, dodruków
i pierwodruków oraz powodów ich ukazania. Tematyka Bibliografii.... dotyczy także
poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy książki reportera zostały wydane bądź
wznowione jedynie z okazji śmierci? Czy fakt odejścia twórcy jest wykorzystywany
w celach marketingowych, by sprzedać jak najwięcej egzemplarzy? Jeśli tak, to w jaki
sposób wydawcy uwydatniają fakt śmierci Kapuścińskiego? Czy pojawienie się wielu
książek o Kapuścińskim ma charakter hołdu wobec wielkiego pisarza? Poniższa analiza
nie zawiera jedynie danych ilościowych, ale także obejmuje aspekty związane z szatą
edytorską książek, zwłaszcza z wykorzystaniem faktu śmierci pisarza w strategicznych
miejscach danej książki, tj. na okładkach, obwolutach, stronach tytułowych,
przedmowach, posłowiach, w postaci opinii umieszczanych na tylnich okładkach.
Praca porusza także zjawisko obecności dzieł pisarza na listach bestsellerów jako
swoiste narzędzie popularyzacji oraz wiarygodny wyznacznik jego obecności na rynku
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wydawniczym. W Bibliografii... pojęcie bestsellera rozumiano jako książkę, której
komercyjny sukces na rynku da się odmierzyć liczbą sprzedanych egzemplarzy bądź
zyskami, jakie przynosi rozpowszechnienie produktu1.
Bibliografia Ryszarda Kapuścińskiego za lata 2007-2009 stanowi kolejny krok
w badaniach nad analizą popularności pisarzy, nad wyznaczaniem kryteriów oceny oraz
poszukiwania przyczyn wzrostu zainteresowania czytelniczego. Powołując się na stan
badań związany z ową tematyka należy przytoczyć rozprawę O popularności pisarzy
i dzieł literackich, jej kryteriach i wyznacznikach Anny Żbigowskiej-Migoń2, która
stanowiła źródło wskazówek w wyborze kierunku analizy tejże pracy. Także Bestsellery
w Polsce 1945-1980 (próba analizy) Aleksandry Zawieruchy3 posłużyły w badaniach
nad książkami Kapuścińskiego.
Źródłami badawczymi pracy były wszystkie książki autorstwa Ryszarda
Kapuścińskiego wydane w latach 2007-2009 w Polsce. One stanowiły fundament analiz
przede wszystkim pod kątem wpływu śmierci na formę edytorską wydań. Ich ilość dała
podstawę do formułowania wniosków związanych z wykorzystywaniem faktu odejścia
pisarza w celu lepszej sprzedaży. Na opracowania zawarte w Bibliografii... składa się
wykaz biografii traktujących o życiu i twórczości Kapuścińskiego, ponadto wybrane
przeze mnie artykuły stanowiące krytyczno-literackie omówienia dorobku pisarza oraz
witryny internetowe. Kryteria doboru tylko niektórych tytułów prasowych z bogatej
gamy polskich gazet i czasopism warunkowane były współpracą Kapuścinskiego za
życia z danymi redakcjami, popularnością gazet codziennych i czasopism uchodzących
w Polsce za ważne i opiniotwórcze oraz wysokim prestiżem wybranych tytułów wśród
literacko-naukowych magazynów. Zdaję sobie sprawę, że obraz wypowiedzi prasowych
na temat zmarłego pisarza nie jest do końca reprezentatywny, jednak liczba trzynastu
gazet i czasopism specjalizujących się w różnych dziedzinach życia kulturalnego
i społecznego zapewne daje pewien szkic wzrostu popularności pisarza zaraz po jego
śmierci. Warto nadmienić, iż biografie i artykuły, co prawda potraktowane przede
wszystkim jako opracowania, pełnią także ważną rolę źródeł, gdyż podlegają takiej
samej analizie jak książki autorstwa Kapuścińskiego. Jednak uznano je w większym

1

Słownik literatury popularnej. Red. Tadeusz Żabski. Wrocław 1997 s. 26.
A. Żbigowska-Migoń: O popularności pisarzy i dzieł literackich, jej kryteriach i wyznacznikach.
„Roczniki Biblioteczne” 1978 z. ½ s. 201-255.
3
A. Zawierucha: Bestsellery w Polsce 1945-1980 (próba analizy). „Roczniki Biblioteczne” 1984 z. ½
s. 211-217.
2
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stopniu za literaturę przedmiotową, ponieważ dostarczają także opracowań, czego
niewątpliwie nie można powiedzieć o źródłach będących podmiotem badawczym.
Metody, którymi posłużono się w badaniach są następujące: metoda
bibliograficzna i metoda bibliometryczna. Pierwsza z nich polega na opisie publikacji
oraz uporządkowaniu ich. Metoda ta pozwala na stworzenie kompletnej rejestracji
edycji na dany temat, zatem odnosząc się do niniejszej pracy, zyskać pełny ogląd na
bibliografię Kapuścińskiego po śmierci i stać się podstawą analizy jego popularności
widzianej przez pryzmat jego odejścia. Druga metoda jest typowo statystyczną, bada
zjawiska i procesy, w jakich biorą udział dokumenty oraz zajmuje się interpretacją tych
danych4. Dzięki niej ilościowe ujęcie badań prowadzi do jakościowych wyników5,
pozwala

za

pomocą

liczb

konkretyzować

powody

nagłego

zainteresowania

czytelniczego. Precyzuje dokładnie ile książek w danym roku wydano. Dane te
umożliwiają stawianie wiarygodnych tez, gdyż opatrzone są statystykami. Owe metody
odwołują się do dyscyplin naukowych jakimi są bibliologia i bibliometria.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi zwięzły życiorys
Ryszarda Kapuścińskiego, podzielono go na trzy podrozdziały odnoszące się do trzech
etapów życia pisarza. Pierwsza część pracy zakończona jest tezą, iż śmierć dla reportera
wcale nie jest etapem końcowym jego życia, tylko początkiem nowej drogi wróżącym
pośmiertne zapisywanie kart jego dalszego funkcjonowania w świadomości mas. Dzięki
swemu dorobkowi może upamiętnić on swoją przeszłość, ale także zmusić innych do
interpretacji tego, co pozostawił. Drugi rozdział również składa się z trzech
podrozdziałów.

Dwa

pierwsze

zawierają

omówienia

wszystkich

książek

Kapuścińskiego wydanych po jego śmierci. Celem analizy było odnalezienie
odpowiedzi na następujące pytania: czy książki były wznawiane z okazji śmierci
pisarza? Jak wykorzystano fakt śmierci marketingowo? Trzeci podrozdział szczegółowo
przedstawia obecność na listach bestsellerów książek Kapuścińskiego i jego biografii
w latach 2007-2009. Dane zostały zaczerpnięte z list bestsellerów autorstwa Andrzeja
Rostockiego, który tworzy je na łamach „Notesu Wydawniczego”. Rankingi te
w sposób dobitny przedstawiają niezwykłą popularność wydań dotyczących zmarłego
pisarza, stanowią świadectwo jego dorobku, ale także są potwierdzeniem tezy, że jego
śmierć

spowodowała

większe

zainteresowanie

spuścizną

mistrza

reportażu.

4

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac.
Bożenna Bojar. Warszawa 2002 s. 34.
5
I. Marszakowa-Szajkiewicz: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki. Katowice 1996 s. 38.
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Ostatni rozdział traktuje o biografiach opisujących życie i twórczość pisarza oraz
o wybranych wypowiedziach krytyczno – literackich na łamach popularnych gazet
i czasopism polskich. Biografie zostały dokładnie przeanalizowane pod kątem formy
edytorskiej, gdzie przede wszystkim poszukiwano nawiązań do śmierci reportera.
W omawianych artykułach zwrócono szczególną uwagę na to, gdzie się ukazywały,
jakie miały tytuły, kto jest ich autorem i jakie relacje łączyły twórców wypowiedzi
prasowych z Kapuścińskim. Zarówno liczba biografii, jak i artykułów skrzętnie została
podliczona i opatrzona odpowiednimi wnioskami, m. in. tezą, że niewiele pozycji
nawiązywało do śmierci. Rozdział trzeci zawiera także podsumowanie całości pracy
odnoszące się do wszystkich pytań postawionych w poszczególnych częściach
rozprawy.
W Bibliografii Ryszarda Kapuścińskiego za lata 2007-2009 udało się poprzez
szczegółową analizę każdej pozycji stwierdzić, że wszystkie omówione w pracy książki
zostały wydane z okazji śmierci pisarza. Nie wszystkie jednak publikacje informację
o odejściu literata umieszczały w widocznych, marketingowo ważnych miejscach.
Jeżeli tak się stało, wydawcy i edytorzy zadbali o subtelny ton wydania, bez
ostentacyjnych i nietaktownych wzmianek o śmierci, która miałaby szokować, co
prowadzi do kolejnego wniosku, iż wydawcy obfitością wydań chcieli złożyć hołd
wielkiemu polskiemu reporterowi, a nie jedynie zarobić. Imponująca liczba wznowień,
biografii, artykułów na rynku wydawniczym i prasowym oraz nieprzerwana obecność
na listach najlepiej sprzedających się książek w Polsce daje także świadectwo
zapisywania nowych kart pośmiertnego życiorysu oraz dowód, że genialny dorobek
twórczy zawsze się obroni. Owe stwierdzenia stanowią główne tezy, które zostały
przedstawione w podsumowaniu, stanowią owoce całości analizy. Niniejsza praca
niewątpliwie jest próbą stworzenia jak najpełniejszej pośmiertnej bibliografii Ryszarda
Kapuścińskiego, zdaję sobie jednak sprawę, ze względu na wyselekcjonowaną grupę
wypowiedzi prasowych nie do końca taką się staje. Mimo to oddaje reprezentatywny
obraz wpływu śmierci pisarza na jego poczytność, popularność i ponadczasowość.
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1. Biografia Ryszarda Kapuścinskiego
Ryszarda Kapuścińskiego już za życia nazwano „cesarzem reportażu”, gdyż był
przede wszystkim reporterem, ale także docenianym na całym świecie dziennikarzem,
publicystą, poetą, a nawet fotografem. Autor dwudziestu sześciu książek tłumaczonych
na wiele języków (najpopularniejsze tytuły to m.in. Busz po polsku, Wojna futbolowa,
Cesarz, Szachinszach, Lapidaria, Imperium, Heban, Podróże z Herodotem) obdarowany
prestiżowymi nagrodami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, do końca pozostał
skromnym obserwatorem rzeczywistości. Pisało się o nim: „Posiada niesamowitą
zdolność obserwacji i spostrzegania tego, co dla innych jest niewidoczne. Instynkt
reportera prowadzi go wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Potrafi doskonale
obserwować i analizować otoczenie szybko stając się jego częścią, a dzięki swojej
neutralności w pełni obiektywnie ocenia to, co widzi”6. Jego przyjaciel Gabriel Garcia
Márquez mówił o nim „Mistrz”.
Z chwilą niespodziewanej śmierci w styczniu 2007 roku pozostawił po sobie
niedościgniony dorobek twórczy, który do dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem.

1.1. Dzieciństwo i młodość (1932-1950)
Ryszard Kapuściński urodził się 4 marca 1932 roku w Pińsku na Polesiu
(dzisiejsza Białoruś) przy ulicy Błotnej 4. Pińsk był ubogim miasteczkiem, w latach 30.
mieszkało tam trzydzieści dwa tysiące ludzi różnych narodowości. Dominowali Żydzi,
którzy według szacunków Kapuścińskiego stanowili około siedemdziesięciu trzech
procent ogółu mieszkańców, co oznaczało, że miasteczko było wówczas jednym
z najbardziej żydowskich miast w świecie. Społeczność polska stanowiła zdecydowaną
mniejszość. Józef Kapuściński, ojciec Ryszarda znalazł pracę jako nauczyciel w Pińsku,
gdzie poznał Marię pochodzącą z Bochni, także nauczycielkę. Wkrótce wzięli ślub,
nieco później na świat przychodzi Ryszard Kapuściński7.

6

Skórczewski, Maciej. Biografia Ryszarda Kapuścińskiego. W Ryszard Kapuściński – kapuściński info
[online]. Dostęp 15 marzec 2009. Dostępny w Internecie: http://www.kapuscinski.info/page/zyciorys/6.
7
B. Nowacka, Z. Ziątek. Ryszard Kapuściński: biografia pisarza. Kraków 2008 s. 14.
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Fot. 1 Rodzina Kapuścińskich (Ryszard – dolny rząd, czwarty od lewej)

Rodzice małego wówczas Ryszarda często zmieniali miejsce zamieszkania,
dlatego też przyszły autor Cesarza nazywany jest dzieckiem osadników8. W rok po jego
narodzinach na świat przychodzi siostra – Barbara. W 1938 roku Kapuściński uczęszcza
do Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Kościuszki. Nauka prowadzona jest po polsku,
jako że oświata ma być elementem programu polonizacji tych ziem. W dorosłym życiu
pisarz wspomina, że jego kolegami byli Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Ormianie
i Żydzi. Odmienność obyczaju i religii była wówczas na Kresach sprawą oczywistą9.
Zapewne wychowywanie się wśród tak wielu narodowości i kultur miało ogromny
wpływ na późniejsze życie Kapuścińskiego i wybór zawodu, który wykonywał aż
do śmierci.
Kiedy wybucha wojna mały Ryszard ma 7 lat, ojciec pisarza zostaje
zmobilizowany. Reszta rodziny spędza wakacje u rodziny we wsi Pawłow koło
Rejowca, ale na wieść o rozpoczęciu wojny wracają do Pińska. W momencie
wkroczenia oddziałów sowieckich 17 września 1939 roku na Polesie Józef Kapuściński
dostaje się do niewoli sowieckiej (jest podporucznikiem rezerwy Armii Polesie) . Udaje
mu się jednak uciec z transportu do obozu w Smoleńsku. Wraca jedynie na jedną noc
do domu, gdyż musi się ukrywać. W szkole Ryszarda zaczyna obowiązywać rosyjski.
Na początku 1940 roku rodzinę Kapuścińskich zaczyna nachodzić NKWD, jako że

8
9

Tamże, s. 15.
W. Bereś, K. Burnetko. Kapuściński: nie ogarniam świata... Warszawa 2007 s. 241.
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ojciec rodziny jest oficerem rezerwy i nauczycielem. Dlatego też, z obawy przed
oczywistą wywózką, Maria Kapuścińska sprzedaje wyposażenie domu i z dziećmi
oraz sparaliżowanym ojcem dostają się przez Lwów do Przemyśla. Następnie docierają
do Krakowa, a potem ruszają w kierunku Warszawy. W leżącej w Puszczy
Kampinoskiej wsi Sieraków przypadkowo spotykają Józefa. Tam się osiedlają10.
W latach 1941 – 1944 ojciec Kapuścińskiego uczy w miejscowej szkole, nie
dostaje jednak pensji, więc rodzina żyje na granicy głodu. Po latach Kapuściński
wspomina owe trudne warunki życia, głód, zimno nieustające marzenie o parze butów,
ciągłe przeprowadzki spowodowane zbliżaniem się frontu11. Na własne oczy młody
Ryszard ogląda skutki wojny, najpierw jest świadkiem przejazdu kolumn samochodów
ze skazańcami, rozstrzeliwanymi następnie w pobliskich Palmirach.

Fot. 2 Młody Ryszard (po lewej) w Sierakowie (1942-1943)

10
11

Tamże, s. 242.
R. Kapuściński. Dałem głos ubogim: rozmowy z młodzieżą. Kraków 2008 s. 96.
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Potem jako ministrant bierze udział w zbiorowych pochówkach rannych, o których po
latach opowiada: „Powtarzałem za nim [duchownym] modlitwę za zmarłych. Każdemu
poległemu mówiliśmy – Amen, dziesiątki razy dziennie – Amen, w pośpiechu, bo
gdzieś obok, za lasem, maszyna śmierci pracowała bez wytchnienia”12. W roku 1945
Józef Kapuściński znajduje pracę w Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym
w Warszawie. Wówczas rodzina mieszka w ruinach na terenie magazynów cementu
i cegły. Nieco później dostają przydział na tzw. domek fiński na Polach Mokotowskich
w Warszawie wybudowany na dopiero co rozminowanym terenie, gdzie wciąż i tak
zdarzały się wypadki.
Pokój 1945 roku nie był rzeczywistym końcem wojny. Kapuściński odczuwał,
że wojna nigdy nie odstępuje tych, którzy ją przeżyli. We wspomnieniach pisarz
opowiada, iż lata wojny były dla niego okresem dzieciństwa, a potem początków
dojrzewania, pierwszego rozumienia, narodzin świadomości. Stąd zdawało mu się: „(...)
Że nie pokój, lecz wojna jest stanem naturalnym, a nawet jedynym, jedyną formą
egzystencji; że tułaczka, głód i strach, naloty i pożary, łapanki i egzekucje, kłamstwo
i wrzask, pogarda i nienawiść są naturalnym i odwiecznym porządkiem rzeczy, treścią
życia, esencją bytu”13. W roku 1945 Ryszard Kapuściński rozpoczyna naukę
w warszawskim gimnazjum im. Stanisława Staszica. O tym okresie mówi:
„Uczyłem się mniej niż średnio. Raczej wolałem biegać po lesie czy kopać piłkę niż
czytać. Naprawdę fascynował mnie sport. Piłka nożna”14. Zostaje bramkarzem
w reprezentacji szkoły, potem trenuje w juniorach Legii pod okiem Kazimierza
Górskiego. Jest również wicemistrzem juniorów Warszawy w boksie.
W 1948 roku szesnastoletni Ryszard wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej,
młodzieżowej organizacji komunistycznej, w 2006 roku w wywiadzie dla brytyjskiego
magazynu studenckiego tłumaczy, że wtenczas komunizm uchodził za coś dobrego,
wszyscy myśleli, że robią coś w dobrej sprawie, gdyż będąc młodymi ludźmi pełnymi
nadziei, bez pieniędzy, nie mieli dostępu do wielu informacji, byli edukowani
na stalinowskich podręcznikach15. W 1949 roku w tygodniku „Dziś i jutro” ukazują się
dwa wiersze Kapuścińskiego: Pisane szybkością i Uzdrowienie. Rok później (1950)
w tygodniku „Odrodzenie” drukowane są kolejne utwory jego autorstwa. W tym okresie
Kapuściński zaczyna także myśleć o dziennikarstwie. 1 maja tegoż roku powstaje
12
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„Sztandar Młodych”. Redakcja dziennika proponuje młodemu pisarzowi pracę, jednak
on odpowiada, że najpierw musi zdać maturę. 5 maja 1950 udaje mu się to, jak sam
przyznaje: „Na maturę szedłem ze ściągą pod unrrowską – tak się wtedy nosiło – bluzą.
Środowisko Ochoty, które znałem najlepiej, też nie sprzyjało intelektualnym marzeniom
i spekulacjom. Byłem niedoczytany”16. Już w dzień po napisaniu matury zostaje
gońcem w „Sztandarze”, ale szef działu kultury zleca mu zbieranie wypowiedzi
znanych pisarzy, dzięki temu Kapuścińskiemu udaje się poznać Marię Dąbrowską,
Zofię Nałkowską, Leopolda Staffa i Juliana Tuwima. Latem zaczyna drukować
samodzielne teksty.

1.2. Dorosłe życie (1950-2000)
W październiku 1950 roku Ryszard Kapuściński rozpoczyna studia na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wtedy poznaje Alicję Mielczarek, jego
przyszłą żonę. W 1951 roku redakcja „Sztandaru” coraz częściej wysyła
Kapuścińskiego na reportaże w różne miejsca kraju. Wreszcie dostaje delegację
na Festiwal Młodzieży Świata w Berlinie. Już stamtąd prosi szefów, by pozwolili mu
zostać nieco dłużej i towarzyszyć w tournée po wschodnich Niemczech zespołowi
pieśni i tańca Liceum z Płocka. To pierwszy dziennikarski wyjazd zagraniczny
Kapuścińskiego17. Po przyjeździe rzuca polonistykę i bez egzaminu dostaje się
na historię. Chciał studiować filozofię, ale musiał zmienić plany i wybrać jednak
historię, ponieważ wydział filozofii na Uniwersytecie Warszawskim był w tych latach
zamknięty. Kapuściński komentuję ową decyzję: „ Nie interesował mnie ten przedmiot
w sensie dat i nazw, ale studiowania procesów historycznych. Jak rozwija się
społeczeństwo. Jak zachowuje się człowiek wobec historii? Na te pytania szuka
odpowiedzi historia i filozofia historii”18.
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Fot. 3 Ryszard Kapuściński (pierwszy z prawej) jako student Wydziału
Historii na Uniwersytecie Warszawskim w roku 1953

W 1952 roku Kapuściński zaczyna pracować jako asystent, jest na drugim roku
historii, jednak prowadzi zajęcia na III roku filozofii. Historia obok filozofii, do końca
pozostała wielką pasją Ryszarda, łatwo przekonać się o tym, czytając Podróże
z Herodotem i Lapidaria. Fascynacja nią znajdzie wyraz w wyborze i ukształtowaniu
rodzaju reportażu uprawianego przez młodego autora. Nie pochłonęła go ona jednak na
tyle, żeby zmienił się w pracownika nauki, ku czemu nie brakowało mu możliwości
i sposobności. Może niewiele brakowało, abyśmy szukali go dzisiaj pośród zasłużonych
historyków lub filozofów? Będąc asystentem na trzecim roku filozofii uczestniczył
w zajęciach katedry Leszka Kołakowskiego19. 6 października 1952 roku Kapuściński
bierze ślub z Alicją. Rok później na świat przychodzi ich córka, Zofia Kapuścińska,
która w latach 70. wyemigrowała do Vancouver w Kanadzie. Ryszard broni swojej
pracy magisterskiej w roku 1955, jej tytuł brzmi: „Rola inteligencji w Królestwie
Polskim na przełomie XIX i XX wieku”. Promotorem jest prof. Henryk Jabłoński,
późniejszy przewodniczący Rady Państwa PRL20.
1 października 1955 roku powstaje ważny tekst Ryszarda Kapuścińskiego
na łamach „Sztandaru”, mianowicie: To też jest prawda o Nowej Hucie. Autor opisuje
nieludzkie traktowanie robotników, nowohucką pustkę kulturalną, niszczenie ludzi
za krytykę. Artykuł wywołuje skandal. Rok później Kapuściński otrzymuje za ten tekst
Złoty Krzyż Zasługi. „Sztandar” w dalszym ciągu drukuje artykuły demaskujące
19
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lokalne kliki partyjne i korupcję w rozmaitych instancjach władzy, opisuje frustrację
poniżanych robotników. Staje się w efekcie drugim, po tygodniku „Po prostu”, pismem
obozu reform21. We wrześniu 1956 roku Kapuściński leci do Indii przez Rzym, który
stał się, w miarę upływu czasu, jego ulubionym europejskim miastem. W Indiach
spędził sześć miesięcy. Dociera tez do Afganistanu i Pakistanu. Wraca do Polski
ze świadomością, że zetknięcie z obcymi kulturami jest doświadczeniem tyleż
ekscytującym, co trudnym. Opowiada o podroży do Indii następująco: „Indie były
moim pierwszym spotkaniem z innością, odkryciem nowego świata. To spotkanie
nadzwyczajne, fascynujące, było jednocześnie wielką lekcją pokory. (...) Przekonałem
się, że inna kultura, nie odsłoni nam swoich tajemnic na proste skinięcie ręki i że
do spotkania z nią trzeba się długo i solidnie przygotowywać”22. Podczas podróży
Kapuściński zaczyna uczyć się angielskiego. Na przełomie listopada i grudnia 1956
roku „Sztandar” drukuje czteroodcinkową serię reportaży Droga przez Afganistan
Kapuścińskiego. Po cyklu afgańskim w 1957 roku pisarz ogłasza sześć tekstów
poświęconym Indiom oraz fotoreportaże Święte krowy tez można fotografować i Polak
za granicą. W sierpniu wyrusza w kolejną podróż, tym razem do Japonii, Hongkongu
i Chin. Wraca jednak już w grudniu na własny koszt koleją transsyberyjską, co później
opisze w Imperium. Powodem powrotu było zwolnienie kierownictwa „Sztandaru”,
Kapuściński wraca do kraju, by złożyć dymisję z funkcji członka kolegium redakcji.
Ukarany rocznym zakazem publikowania (powodem tego był fakt, iż „Sztandar”, który
tworzył także Kapuściński, demonstracyjnie nie wydrukował oficjalnego uzasadnienia
likwidacji „Po prostu”), pracuje w Polskiej Agencji Prasowej. Później staje się
reporterem „Polityki” i jako wysłannik tegoż pisma wyrusza w swą pierwszą podróż
do Afryki. Odwiedza Ghanę, Dahomej i Niger. Z podróży powstają liczne reportaże
na łamach „Polityki”.
W 1962 roku Kapuściński dostaje ofertę zostania pierwszym stałym polskim
korespondentem w Afryce. Miał zorganizować i objąć na kilka lat placówkę PAP,
zatem zwalnia się z „Polityki” i z ramienia PAP wyjeżdża do Dar es-Salaam. Swoją
decyzję argumentuje: „(...) Podjąłem tę pracę z własnej woli, bo wiedziałem, że w ten
sposób więcej zobaczę, spotkam więcej ludzi. Najemnik, rewolucjonista czy generał nie
będzie tracił czasu na wysłannika jakiejś polskiej gazety, o której nie słyszał. Ale może
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zgodzi się na wywiad z dziennikarzem, który obsługuje cały kraj. (...)”23. Jeszcze w tym
roku dociera do trzynastu państw afrykańskich. Rok 1962 jest ważny także dlatego, że
jest rokiem debiutu literackiego pisarza. Kapuściński przebywa za granicą, kiedy jego
wydawca Czytelnik publikuje zbiór Busz po polsku. W 1963 roku w Kampali reporter
zapada na malarię mózgową, przez trzy tygodnie jest nieprzytomny. Wówczas w Polsce
Czytelnik drukuje tom Czarne gwiazdy. Jest to zbiór reportaży opublikowanych
w prasie z pobytu w Afryce. W latach 1964 – 1967 dziennikarz w dalszym ciągu nadaje
relacje z Kamerunu, Nigru, Nigerii, Dahomeju, Tago, Ghany, Gwinei, Górnej Wolty,
Wybrzeża Kości Słoniowej, Senegalu, Mali, Mauretanii, Algierii, Libii. Długi pobyt
w Afryce sprawił, że Kapuściński zmagał się z chorobą, toteż po okresie walki z nią
poprosił o pozwolenie na przyjazd do Warszawy. Wspomina powrót następująco:
„Przyszła zgoda na powrót do kraju i prosto z Lagos znalazłem się w łóżku w szpitalu
przy ulicy Płockiej. Wróciłem do redakcji i zupełnie nie wiedziałem, co robić”24.

Fot. 4 Ryszard Kapuściński podczas podróży przez Saharę w roku 1963
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Po powrocie do zdrowia po raz kolejny odwiedza ZSRR, dokładnie siedem
azjatyckich i zakaukaskich republik Związku: Gruzję, Armenię, Azerbejdżan,
Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan i Uzbekistan. Jak później wspomina: „Tempo tej
podroży było mordercze – na poznanie każdej z republik przypadało kilka dni. Miałem
świadomość jak bardzo powierzchowne i przypadkowe są takie spotkania”25.
Z początkiem lata wraca do kraju, by po odmowie posiadania własnego biurka
i sekretarki na stałe w Warszawie, zdecydować się na wyjazd do Ameryki Południowej
w celu założenia drugiego oddziału PAP. Powodem wyjazdu jest także fakt
nadchodzącego Marca’68 i trwające przygotowania do walki z „elementami
inteligenckimi”. Kapuściński zatem musi wyjechać. W międzyczasie 22 lipca 1967
roku pisarz otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia w kategorii „Prasa
(reportaż)”. W listopadzie w ciągu jednej nocy udaje mu się zdobyć chilijską wizę, więc
leci przez Londyn do Santiago de Chile. Dopiero na miejscu uczy się hiszpańskiego.
W marcu 1968 roku dziennikarz podaje do Warszawy poufną informację o zamachu
stanu szykowaną przez armię chilijską. Dzięki temu polska prasa jako pierwsza na
świecie pisze o zamiarach armii. Chilijski prezydent dowiadując się o tym żąda
odebrania polskiemu reporterowi akredytacji. Kapuściński ucieka do Peru, gdyż tylko
taką wizę udało mu się zdobyć. Z braku zajęć tłumaczy dziennik Che Guevary. Nieco
później otrzymuje propozycję udania się do Rio de Janeiro, gdzie ambasador polski
chce stworzyć nową placówkę. Nie znając zupełnie portugalskiego Kapuściński ląduje
w Rio. Wpada jednak w konflikt z ambasadorem, który stale chce go kontrolować.
Dziennikarz wymusza ustępstwa na ambasadorze strajkiem głodowym i wyprowadza
się z ambasady. Już w listopadzie obejmuje placówkę korespondenta PAP w Meksyku.
W grudniu nakładem Czytelnika ukazuje się w Polsce reportaż z podróży po ZSRR
Kirgiz schodzi z konia.
W lipcu 1969 roku wybucha wojna Hondurasu z Salwadorem, konflikt ten
spowodowany jest porażką Salwadoru w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata.
Kapuściński pojechał do Tegucigalpy, a gdy armia Salwadoru przekroczyła granicę
i na stolicę spadła pierwsza bomba, jako jedyny zagraniczny korespondent na miejscu
wydarzeń przesłał do Warszawy informacje na ten temat. Dziesięć lat po owej „wojnie
futbolowej” Kapuściński opisał ją w książce pod takim właśnie tytułem podsumowując:
„Oba rządy były zadowolone z wojny, ponieważ przez kilka dni Honduras i Salwador
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zajmowały czołowe miejsca w prasie światowej i były obiektem zainteresowania
międzynarodowej opinii. Małe kraje z trzeciego, czwartego i dalszych światów maja
szanse wzbudzić żywsze zainteresowanie dopiero wówczas, kiedy zdecydują się
na przelew krwi. Smutna to prawda, ale tak jest”26. W tym samym roku opublikowano
tomy Gdyby cała Afryka... i Che Guevara – Dziennik z Boliwii. Rok później ukazała się
natomiast książka Dlaczego zginął Karl von Spreti?.
W 1972 roku polski reporter znajduje się w Damaszku, wtenczas jednym
z najgorętszych regionów planety. Pod koniec następnego roku Kapuściński ponownie
odwiedza Bliski Wschód, aby przyjrzeć się konfliktowi arabsko – izraelskiemu. W 1974
roku pisarz rozpoczyna pracę w tygodniku „Kultura” (będzie w tej redakcji do 1981
roku). Od razu jedzie do Afryki – do Angoli i Etiopii. W lipcu otrzymuje Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Rok później Czytelnik wydaje zbiór reportaży
z Bliskiego Wschodu, z Afryki i z Ameryki Łacińskiej – Chrystus z karabinem
na ramieniu. Także w tym roku zostaje uhonorowany prestiżową Nagrodą im.
Bolesława Prusa. W 1976 roku ukazuje się Jeszcze dzień życia wydawnictwa Czytelnik,
dzieło to określa Kapuściński jako swoja pierwszą prawdziwą książę. Była ona
jednocześnie zapowiedzą gatunku, jaki stanie się specjalnością pisarza – reporterskiego
eseju „bez tysięcy niepotrzebnych liczb i faktów, gdzie obserwacja jest pretekstem
do szerszej intelektualnej refleksji”27. W lipcu otrzymuje Nagrodę Państwową II
stopnia. W 1977 roku zostaje wyemitowany bodaj pierwszy film dokumentalny
o Kapuścińskim w TVP 2. Rok później ukazuje się Wojna futbolowa. W grudniu
wychodzi największy przebój Ryszarda Kapuścińskiego – Cesarz. Czas powstania
Cesarza jest momentem szczególnym w życiu reportera – jego zmęczenie
powtarzalnością tych samych wojennych scenariuszy znalazło swoje odzwierciedlenie
w pisarstwie literata. Ten twórczy zwrot dał w efekcie nową formułę reportażu28.
Cesarz od razu spowodował niemałe zamieszanie wśród publiczności literackiej. Otóż
kiedy krytycy łamali sobie głowy, zastanawiając się, czy najnowsza książka
Kapuścińskiego jest jeszcze reportażem, czy już literaturą29, czytelnicy, nie czekając na
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werdykt specjalistów, dostrzegali w niej wyraźną parabolę władzy totalitarnej bądź
aluzję do dogorywającego dworu Edwarda Gierka30.
Pod koniec lat 70. pisarz był świadkiem rewolucji irańskiej, którą potem opisuje
w książce Szachinszach. W roku 1980 na wieść o wybuchu strajków w Polsce
Kapuściński, już po powrocie z Iranu, postanawia wyjechać na Wybrzeże. W Stoczni
Gdańskiej spędza dwanaście dni, podpisuje list przebywających w Trójmieście
dziennikarzy protestujący przeciwko manipulacjom informacyjnym. Wspomina tamte
wydarzenia następująco: „Wszyscy wróciliśmy stamtąd inni, niż pojechaliśmy. (...)
Ważne były przemiany, jakie się dokonały w naszej świadomości, w naszej ocenie
kraju, w naszym widzeniu Polski”31.

Fot. 5 W stoczni Gdańskiej w roku 1980

W 1981 roku Telewizja pokazuje przeniesioną z Teatru Jarcza w Łodzi adaptację
Cesarza. 16 grudnia tegoż roku po masakrze w kopalni „Wujek” Kapuściński oddaje
legitymację PZPR. W roku następnym wychodzi nakładem Czytelnika Szachinszach. Po
wydaniu książki reporter dostaje propozycję wyjazdu za granicę na placówkę, jednak
odmawia. Decyzję swą komentuje: ”(...) Skoro moi koledzy są internowani, to ja
w ogóle z Polski nie wyjadę”32. Rok później w Wielkiej Brytanii zostaje opublikowane
tłumaczenie Szachinszacha. „Sunday Times’ nominuje dzieło na książkę roku. Jeszcze
w 1983 roku pisarz wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Cały kolejny rok podróżuje na
30
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zaproszenie wydawców do Kolonii, Londynu i Oxfordu. W 1986 roku ukazuje się Notes
– pierwszy tom wierszy Kapuścińskiego, o publikacji mówi następująco: „(...) To był
czas, który w moim wypadku był zupełnym wytrąceniem z dotychczasowej drogi
reporterskiej. (...) Wtedy właśnie zrodziły się te wiersze i zrodził się pomysł
Lapidarium. To są produkty sytuacji, w której się znalazłem na początku lat 80.”33
W marcu 1987 roku Londyński Royal Court Theatre wystawia sceniczną adaptację
Cesarza, miejscowa prasa pisze o sztuce w samych superlatywach. W maju
Kapuściński, na zaproszenie Lecha Wałęsy, wraz z innymi pisarzami, dziennikarzami,
socjologami

podpisuje

oświadczenie

przypominające

o

prawie

Polaków

do

niepodległości i wolności. Rok później reporter pracuje nad książką o Idi Aminie,
ostatnią po Cesarzu i Szachinszachu częścią zamierzonej trylogii o dyktatorach. Z racji
tego ponownie wylatuje do Ugandy. Równocześnie dochodzą do niego wieści
o pierestrojce, dlatego też w 1989 roku postanawia wyruszyć do ZSRR i objechać
piętnaście republik Związku.
W roku 1990 opublikowano pierwsze Lapidarium, zbiór fragmentów, refleksji,
stron z dziennika, zamykających w sobie myśl pisarza, jego analizy, przeżycia. Sam
nazwie „poetyką fragmentu” ten typ literatury, który według niego pojawia się
w okresach przesilenia, tłumaczy to następująco: „Wtedy nie pozostaje nic innego, jak
wycofać się i pisać tak, jak by się pisało pięćdziesiąt albo i sto lat temu, albo – kiedy się
ma naturę bardziej otwartą na rzeczywistość – próbować złapać to, co się da:
spostrzeżenia, krótkie refleksje”34. W 1991 roku Kapuściński pracuje nad Imperium,
wyjeżdża do Mińska, skąd autobusem odwiedza swoje rodzinne miasto Pińsk. Rok
później, po trzynastu latach, ponownie jedzie do Republiki Południowej. W 1993 roku
Czytelnik wydaje Imperium. Książka zostaje przetłumaczona na dwadzieścia trzy
języki, nigdy natomiast nie została przetłumaczona na język rosyjski. Kapuściński
przyznaje, że dzieło kosztowało go najwięcej trudu. W roku następnym pisarz odbiera
Nagrodę Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, a także Nagrodę Niemieckich
Wydawców i Księgarzy - jeden najbardziej prestiżowych laurów literackich świata.
Korzysta także ze stypendium w Berlinie, mając jednocześnie setki spotkań, wywiadów
i odczytań. W 1995 roku wyjeżdża do Erytrei i Etiopii, nieco później zostaje
uhonorowany francuską Nagrodą Prix d’Astrolabe. W grudniu ukazuję się
33
34
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Lapidarium II, jak dotąd jedyne przetłumaczone na język włoski. Rok później Ryszard
Kapuściński otrzymuje przyznawaną najwybitniejszym polskim pisarzom nagrodę Pen
Clubu im. Jana Parandowskiego. Następnie wyjeżdża do Australii. Związane jest to
z planami napisania książki o wybitnym polskim antropologu Bronisławie
Malinowskim (był on wzorem dla polskiego dziennikarza) i regionie zachodniego
Pacyfiku. W grudniu otrzymuje kanadyjską nagrodę Fundacji Turzańskich, której celem
jest promocja działalności twórców i depozytorów polskiej kultury. Także w tym czasie
„Magazyn Gazety Wyborczej” publikuje fotografie autorstwa Kapuścińskiego.
Rok 1997 obfituje w wiele wydarzeń. Wydana zostanie trzecia część Lapidarium
oraz zbiorczo Lapidaria I-III. Jeszcze przed wydaniem Kapuściński podróżuje
po Afryce. W maju zostaje laureatem Nagrody miesięcznika „Odra”. 24 czerwca 1997
roku natomiast otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Rok później
TV Kultura emituje premierowo film dokumentalny Filipa Bajona Poszukiwany:
Ryszard Kapuściński. W czerwcu Polska Akademia Umiejętności na uroczystym
posiedzeniu w Krakowie przyjęła w swój skład Kapuścińskiego. Pod koniec roku
ukazuje się nakładem Czytelnika Heban, o którym sam autor napisał: „Nie jest to (...)
książka o Afryce, lecz o kilku ludziach stamtąd, o spotkaniach z nimi, czasie wspólnie
spędzonym”35. Owe dzieło posiada głęboki wymiar dla Kapuścińskiego, mianowicie
odkrywa wartość Innego, o którym później tak często wspomina. W roku 1999 reporter
ponownie podróżuje. Odwiedza Sri Lankę, Indie, Nepal, Peru, Boliwię, Paragwaj,
Brazylię, Kolumbię i Meksyk. W tym roku otrzymuje także wiele nagród, są nimi:
Nagroda im. Goethego przyznawana za wybitny wkład w kulturę europejską, Nagroda
literacka Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego
za twórczość kreującą wartości ponadczasowe i ponadnarodowe u schyłku XX wieku
(wcześniej laureatami konkursu były m. in. Wisława Szymborska, Günter Grass,
Tadeusz Różewicz). Ponadto Kapuściński zostaje wybrany przez grono ponad
pięćdziesięciu najlepszych polskich dziennikarzy na Dziennikarza Wieku w plebiscycie
miesięcznika „Press”.

35
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1.3. Ostatnie lata (2000-2007)
Początek nowego wieku jest dla Ryszarda Kapuścińskiego równie ekscytujący
i przepełniony podróżami, wywiadami, promocjami swoich książek oraz nagrodami.
We wrześniu 2000 roku we Włoszech otrzymuje prestiżowe wyróżnienia m. in.
Nagrodę Literacką Ruchu Oporu miasta Omenga i Premio Internazionale Feudo Maida,
obie nagrody zostały przyznane za książkę Heban. Autor także zostaje uhonorowany
Premio di Creole Uniwersytetu Bolońskiego za całokształt twórczości. W październiku
odbywa się premiera albumu fotograficznego Z Afryki Kapuścińskiego, który po raz
pierwszy w takim formacie przedstawił swoją pracę jako fotoreporter. W listopadzie
ukazuje się Lapidarium IV. To także rok wielkich podróży, jednak tym razem w roli
rzecznika dziennikarstwa skupionego na najsłabszych, o których zwykle się nie pamięta
i którym nikt nie oddaje głosu. W tym właśnie roku pisarz bierze udział w spotkaniach
i konferencjach w trzydziestu sześciu krajach. Tematem jest zawsze Inny (pisany przez
literata z dużej litery), inne kultury, spotkanie z innymi cywilizacjami. Kapuściński
staje się punktem odniesienia i nauczycielem budowania relacji z drugim człowiekiem
opartej na większym szacunku i bardziej skupionej na jego godności36.

Fot. 6 Na uniwersytecie w Meksyku z G. G. Márquezem i studentami w roku 2000

36
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W 2001 roku reporter, zaproszony przez Gabriela Garcia Márqueza na warsztaty
dziennikarskie do Meksyku, inauguruje wykłady Szkoły Nowego Dziennikarstwa.
Márquez z dostojnością przedstawia „Kapu” (tak Latynosi zwą dla uproszczenia
Kapuścińskiego) jako „prawdziwego mistrza dziennikarstwa”. Onieśmielony polski
mistrz przesuwa swoje krzesło w kąt i wycofuje się, gdy przemawia noblista. Sala to
widzi i wstaje, bijąc brawa dla Polaka. Kapuściński w Meksyku traktowany jest jako
największy pisarz wśród reporterów. W kwietniu otrzymuje – za Lapidarium IV
oraz Z Afryki – Bursztynowego Motyla, coroczną nagrodę za najlepszą książkę
podróżniczą. W listopadzie pisarz zostaje uhonorowany tytułem doktora honoris causa
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Na początku roku 2002 w TVP 1 zostaje wyemitowany dokument poświęcony
Kapuścińskiemu pt.: Archiwum wydarzeń kulturalnych. 1978: „Cesarz”. W Paryżu
dziennikarz otrzymuje nagrodę Prix Tropiques za publikacje w języku francuskim
dotyczące rozwoju i kultury krajów frankofońskich. Autor jest pierwszym nagrodzonym
Europejczykiem. W marcu Ryszard Kapuściński otrzymuje Superwiktora za całokształt
twórczości, nagrodę dla najbardziej popularnych osobowości telewizyjnych. Miesiąc
później uhonorowany zostaje kolejnym doktoratem honoris causa sofijskiego
Uniwersytetu im. Klimenta z Ochrydy. Następnie w maju odbiera nagrodę
krakowskiego „Znaku” im. Józefa Tischnera. W tym miesiącu także odbywają się
wystawy jego zdjęć pt. „Fragment” we wrocławskiej galerii „Opus” oraz „Africa”
w Rzymie. Kapuściński otrzymuje także Order Ecco Homo za promowanie
najszlachetniejszych

wartości

przyznawany

w

Ośrodku

Rehabilitacji

Dzieci

Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. W listopadzie ukazuje się
Lapidarium V. Pod koniec roku reporter uzyskuje Nagrodę Stowarzyszenia Liber Press
przyznawaną osobom, które mają szczególne zasługi dla obrony wolności prasy.
Lata 2003 – 2005 nadal są przykładem niekończącej się listy nagród dla
zasłużonego Ryszarda Kapuścinskiego. W styczniu 2003 roku otrzymuje prestiżową
nagrodę

literacką

w

Turynie

we

Włoszech

Premio

Grinzane

Cavour

za radość, jaką daje czytanie jego książek. W lutym dana mu zostanie Nagroda
Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” za dzieła jednoczące ludzi różnych
narodowości i kultur. Nagroda „Podporiusz 2003” tygodnika „Newsweek Polska”
została wręczona pisarzowi na Międzynarodowych Targach Książki w maju. Rok 2004
rozpoczyna przyznanie kolejnego wyróżnienia – Nagroda im. Władysława St.
Reymonta za Lapidarium V. W maju Kapuściński odbiera tytuł doktora honoris causa
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Uniwersytetu

Gdańskiego

oraz

nagrodę

literacką

im.

Brunona

Kreisky’ego

przyznawaną przez wiedeński Instytut Karla Rennera. Jesienią dziennikarz zostaje
wyróżniony po raz kolejny tytułem doktora honoris causa tym razem Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Tego samego dnia ukazują się Podróże z Herodotem wydawnictwa
Znak, za które autor otrzymuje nagrodę miesięcznika „Nowe Książki” oraz Nagrodę im.
Dariusza Fikusa w 2005 roku. We wrześniu Kapuściński zostaje uhonorowany wielką
nagrodą poetycką Premio Napoli za zbiór poezji Notes. W październiku odbiera
Nagrodę im. Elsy Morante w kategorii „Kultura Europy” za ogromny wkład
w światową kulturę. Od tego roku pisarz wymieniany jest w gronie faworytów do
literackiej Nagrody Nobla. Nie otrzymuje jej jednak nigdy, podobnie jak i polskiej
Nagrody Nike (choć zdecydowanie wygrywa w plebiscycie na Nagrodę Czytelników).
Heban jest wykluczony z konkursu, bo sam Kapuściński zasiada w jury. Natomiast
Podróże z Herodotem przegrywają z Jadąc do Babadag Andrzeja Stasiuka37.

Fot. 7 Ryszard Kapuściński po odbiorze tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, rok 2004
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Z początkiem 2006 roku ukazuje się poetycki tomik Kapuścińskiego Prawa
natury (Wydawnictwo Literackie). Sam autor traktuje swoją

poetycką twórczość

z dystansem, mówił: „Źródło poezji jest zagadką, a proces powstawania wiersza –
sprawą tajemniczą”38.

W czerwcu wydawnictwo Znak publikuje zbiór wykładów

pisarza Ten inny wygłoszonych w wiedeńskim Instytucie Nauki o Człowieku,
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera
oraz podczas Międzynarodowego Sympozjum Pisarzy w Grazu. Do ukochanych przez
reportera Włoch wraca ponownie w październiku. W Rzymie bierze udział w festiwalu
Romapoesia i w otwarciu Biblioteki Europejskiej, do Bolonzo przyjeżdża na
zaproszenie Centrum dla Pokoju i Gminy Bolonzo oraz Wolnego Uniwersytetu. Na
płaskowyżu Renon, nad Bolonzo, zwiedza mały domek Bronisława Malinowskiego,
którego Kapuściński uważał za jednego ze swoich mistrzów (jako pierwszy mówił
o spotkaniu kultur) i zamierzał napisać o nim książkę. Również w tym toku
przygotowywał dla swojego polskiego wydawcy Lapidarium VI39. 27 grudnia, tuż po
świętach, Kapuściński trafia na oddział chirurgii szpitala na Banacha w Warszawie. Do
czytania zabiera ze sobą Pana Tadeusza i Balzaka: Jaszczura i Eugenię Grandet40.
23 stycznia 2007 roku Ryszard Kapuściński umiera na skutek rozległego zawału
serca. Za czterdzieści dni ukończyłby siedemdziesiąt pięć lat. Na pogrzeb, celebrowany
przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, przyszły, poruszone jego śmiercią, całe
tłumy41.
W kilka miesięcy po jego śmierci (dokładnie 27 maja 2007 roku) tygodnik
"Newsweek" w artykule Igora Ryciaka ujawnił, że Kapuściński od 1965 do 1972
(lub 1977) roku współpracował z wywiadem PRL. W IPN odnalazły się analizy
odwiedzanych przez niego krajów i pisane przez niego opisy kilku osób, z którymi się
spotykał. Z dokumentów tych, zdaniem "Newsweeka", wynika, że pisarz nikomu nie
zaszkodził, z opinią tą nie zgadza się jednak m.in. Bronisław Wildstein. Żona, Alicja
Kapuścińska, twierdzi natomiast, że mąż nie przejmował się rejestracją (jako
współpracownika) przez SB twierdząc, że wszyscy wyjeżdżający za granicę
dziennikarze są umieszczeni w tych aktach jako potencjalni informatorzy.
W 2008 roku ukazuje się Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego
autorstwa Jarosława Mikołajewskiego, w którym zamieszczone są z Zapiski szpitalne
38
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dokonane tuż przed śmiercią przez Kapuścińskiego. Dzięki nim możemy „przyjrzeć się”
ostatnim myślom wielkiego pisarza, możemy się dowiedzieć, kto odwiedzał chorego
w szpitalu w jego ostanie dni życia.
Oto wybrane fragmenty:
„Niedziela 1 I 2007
Dzień pochmurny, wilgotny. W świetle latarni połyskuje mokry asfalt.
Przed południem był Jarek Mikołajewski, po południu – Maciek Wierzyński. To
wspaniałe spotkania, ale nawet krótka rozmowa męczy mnie i wyczerpuje. Po każdej
z nich dyszę ciężko, jakbym wykonał wielką pracę, a przecież tylko słucham, leżę
i słucham. Sytuacja, w której nawet rozmowa jest wielkim obciążeniem”42.
„Piątek 5.01.07
Jakże mogłaś mnie
tak opuścić
siło tajemna
zwana życiem?
Jesteś –
nie jesteś
wiatrem
jesteś nie
jesteś
chmurą
jesteś nie – jesteś blaskiem
jesteś – nie jesteś
zorzą
Tajemną bo masz tysiąc
Postaci form i kształtów,
ale nie masz

42
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formy jednej – jednego wyrazu”43.
Ostatnie słowa Ryszarda Kapuścińskiego, które napisał w swoim życiu były
następujące:
„Niedziela 14 I 07
Był Dr Piotrek Albrecht.
Skończyłem W. G. Sebalda pt. „Wyjechali”.
Byli Helena Łuczywo i Adam Michnik”44.

Przedstawiony powyżej bogaty życiorys Ryszarda Kapuścinskiego daje
świadectwo nie, jak powszechnie można sądzić, zamkniętej historii życia, tylko nowego
etapu. Etapu funkcjonowania nieobecnego już pisarza w świadomości tysięcy
czytelników. Fala zainteresowania twórczością reportera po śmierci staje się namacalna,
ale fakt ten nie jest jednym powodem popularności jego książek. Także kolejne wydania
Lapidariów, dzienników pisanych z perspektywy samego autora, ukazanie się wywiadu
rzeki45 jako pewnej dokumentacji poglądów i ogromnej wiedzy, którą dzisiaj możemy
zweryfikować, wreszcie debatowanie o agenturze Kapuścińskiego na łamach czołowych
czasopism i gazet nasuwa wniosek, iż karty biografii pisarza wciąż powstają.
Pośmiertny życiorys daje niejako nowy ogląd na sylwetkę twórcy Cesarza.
Śmierć Kapuścińskiego zapewne spowodowała zarówno wzrost czytelnictwa
jego książek, o czym będzie traktowała owa praca, jak i medialną debatę na temat jego
życia, należy jednak pamiętać, że wybitny dorobek, jakim niewątpliwie jest spuścizna
po mistrzu reportażu, zawsze się obroni.
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2. Analiza Bibliografii
Analiza bibliografii Ryszarda Kapuścińskiego dotyczy książek jego autorstwa
wydanych w latach 2007-2009 w Polsce. Celem analizy jest jej omówienie przede
wszystkim pod kątem nawiązania do śmierci pisarza. Owe opracowanie jest próbą
odpowiedzi na pytania: czy książki reportera zostały wydane bądź wznowione jedynie
z okazji śmierci? Czy fakt odejścia twórcy jest wykorzystywany w celach
marketingowych, by sprzedać jak najwięcej egzemplarzy? Jeśli tak to w jaki sposób
wydawcy uwydatniają fakt śmierci Kapuścińskiego? Owe pytania wyznaczają kierunek
analizy, są poszukiwaniem konkluzji i potwierdzenia wspomnianej tezy, iż śmierć
pisarza może stać się początkiem nowego etapu funkcjonowania w świadomości
czytelniczej i kulturowej.
Wykaz książek za lata 2007-2009 znajduje się w bibliografii, w związku z tym
powołuje się na tytuły tam zawarte.

2.1. Książki wydane w roku 2007
Rok

śmierci

Ryszarda

Kapuścińskiego

charakteryzuje

się

szerokim

zainteresowaniem twórczością pisarza nie tylko ze strony wydawnictw publikujących
jego książki za życia, ale także tych oficyn, które wcześniej nie wydawały w ogóle
książek literata bądź jedynie w małym stopniu.
Po śmierci reportera pojawiają się pojedyncze tytuły autorstwa Kapuścińskiego
trzech różnych wydawnictw. Wydawnictwo Literackie wznawia wydanie z 2006 roku
tomiku poezji Kapuścińskiego Prawa natury. Publikacja ta jednak w żaden sposób nie
nawiązuje do śmierci autora, wydanie pod względem typograficznym jest identyczne
jak te z roku poprzedniego.
Dwie kolejne publikacje ukazują polskiego reportera nieco w innym świetle, nie tylko
jako wirtuoza pióra, który swe podróżnicze doświadczenia przelewa na papier
tłumacząc zawiłe mechanizmy współczesnego świata. Wydawnictwo Agora w serii:
Biblioteka Gazety Wyborczej wraz z Green Gallery wydaje po raz pierwszy 26 bajek
z Afryki Ryszarda Kapuścinskiego. Autorką pomysłu i koncepcja książki jest Izabela
Wojciechowska, natomiast autorem zdjęć, jak sam tytuł wskazuje, jest Ryszard
Kapuściński, który także zajął się ich wyborem. Publikacja nie wykorzystuje w żaden
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sposób faktu śmierci pisarza, chociażby dlatego, że została przygotowana jeszcze
za życia autora zdjęć. Album daje dowód wszechstronności Kapuścińskiego, który
ze swych wojaży po świecie przywoził nie tylko obserwacje i wiedzę, ale także
skrzętnie zebraną dokumentację w postaci fotografii.
Kolejną książką, tym razem wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
w serii: Podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest Czytaj
po polsku: materiały pomocnicze do nauki języka polskiego jako obcego. Wewnątrz
podręcznika znajduje się prócz opowiadania Paralele Nataszy Goerke, także reportaż
Wewnątrz Góry lodowej Ryszarda Kapuścińskiego. Owa książka nasuwa wniosek, iż
twórczość Kapuścińskiego oraz jej popularność już za życia sprawiła, że zostaje ona
wykorzystywana po pierwsze jako przykład dobrego polskiego reportażu, po drugie
jako dobry materiał naukowy.
Krakowski Społeczny Instytut Wydawniczy Znak w roku 2007 opublikował pięć
książek Kapuścińskiego. Są to w większości wznowienia bądź dodruki, zatem ich
pierwotny kształt typograficzny nie zmienił się, na okładkach czy obwolutach nie
pojawiają się wzmianki czy przedmowy, które mogłyby „promować” fakt śmierci
pisarza dla bardziej efektywnej sprzedaży. Autoportret reportera, którego rzecz jasna
twórcą jest Kapuściński, natomiast wyborem i wstępem zajęła się Krystyna Strączek
został opublikowany jako dodruk wydania pierwszego z 2003 roku. Również
dodrukiem pierwszego wydania, tym razem z roku 2006 jest Ten inny, owy zbiór
wykładów Ryszarda Kapuścińskiego ukazał się w serii: Wykłady Instytutu Nauk
o Człowieku w Wiedniu. Wydawnictwo Znak Podróże z Herodotem w roku 2007
wznowiło aż dwa razy, jako dodruk wydania pierwszego z 2005 roku, później jako
dodruk wydania drugiego także z 2005 roku. Świadczy to o wzrastającym
zainteresowaniu

owym

dziełem

autobiograficznym

opisującym

wyprawy

Kapuścińskiego do Azji i Afryki. Pierwodrukiem Znaku jest Rwący nurt historii:
zapiski o XX i XXI wieku Ryszarda Kapuścińskiego. Co ciekawe w książce
zamieszczone są zdjęcia autora. Wyborem i wstępem zajęła się ponownie Krystyna
Strączek, która także napisała przedmowę. I w tym wypadku wydawca nie wykorzystał
śmierci pisarza w tworzeniu oprawy edytorskiej książki, a mógłby podjąć takie kroki,
gdyż autor zdążył przeczytać osiem z dziesięciu zaplanowanych części dzieła, które
miało być opatrzone także uzupełniającą rozmową, jednak odejście Kapuścińskiego

29

pokrzyżowało te plany46, zatem publikacja ta jest jedną z ostatnich przygotowanych za
życia twórcy. Nie posłużono się jednak tą informacją. Jedyna notatka widniejąca z tyłu
okładki książki, która na celu ma zachęcić do kupna brzmi następująco: „Książka jest
ilustrowana nieznanymi dotąd zdjęciami autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego”, jednak
jednoznacznie faktu śmierci pisarza nie wykorzystano.

Fot. 8 Zdjęcie autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego pochodzące z książki
Rwący nurt historii: zapiski o XX i XXI wieku

46

R. Kapuściński. Rwący nurt historii: zapiski o XX i XXI wieku. Kraków 2007 s. 7.
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Najwięcej książek, bo aż dwadzieścia cztery opublikowała Spółdzielnia
Wydawnicza Czytelnik, oficjalny wydawca Ryszarda Kapuścińskiego. Publikacje te są
wznowieniami, zatem ich forma edytorska nie uległa zmianie (prócz Lapidarium VI).
Pojedynczo ukazały się takie książki jak Chrystus z karabinem na ramieniu jako
wydanie piąte, po raz pierwszy w edycji z 2007 roku. Podróże z Herodotem – wydanie
szesnaste dodrukowane, w przypadku tej książki wznowienie nastąpiło tylko raz, gdyż
wydawnictwo Znak także zdecydowało się na wznowienie tego tytułu i to aż
dwukrotnie. Kirgiz schodzi z konia – wydanie piąte, pierwsze w edycji 2007.
Szachinszach wyszedł jako wydanie szesnaste. Dwukrotnie opublikowano: Busz po
polsku, jako wydanie szóste, następnie wydano dodruk. Jeszcze dzień życia – wydanie
dziewiąte, później dodruk. Wojna futbolowa – wydanie szesnaste, następnie dodruk
owego wydania. Trzykrotnie wydano: słynnego Cesarza, jako wydanie dziewiętnaste
i jego dodruk oraz jako wydanie dwudzieste. Heban – wydanie dwunaste, jego dodruk
oraz wydanie trzynaste. Imperium w edycji z 2007 roku jako wydanie ósme, także
dodrukowano wydanie piętnaste oraz wydano szesnaste.
Popularne Lapidaria wydano jako całość trzech pierwszych tj. Lapidaria I-III,
ukazały się jako wydanie ósme edycji 2007 oraz jako wydanie dziewiąte tej edycji.
Lapidarium IV wydano po raz piąty, Lapidarium V – po raz czwarty.
Lapidarium VI jest ostatnią publikacją tego cyklu przygotowaną tuż przed śmiercią
Kapuścińskiego. Pierwodruk kształtem edytorskim wpisuje się w styl poprzednich
części, natomiast fakt, że jest ostatnią został wykorzystany, ale nie w sposób
ostentacyjny. Jedynie rewers strony przedtytułowej zawiera informację: „Oddajemy do
rąk czytelników ostatni tom Lapidariów przygotowany jeszcze przez Autora przed Jego
przedwczesną

śmiercią”47.

Miejsce

zamieszczonej

notatki

nie

świadczy

o

przemyślanym zabiegu marketingowym, który miałby skłaniać potencjalnego nabywcę
do kupna książki, tym bardziej nie sugeruje posłużenia się śmiercią pisarza dla zysku.
Należy przyjąć, iż wzmianka ta pełni jedynie funkcję informacyjną.

47

R. Kapuściński. Lapidarium VI. Warszawa 2007 s. 2.
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Fot. 9 Rewers strony przedtytułowej wraz ze stroną tytułową Lapidarium VI-ego

Podsumowując w roku 2007 wydano trzydzieści dwie książki autorstwa
Ryszarda Kapuścińskiego. Najwięcej dzieł opublikował Czytelnik, bo aż dwadzieścia
cztery, zaraz za nim z pięcioma książkami uplasowało się Wydawnictwo Znak.
Pojedyncze pozycje wydała Agora wraz z Green Gallery, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego

oraz

Wydawnictwo

Literackie.

Wznowień

poprzednich

wydań

Kapuścińskiego było siedemnaście, natomiast dodruku doczekało się jedenaście
pozycji. Wydano cztery pierwodruki, liczba ta jest jak najbardziej uzasadniona, gdyż
owe pierwsze wydania są efektem ostatnich prac Kapuścińskiego, który publikacji
niestety nie doczekał. Najwięcej razy wznawiane bądź dodrukowane były takie tytuły
jak: Cesarz, Heban, Imperium, Podróże z Herodotem, co przekłada się na niezwykłą
popularność tychże dzieł.
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2.2. Książki wydane w roku 2008-2009
W roku 2008 także wznawiane są dzieła Ryszarda Kapuścińskiego.
Do znanych już wydawców takich jak Czytelnik czy Znak dołącza, z dużą ilością
pozycji, Agora tworząc serię: Kolekcje wybranych dzieł Ryszarda Kapuścińskiego,
zatem spuścizna po wielkim pisarzu przypominana jest przez trzy dobrze znane polskie
oficyny.
Wydawnictwo Znak dodrukowuje wydanie pierwsze Rwącego nurt historii:
zapiski o XX i XXI wieku ze zdjęciami Kapuścińskiego, forma książki pozostaje
niezmienna. Także pierwsze wydanie z 2003 roku Autoportretu reportera doczekało się
dodruku w identycznym kształcie jak poprzedni. Krakowska oficyna wydaje również
po raz pierwszy Ze świata, ciekawy album fotograficzny autorstwa Ryszarda
Kapuścińskiego, opatrzony wstępem Johna Updike’a, edycją fotografii zajęła się
Izabela Wojciechowska, projektem graficznym natomiast Witold Siemaszkiewicz.
Pojawienie się na rynku kolejnego zbioru zdjęć pisarza potwierdza wspomnianą
wszechstronność i wielowymiarowy wydźwięk jego podróży. Pozycja pod względem
edytorskim jest pomysłowo wydana, zatem zasługuje na kilka słów komentarza. Album
o nietypowym formacie na obwolucie przedstawia trójkę mieszkańców Afryki, na górze
widnieje nazwisko autora, na dole natomiast tytuł. Strona przedtytułowa zawiera słowa:
„Fotografia jest wizualną pamięcią świata” pod notką występuję oryginalny podpis
Ryszarda Kapuścińskiego, zatem wydawca chciał zaakcentować fakt, iż reporter nie był
jedynie wirtuozem pióra, a także fotografem godnym publikacji. Unikatowy podpis
pisarza, z mojej perspektywy, sugerować ma również autoryzację Kapuścińskiego,
który byłby uradowany tymże wydaniem.

Fot.10 Strona przedtytułowa albumu Ze świata
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Z przedmowy Johna Updike’a dowiadujemy się, że poprzez fotografowanie, chociażby
tłumów spoglądających rozmarzonymi oczami w dal, Kapuściński pokazuje swój
podziw dla ludzkości, a także prawo każdego do sprawiedliwości społecznej. Można
zatem wysnuć wniosek, że autor imając się odmienną dziedziną sztuki także
przekazywał idee, które miały uświadomić masom ogrom nieszczęść nękających Trzeci
Świat. Warta uwagi jest wewnętrzna kartka obwoluty, gdzie widnieje zdjęcie młodego
Kapuścińskiego i lata jego życia, informacja ta, trzeba przyznać w subtelny sposób,
zaznacza śmierć pisarza, także pośrednio fakt ukazania się pośmiertnej publikacji
przedstawiający dorobek. Tył obwoluty głosi: „Album Ryszarda Kapuścińskiego
przekonuje, że wybitny reporter należy do grona największych fotografów XX wieku”,
co bardziej zachęca do kupna książki ze względu na dobre zdjęcia i znane nazwisko
autora. Tak więc ogólny kształt typograficzny publikacji i informacje w niej
umieszczone ostentacyjnie nie wykorzystują śmierci Kapuścinskiego.
Wydawca Kapuścińskiego – Czytelnik w ciągu roku opublikował dziewięć
książek

pisarza.

Dwukrotnie

wydano

Cesarza

cieszącego

się

niesłabnącym

powodzeniem, jako dodruk wydania dwudziestego oraz jako wydanie dwudzieste
pierwsze. Pojedynczo wznowiono następujące tytuły: Busz po polsku – wydanie
siódme, Chrystus z karabinem na ramieniu – wydanie szóste, drugie w tej edycji,
Heban – wydanie czternaste, Jeszcze dzień życia – wydanie dziesiąte, Kirgiz schodzi
z konia – wydanie szóste, drugie w tej edycji, Szachinszach – wydanie siedemnaste oraz
Wojna futbolowa – także wydanie siedemnaste. Wszystkie wznowienia wydano w takiej
samej formie jak poprzednie.
Wydawnictwo Agora w serii: Biblioteka Gazety Wyborczej. Kolekcja
wybranych dzieł Ryszarda Kapuścińskiego opublikowała dwanaście dzieł pisarza.
Należy nadmienić, iż reporter wiele lat współpracował z „Gazetą”, a także przyjaźnił się
z dziennikarzami „Wyborczej”. Cykliczne pojawianie się książek w poczytnej gazecie
zaraz po odejściu autora było wystarczającą reklamą, zatem słusznie nie starano się
nadużywać śmierci pisarza, zwłaszcza iż prywatni przyjaciele Kapuścińskiego czuwali
nad tworzeniem owej serii. Pierwszą książką serii jest Cesarz, jako drugi wyszedł
Heban, trzecim numerem serii jest Busz po polsku – jest to także wydanie siódme
dzieła. Następnie kolejno: Wojna futbolowa – wydanie siedemnaste, Szachinszach –
wydanie osiemnaste, Lapidaria I-III – wydanie dziesiąte w tej edycji, Jeszcze dzień
życia – wydanie dziesiąte, Autoportret reportera – wydanie trzecie, Wiersze zebrane –
wydanie dziesiąte, Imperium – wydanie siedemnaste oraz jako ostatni, dwunasty numer
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serii – Podróże z Herodotem. Warto zauważyć, że Agora zdecydowała się wznowić
dzieła, które w roku 2008 także opublikował Czytelnik i Znak, zatem trzej wydawcy
ogromnie wierzyli, że książki Kapuścińskiego nadal cieszyć się będą popularnością,
zresztą słusznie jak się okaże w trzeciej części tegoż rozdziału.
Do tej pory w 2009 roku wznowiono Busz po polsku nakładem Czytelnika jako
ósme już wydanie.
Reasumując w latach 2008-2009 wydano dwadzieścia cztery książki Ryszarda
Kapuścińskiego. Żadne z nich nie nawiązywały bezpośrednio (jedynie w niewielkim
stopniu album Ze świata i Lapidarium VI) do śmierci pisarza poprzez formę czy treść
okładek, obwolut, przedmów, opinii znanych osób publicznych. Tym razem najwięcej
pozycji opublikowało Wydawnictwo Agora, bo aż dwanaście, zaraz za nim Spółdzielnia
Wydawnicza Czytelnik wydała dziewięć dzieł, krakowski Znak natomiast – trzy.
Porównując z rokiem poprzednim na rynku wydawniczym pojawiło się o siedem
książek Kapuścińskiego mniej, co jest zrozumiałe, gdyż od śmierci pisarza upłynął
ponad rok, zatem największe zainteresowanie nieco spadło, nie oznacza to jednak, że
zanikło

jak

wskazują

liczby.

Ukazało

się

dwadzieścia

jeden

wznowień

(w poprzednim roku było ich siedemnaście, dwanaście numerów serii Biblioteki Gazety
Wyborczej potraktowałam jako wznowienia), dodruków było zaledwie trzy (w 2007
roku - jedenaście). Wydano tylko jeden pierwodruk, jest to album Ze świata (w roku
poprzednim – cztery). Po raz kolejny najwięcej razy wznawiany był Cesarz.
W sumie za lata 2007-2009 w Polsce wydano pięćdziesiąt sześć książek
autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego, co jest liczbą imponującą, ale suma ta także
prowokuje do stwierdzenia, że wydano ich tak wiele ze względu na jego śmierć, bo
w tych okolicznościach zapewne lepiej się sprzedały. Owszem, jednak owa śmierć nie
była promowana na okładach wznowień, zatem jedynie ciekawość wynikająca
z medialnego rozgłosu mogła spowodować zainteresowanie czytelnicze. Idąc dalej,
czytelnik przeczytawszy pierwszą książkę prawdopodobnie sięgnie po drugą, zatem
ponownie sam talent wpisany w spuściznę pisarza stoi za liczbą pięćdziesiąt sześć.
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2.3. Obecność na listach bestsellerów
Istnieje przekonanie, że artysta, niezależnie od dziedziny sztuki, najbardziej
doceniany jest po śmierci, gdyż wtedy dopiero jego dzieła zyskują uznanie
i niesamowitą wartość. W przypadku Ryszarda Kapuścińskiego nie jest tak do końca,
był on pisarzem niezwykle cenionym już za życia, stale nagradzanym, zwłaszcza
w ostatnich latach. Jednak popularność jego książek z pewnością wzrosła po śmierci,
dzieła doczekały się kolejnych wydań oraz jeszcze większej rzeszy fanów. Owo
stwierdzenie można poprzeć obecnością książek pisarza na listach bestsellerów
autorstwa Andrzeja Rostockiego, które ukazują się na łamach „Notesu Wydawniczego”.
W rubryce Bestsellery „Notesu” Andrzej Rostocki w sierpniowym numerze
z 2007 roku prezentuje Bestsellery półrocza48. W kategorii: Literatura polska
na czwartym miejscu znalazły się Podróże z Herodotem Wydawnictwa Znak z liczbą 32
973 sprzedanych egzemplarzy, na siódmym miejscu – Heban nakładem Czytelnika (21
500 sprzedanych egzemplarzy), dziesiąte miejsce – Cesarz także Czytalnika z 20 000
egzemplarzy. W kategorii: Literatura faktu na czwartym miejscu znajduje się
Kapuściński: nie ogarniam świata Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko nakładem
Świata Książki, z liczbą 77 233 sprzedanych egzemplarzy, na dziesiątym miejscu –
Podróże z Ryszardem Kapuścińskim: opowieści trzynastu tłumaczy Wydawnictwa Znak
(27 707 egzemplarzy).
Natomiast Bestsellery roku 2007 przedstawione w lutowym numerze „Notesu”
wymieniają książki Kapuścińskiego aż sześć razy. W literaturze polskiej na dziesiątym
miejscu – Cesarz nakładem Czytelnika z liczbą 36 293 sprzedanych egzemplarzy, na
dwunastym – Heban także Czytelnika (32 067 egzemplarzy), miejsce szesnaste –
Imperium Czytelnika (27 391), osiemnaste miejsce – Lapidarium VI Czytelnika (22
546). W kategorii: Literatura faktu na piątym miejscu uplasował się zapis rozmów
Kapuściński: nie ogarniam świata...” nakładem Świata Książki (84 445), na
dwudziestym pierwszym miejscu natomiast – Rwący nurt historii: zapiski o XX i XXI
wieku Wydawnictwa Znak (35 264).
W miesięcznym rankingach za rok 2007 na czołowych miejscach najczęściej
pojawiają następujące tytuły: Podróże z Herodotem – cztery razy, Heban – pięć razy,
Kapuścińsk: nie ogarniam świata – siedem razy.

48

Dane przedstawione za rankingami w „Notesie wydawniczym” za lata 2007-2009.
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Z powyższych danych wynika, że w roku 2007 książki Kapuścińskiego cieszyły
się ogromną popularnością, obecność na listach bestsellerów mówi sama za siebie. 2007
jest rokiem śmierci pisarza, nie jest zatem zaskakujący fakt tak dobrej sprzedaży.
Rok 2008 ukazuje znaczny spadek sprzedaży książek. Jednak nadal znajdujemy
na liście Bestsellerów półrocza 2008 w kategorii: Literatura faktu na miejscu
dziewiętnastym książkę Ryszard Kapuściński: dałem głos ubogim Wydawnictwa Znak
(17 584 sprzedanych egzemplarzy). Natomiast w rankingu Bestsellery 2008 także w tej
samej kategorii na miejscu dwudziestym siódmym uplasowało się również to samo
dzieło Wydawnictwa Znak liczbą 17 503 sprzedanych egzemplarzy.
Można zatem łatwo zauważyć dużą różnicę w obecności na listach najbardziej
popularnych książek w Polsce, także w ilości sprzedanych egzemplarzy, która spadła
mniej więcej o połowę między rokiem 2007 a 2008. Naturalna to kolej rzeczy, gdyż
z upływem czasu nazwisko zmarłego pisarza – mistrza ucicha w mediach, zatem
początkowe zainteresowanie twórczością maleje. Z drugiej jednak strony obecność
w rankingach bestsellerów przez ponad dwa lata nieprzerwanie, niezależnie od ilości
tytułów, jest imponująca. Największym rynkowym sukcesem był zapis rozmów
Ryszarda Kapuścińskiego prowadzonych przez Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko
w Kapuściński: nie ogarniam świata – 77 233 sprzedanych egzemplarzy. Popularność
tej właśnie pozycji wynika prawdopodobnie z tego, iż myśli w niej zawarte składają się
na swoisty intelektualny testament twórcy. Andrzej Rostocki podsumowując rok 2008
jednoznacznie stwierdza, że należał on do Ryszarda Kapuścińskiego, którego nazywa
autorem roku. Według jego obliczeń sprzedaż książek pisarza w serii „Gazety
Wyborczej” oraz wydanych przez Czytelnika i Znak wyniosła ponad 800 000
egzemplarzy. Uznając zatem listy bestsellerów za narzędzie popularyzacji czytelniczej
mistrz reportażu stał się niezwykle znany po śmierci, zauważony przez wielu nowych
odbiorców, co potwierdza tezę o nowym etapie funkcjonowania w kulturze po odejściu
artysty.
Odnosząc się do postawionych na początku rozdziału pytań o wpływ śmierci
pisarza na kształt edytorski książek, który z założenia ma promować fakt odejścia
artysty, by dzieła cieszyły się większym zainteresowaniem czytelniczym wnioskuję, że
zależności tej dostrzec nie sposób. Zaledwie w jednym przypadku (Lapidarium VI)
pojawia się wzmianka o śmierci autora, ale informacja ta, jak już wcześniej było
wspomniane, umieszczona w mało wyeksponowanym miejscu książki nie pełni funkcji
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marketingowej, a jedynie informacyjną. Powodem tego jest zapewne fakt, że
w większość pozycji to wznowienia książek już wcześniej wydanych, zatem nie
zmieniano ich stylu ani kształtu typograficznego. Oczywiście wydawcy mogli pokusić
się o wykorzystanie śmierci Kapuścińskiego przygotowując nową formę wznowionych
edycji książek, ale wydaje mi się, że nie zrobili tego ze względu na szacunek do autora,
a także rzeszy jego wiernych czytelników.
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3. Omówienie wybranych opracowań, które ukazały się po śmierci
Ryszarda Kapuścińskiego
Odejście znanej osoby medialnej, cenionej i poważanej w świecie staje się
pretekstem czy też naturalną koleją rzeczy do próby podsumowania dorobku twórcy.
Tak było także w przypadku Ryszarda Kapuścińskiego. Po śmieci pisarza powstało
wiele omówień twórczości reportera i jego życia, zarówno w prasie jak i formie
biografii książkowych. Ten oto rozdział ma za zadanie przedstawienie owych
publikacji, a także poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy biografie ukazały się tylko
z okazji śmierci autora? Czy śmierć była narzędziem promocyjnym uwydatnianym
na okładkach wydań? Czy może pojawienie się wielu książek o Kapuścińskim miało
raczej charakter hołdu wobec wielkiego pisarza? Owa część pracy kontynuuje analizę
pod kątem wcześniej postawionych pytań w pozostałych rozdziałach.
Wykaz książek i artykułów znajduje się w bibliografii, w związku z tym
ponownie powołuję się na tytuły tam zawarte.

3.1. Biografie Ryszarda Kapuścińskiego wydane po śmierci
Rok 2007 nie przyniósł imponującej liczy omówień biograficznych, gdyż jest
rokiem śmierci Ryszarda Kapuścińskiego. Zebranie wiarygodnego materiału o pisarzu
z dużym dorobkiem wymaga czasu, zatem w 2007 roku wydano cztery publikacje
stanowiące o twórczości reportera, w dodatku powstały za życia literata. Należy jednak
przyznać, że cztery pozycje to nie mało, biorąc pod uwagę ilość czasu, która upłynęła
od śmierci.
Pierwszą z nich jest książka Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, która powstała na Wydziale Filologiczno – Filozoficznym UAM
w Poznaniu, jej tytuł brzmi Czytanie świata: reportaże Ryszarda Kapuścińskiego
w edukacji polonistycznej autorstwa Krzysztofa Koca. Jest to naukowa publikacja
polecana m. in. nauczycielom. Pozycja ta nie nawiązuje w żaden sposób do śmierci
pisarza, chociażby z tego powodu, że nie została wydana z okazji odejścia
Kapuścińskiego. Książka była przygotowana wcześniej w celach typowo naukowych,
nie zaś by wykorzystywać fakt śmierci wybitnego autora.
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Drugą publikacją jest Afryka Kapuścińskiego Ewy Chylak – Wińskiej
poznańskiego Wydawnictwa Sorus. Pierwotnie była to praca magisterska autorki, która
po latach została wydana w formie książkowej. Szatę edytorską innowacyjnie
opracowano. Na okładce widnieje fragment listu Ryszarda Kapuścińskiego do Ewy
Chylak – Wińskiej wraz z oryginalnym podpisem (motyw z podpisem pisarza został już
wykorzystany w albumie Ze świata) oraz tytuł i ciekawie wykonana grafika
inspirowana kulturą afrykańską. Owy cytat brzmi następująco: „Pani warsztat,
a widoczny poprzez niego sposób, w jaki Pani myśli i odczuwa, zasługuje na najwyższą
ocenę.” Taka rekomendacja opatrzona podpisem mistrza zapewne celowo została
umieszczona na przedniej okładce, gdyż po pierwsze zachęca do lektury zarówno
autorytet literacki jak i osoba , o której książka traktuje, po drugie zaś unikatowy podpis
pod opinią nadaje całej pracy wiarygodności i jednocześnie bardziej zachęca do kupna,
przeczytania. Już na piątej stronie czytelnik ma okazję dowiedzieć się jak doszło
do ukazania się Afryki..., została bowiem zamieszczona w niej pisemna prośba autorki
o publikację skierowana do wydawnictwa wraz z dołączonym całym już listem
Kapuścińskiego, który korespondował z Panią Chylak – Wińską po przeczytaniu jej
pracy trzy lata przed ukazaniem się niniejszej książki. Autorka w liście do oficyny
tłumaczy, że dopiero śmierć mistrza (warto dodać, że list do wydawcy datowany jest na
24 stycznia 2007, czyli dzień po śmierci Kapuścińskiego) spowodowała poczynienie
kroków ku wydaniu pracy. List ten przesiąknięty jest ogromnym szacunkiem dla
reportera, jak i smutkiem spowodowanym jego nagłą śmiercią, a dodatek
korespondencyjny pisarza nadaje sentymentalny ton całości publikacji, jest swoistą
zgodą oraz zachętą Kapuścińskiego do ukazania się pracy. Z tyłu okładki znajdują się
pochlebne opinie na temat książki, o wspominanym Kapuścińskim pisze się w czasie
przeszłym, bezpośrednio śmierci pisarza nie przywołano.
Owe zabiegi zwracające uwagę na pewien udział Kapuścińskiego w drodze publikacji,
list autorki napisany dzień po śmierci pisarza opatrzony oryginalną korespondencją
i podpisem wskazują, iż książka ta została wydana z okazji śmierci reportera. Odejście
twórcy nie zostało wyraźnie wyeksponowane, jednak ukrywa się w słowach zaraz na
początku lektury. Nie doszukiwałabym się jednak w tym zimnej kalkulacji i dążenia
do szybkiego zysku, a raczej oddania hołdu Kapuścińskiemu, który stał się swoistym
mentorem życiowym autorki.
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Fot. 11 List Ryszarda Kapuścinskiego do autorki Afryka Kapuścińskiego

Trzecią pozycją są Podróże z Ryszardem Kapuścińskim: opowieści trzynastu
tłumaczy pod redakcją Bożeny Dudko Wydawnictwa Znak. Kształt edytorski książki nie
promuje w żaden sposób śmierci pisarza, gdyż publikacja została przygotowana także
przed odejściem reportera. Przednia okładka zawiera jedynie tytuł i logo wydawnictwa,
nie zostało umieszczone nawet zdjęcie pisarza, jedynie zapisane drukiem karty.
Początek Podróży...jest opatrzony wykładem Kapuścińskiego na temat roli tłumacza,
jego tytuł brzmi Tłumacz – postać XXI wieku. Tył okładki zwięźle informuje o książce
jako zbiorze osobistych opowieści tłumaczy Kapuścińskiego m. in. pochodzących
z Tirany, Sztokholmu, Nowego Jorku, Helsinek, Sofii, Bukaresztu, Barcelony, Paryża,
Wiednia. Redaktorka opowieści nadmienia w notce tylnej okładki, iż Kapuściński dla
owych tłumaczy był nie tylko mistrzem, ale także bliskim człowiekiem, co za założenia
miało zachęcać do lektury ze względu na ciekawe ujęcie postaci pisarza z perspektywy
osób z nim pracujących, nie zaś z pobudek promocyjnych związanych ze śmiercią.
Ostatnią publikacją roku 2007 jest niezwykle popularny (jak wskazuje obecność
na listach bestsellerów, patrz: rozdział drugi) wywiad rzeka, czyli Kapuściński: nie
ogarniam świata

przeprowadzony przez Witolda Beresia i Krzysztofa Burnetko

wydany przez Świat Książki. Stanowi ona zapis rozmów trwających od 1991 do 2005
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roku. Kapuściński w roli znakomitego specjalisty od konfliktów, rewolt, przewrotów
i wojen, a także w roli podróżnika tłumaczy świat w sposób zrozumiały dla wszystkich,
co było jego wielką siłą i wyznacznikiem ogromnie cenionego talentu literackiego.
Przednia okładka w kolorze czarnym przedstawia zdjęcie Ryszarda Kapuścińskiego
opartego o własne splecione dłonie z pogodnym uśmiechem na twarzy, poza tym
znajduje się tam tytuł, nazwiska autorów i nazwa wydawnictwa. Wewnętrzna strona
obwoluty zawiera fragment rozmowy Kapuścinskiego o spoglądaniu na Polskę
z dalekiej perspektywy, zatem zarówno przód okładki jak jej wewnętrzna część
obwoluty z żaden sposób nie nawiązują do śmierci pisarza. Kończącym rozdziałem
wywiadu jest zapis ostatniego spotkania w listopadzie 2006 roku z reporterem, gdzie
przeczytamy jaki stosunek miał literat to powstającej wówczas publikacji, jakie miał
plany na najbliższe miesiące, dowiadujemy się o umówionym spotkaniu autorów
z Kapuścińskim zaraz po jego wyjściu ze szpitala, którego niestety już nie dożył.
Rozdział ten, przepełniony autentyzmem, nadaje emocjonalny wydźwięk publikacji,
zwłaszcza, ze czytelnik zna dalszy ciąg wydarzeń, zdaje sobie sprawę, że
wypowiedziane wtedy słowa Kapuścińskiego do autorów są ostatnimi. Trudno nazwać
umieszczenie zapisu ostatniego spotkania zabiegiem marketingowym, jest to raczej
podyktowane logiczną chronologią oraz próbą podsumowania całości dzieła. Niemniej
jednak wewnętrzna zakładka tylniej obwoluty zawiera fragment tegoż rozdziału, brzmi
on następująco: „ Wiem...wiem... Panowie piszecie tą moja biografię do Świata Książki.
Piszcie...piszcie...Ja się zgodziłem i zgadzam, ale bardzo mi niezręcznie o tym mówić.
Po prostu nie umiem mówić o sobie. Nie lubię. Takie pisanie biografii to zawsze jest
jakoś stawianie pośmiertnych pomników, a ja na pomnik to bym jeszcze nie chciał.
Mam tyle jeszcze do napisania”49. Wykorzystanie takiego fragmentu, który został
podpisany – Ostatnie spotkanie, jest już celowym chwytem promocyjnym
zachęcającym do kupna, co prawda słowo „śmierć” nie pada, ale powiedzmy sobie
szczerze – nie musi. Fragment rozmowy Kapuścinskiego świadczy o jego skromności,
pokorze i nieustannej chęci pisania, zatem wraz z faktem, że czytając te słowa pisarza
już nie ma wśród nas tworzy się pożądana przez wydawcę ciekawość czytelnicza.
Za ostatnim rozdziałem zamieszczono kalendarium życia Kapuścińskiego, owa próba
stworzenia biografii jest pierwszą, która wyszła po śmierci pisarza, zatem także pod tym
względem pozycja Beresia i Butnetki

49

zasługuje na uwagę. Kalendarium zawiera

W. Bereś, K. Burnetko. Kapuściński: nie ogarniam świata. Warszawa 2007 s. 238.
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wszystkie ważne fakty z życia reportera, od osobistych po zawodowe, dlatego też
omówienie tej książki znajduje się w tym rozdziale. Warte zauważenia jest
umieszczony po kalendarium spis książek Kapuścinskiego w różnych językach świata
zakończony zdaniem: „... był czytany na całym świecie”, co także zachęca do
przeczytania książki, zapoznania się z dorobkiem. Tylnia okłada zawiera pochlebne
opinie na temat Kapuścińskiego i jego niedoścignionego warsztatu wygłoszone przez
m.in. takie osobistości jak Gabriel Garcia Márquez, co jest wystarczającą reklamą.
Książka ta, chociaż nie promuje śmierci wybitnego pisarza, została wydana przede
wszystkim z tej okazji. Reporter do ostatnich miesięcy życia towarzyszył autorom
wywiadu rzeki, zatem fakt ukazania się publikacji jest oczywisty, nie podyktowany
jedynie chęcią zysku.
Podsumowując w roku 2007 wydano cztery książki traktujące o Kapuścińskim.
Każda z nich ukazała się nakładem innego wydawnictwa, były to: Wydawnictwo
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Sorus, Znak i Świat Książki. Popularność
oficyn przekłada się na charakter publikacji. Afryka Kapuścińskiego i Czytanie świata:
reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej są typowo naukowymi
lekturami wydane przez mniej znane wydawnictwa (SORUS) czy też ściśle naukowe
(WPTPN). Podróże z Ryszardem Kapuścińskim: opowieści trzynastu tłumaczy
i Kapuściński: nie ogarniam świata... są zrozumiałymi dla każdego czytelnika
omówieniami biograficznymi, a w przypadku drugiej wymienionej pozycji – także
wywiadem, zatem ich wydaniem zajęły się popularniejsze wydawnictwa bo i rodzaje
książek zwierają treści przystępne skierowane dla większej rzeszy odbiorców. Z owych
czterech pozycji dwie nawiązują do śmierci pisarza: Afryka Kapuścińskiego
i Kapuściński: nie ogarniam świata... Śmierć reportera nie jest ostentacyjnie
uwydatniona na okładkach książek, jedynie w ostatnich rozdziałach, listach
zamieszczonych na początku czy też na wewnętrznych kartach obwoluty informuje
o niej mniej lub bardziej. Miejsca umieszczenia informacji o śmierci wskazują, że
książki powstały nie tylko dla zysku, ale przede wszystkim by uhonorować pamięć
wielkiego pisarza.
W 2008 roku na rynku wydawniczym ukazało się aż siedem pozycji
biograficznych dotyczących Ryszarda Kapuścińskiego. Publikacje starają się zarówno
zanalizować dorobek pisarza jak i wgłębiać się w fakty z jego życia. Przyjrzyjmy się
jednak przede wszystkim szatom edytorskim książek.
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Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego od redakcją Kazimierza Wolnego –
Zmorzyńskiego

publikuje

książkę

Ryszard Kapuściński:

portret dziennikarza

i myśliciela. Niniejsza pozycja jest pierwszą tego typu zbiorową i naukową próbą
uporządkowania bogatej twórczości pisarza. Składa się z artykułów polskich badaczy
analizujących spuściznę po mistrzu reportażu. Inspiracją do powstania biografii była
pierwsza w Polsce konferencja naukowa poświęcona Kapuścińskiemu, która odbyła się
w Krakowie w październiku 2007 roku. Kształt edytorski książki nie nawiązuje
w wyraźny sposób do śmierci pisarza, gdyż jest to typowo publikacja naukowa.
Przednia okłada przedstawia zamyślonego Kapuścińskiego trzymającego okulary
w dłoniach, ponadto umieszczone są na niej tytuł, nazwiska redaktorów, miejsce i rok
wydania. Okładka z tylu nie zawiera żadnych informacji ani opinii o książce.
Kolejnym wydaniem naukowym jest książka Ryszard Kapuściński: próba
portretu Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP pod redakcją Marka
Sokołowskiego. Jak przystało na taki rodzaj literatury, pod względem graficznym nie
uwydatnia postaci Kapuścińskiego, okładka z przodu nie zawiera nawet jego zdjęcia,
widnieje tam jedynie maszyna do pisania, pióro i atrament. Tył książki zawiera
natomiast

fragment

pierwszego

rozdziału

autorstwa

Krzysztofa

Mroziewicza

Eschatologia Kapuścińskiego, który był bliskim przyjacielem pisarza, możemy
przeczytać: „ Zaistniał w świecie za życia, stał się legendą, jest podziwiany i potrzebny.
(...) Kapuściński nauczył się dziennikarstwa w kraju bez mediów i do wszystkiego
doszedł sam. To nie media kontrolowane wymusiły na nim cokolwiek. To media
z czasem dostosowały się do niego”50. Oznak promocji śmierci nie zauważa się, z tych
samych względów co w poprzedniej publikacji, jest to zbiorowa praca badawcza
próbująca naukowo podsumować dorobek twórczy reportera.
Do literatury naukowej podsumowującej dorobek twórczy Kapuścińskiego
z pewnością można zaliczyć także „Życie jest z przenikania...”: szkice o twórczości
Ryszarda Kapuścińskiego. Analizy dotyczące pisarstwa reportera zebrał i wstępem
opatrzył Bogusław Wróblewski, co ciekawe posłowie do książki napisała żona
reportera, Alicja Kapuścińska. Okładka z przodu przedstawia zdjęcie twarzy
Kapuścińskiego na tle kamiennej ściany, ponadto znajduje się tam jedynie tytuł wraz
z nazwą wydawnictwa. Tył okładki zwiera opinie na temat publikacji oraz spis autorów
poszczególnych rozdziałów, którzy podjęli się trudu interpretacji dzieł literata, zatem
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Ryszard Kapuściński: próba portretu. Pod red. Marka Sokołowskiego. Warszawa 2008 s. 7.
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nie widać w strategicznych miejscach książki oznak promocji pod kątem śmierci. Warte
uwagi jest posłowie, informacja o tym kto jest jego autorem zamieszczona jest już
na stronie tytułowej, zapewne nie tylko ze względów formalnych, ale także
marketingowych. Nazwisko wskazuje członka rodziny, dlatego też czytelnik
prawdopodobnie z chęcią zajrzy na koniec książki, by się zapoznać z posłowiem. Żona
Kapuścińskiego przekonuje w tekście, że nie pretenduje do oceniania pisarstwa męża,
bo traktuje je zbyt osobiście. Dla niej książka ta stanowi wszechstronne, wielogłosowe
omówienie różnych aspektów jego twórczości. Słowa te doskonale rekomendują całość
publikacji.
Po omówieniu trzech typowo naukowych publikacji przejdźmy do bardziej
osobistych, niewątpliwie jest nią książka autorstwa Krzysztofa Mroziewicza Prawdy
Ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego Wydawnictwa Sensacje XX Wieku. Pod
względem edytorskim wydanie zasługuje na wnikliwe omówienie z kilku powodów.
Przede wszystkim okładka przednia przedstawia zdjęcie Kapuścińskiego w sile wieku
z jego małym kotem na ramieniu przeglądającego w zaciekawieniu album ze zdjęciami.
Fotografia nacechowana emocjonalnie nastraja czytelnika pozytywnie wobec bohatera
książki. Ponadto na okładce znajduje się nazwisko autora, tytuł oraz logo: Wołoszański
związane z wydawnictwem. Za spisem treści widnieje oryginalna dedykacja
Kapuścińskiego (po raz trzeci już wykorzystywany jest motyw z drukowaniem słów
prawdziwym charakterem pisma literata) dla autora książki, brzmi następująco:
„Krzysiowi Mroziewiczowi – czołówce nowej generacji polskich korespondentów
zagranicznych z życzeniami sukcesów i przyjaźnią.” Jest ona niejako dowodem na to,
że Mroziewicz, jak już wcześniej wspomniałam, był bliskim przyjacielem reportera,
który uważał go za wspaniałego dziennikarza. Dedykacja zatem jest zarówno reklamą
dla talentu Mroziewicza jak i świadectwem osobistej więzi obu dziennikarzy. Fakt ten
nadaje publikacji wymiar bardziej wiarygodny. Warto dodać, że prywatna notka nie
była stworzona na okoliczność wydania tejże książki, została jedynie wykorzystana dla
uwydatniania relacji między autorem biografii a jej bohaterem. Za dedykacją kolejna
strona ponownie posługuje się prawdziwym podpisem Kapuścińskiego pod fragmentem
jego wypowiedzi na temat przechodzenia granic. Dwukrotnie zastosowany zabieg
ewidentnie świadczy o potrzebie ukazania przez autora swoistej „aprobaty”
Kapuścińskiego względem książki, moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. To jednak
nie wszystko, w końcu pierwszego rozdziału Mroziewicz ponownie przedstawia listy
Kapuścińskiego do niego w formie drukowanej i oryginalnej. Prawdopodobnie
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zamysłem autora biografii było nadanie jej pewnej prawdziwości poprzez
korespondencję, jednak w moim odczuciu jest tego zwyczajnie za dużo.

Fot. 12 Dedykacja Ryszarda Kapuścińskiego dla Krzysztofa Mroziewicza

Wreszcie w ostatnim rozdziale zatytułowanym Cmentarz możemy przeczytać: „Kiedy
po pogrzebie wraca się na ulicę, gdzie czekają samochody, nęka myśl – my idziemy,
a Ty zostałeś tam sam”51. Po raz pierwszy analizując książki pisane przez
Kapuścińskiego i o Kapuścińskim zauważyć można wyraźne nawiązanie do jego
śmierci. Co prawda cytatu nie umieszczono w widocznym miejscu okładki, mimo to
znajdującym

się tam słowom w rozdziale o sugestywnym tytule można nadać

celowość. Jednak nie doszukiwałabym się w tym sprytnego sposobu promocji, ze
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względu na charakter relacji między mistrzem a jego uczniem – Mroziewiczem,
a jedynie wymownego końca zmuszającego do refleksji. Po zacytowanych słowach
autora dotyczącego końca pogrzebu umieszczona została także notka żegnająca
Kapuścińskiego przygotowana przez przyjaciół ostatniej, macierzystej redakcji
reportera – „Gazety Wyborczej”. Rodzaj listu pożegnalnego po raz kolejny nawiązuje
do odejścia bohatera biografii, ale również wieńczy dzieło. Tył okładki ze zdjęciem
Mroziewicza zawiera opinię, prawdopodobnie autora, mówiącą o tym kim był wybitny
polski reporter dla wielu dziennikarzy, a także dla niego samego. Ton wypowiedzi
nadaje Kapuścińskiemu status „guru”, mentora. Możemy również dowiedzieć się
z tylnej okładki, że Prawdy ostateczne... jest książką bardzo osobistą, gdyż napisał ją
człowiek, którego sam Mistrz nazywał swoim przyjacielem. Tak dobrane słowa
stanowią dostateczną rekomendację lektury.
Owa pozycja do tej pory najdobitniej ukazała poprzez kształt graficzny wykorzystanie
faktu śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.
Wydawnictwo Znak w roku 2008 wydało aż dwie pozycje poświecone
Ryszardowi Kapuścińskiemu. Pierwszą z nich jest Dałem głos ubogim: rozmowy
z młodzieżą autorstwa Kapuścińskiego, tłumaczeniem zajęły się Magdalena Szymków
i Joanna Wajs, autorem przedmowy jest Alicja Kapuścińska. Publikacja ta znajduje się
w rozdziale omawiającym biografie, gdyż takową posiada. Życiorys został stworzony
przez dwóch włoskich dziennikarzy Natalinę Mosny i Alberto Conciego. Książka jest
produktem ostatniej podroży Kapuścińskiego do Rzymu w październiku 2006 roku
(Rzym był pierwszym miastem zagranicznym, które odwiedził reporter, z czasem stał
się jego ulubionym), wtedy spotyka się z trydenckimi studentami, którzy pracowali nad
twórczością pisarza prawie rok. Spotkania te zaowocowały ...rozmowami z młodzieżą.
Przednia okładka przedstawia zdjęcie owych spotkań, uśmiechnięty Kapuściński wraz z
młodymi studentami, ponadto tytuł, autor, logo Znaku oraz wyróżniona żółtym kolorem
informacja, że autorem przedmowy jest Alicja Kapuścińska (to już druga biograficzna
pozycja, gdzie autorką przemowy jest żona pisarza). Na stronie tytułowej zaraz po
wyszczególnionym dużą czcionką nazwiskiem autora plasuje się imię autorki
przedmowy, nieco tylko mniejszą czcionką uwydatnione. Można oczywiście uznać to
za logiczny układ strony, ale z mojego punktu widzenia wydawca zastosował taki
zabieg dla większego zainteresowania publikacją. Tytuł przedmowy brzmi Pierwsza
i ostania podróż, słowo „ostatnia” pośrednio nawiązuje do odejścia Kapuścińskiego,
jest także swoistą klamrą spajającą początek i koniec książki, również początek jego
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kariery zawodowej za granicą i koniec podróżowania. Przedmowa jest bardzo krótka,
żona opisuje jak Kapuściński czuł się we Włoszech, że był to jego drugi dom52. Tym
bardziej dziwi tak usilne reklamowanie przedmowy i jej autorki, skoro zawiera jedynie
kilkadziesiąt słów. Jak już wspominałam, przy okazji innej pozycji z przedmową żony
literata, nazwisko członka rodziny sprawia, że całość dzieła nabiera osobistego tonu.
Książka opatrzona jest fotografiami z pobytu we Włoszech, na wszystkich, rzecz jasna,
znajduje się pisarz. Tył okładki zawiera fragment przedmowy z podpisem kto jest jej
autorem, następnie informacja o samej publikacji, m in. o tym że „(...) Czytelnik
odnajdzie w niej niepowtarzalną atmosferę bliskiej rozmowy z autorem Podróży
z Herodotem, a także jego wykład na Uniwersytecie Trydenckim i biografię pióra
dwojga włoskich dziennikarzy”. Tylnia okładka zatem, prócz umieszczenia fragmentu
przedmowy o ostatniej podróży, nie nawiązuje do śmierci, ale zapewne książka została
wydana z okazji odejścia reportera, nie tyle by zarobić, ale by ukazać Kapuścińskiego
w roli ciekawego człowieka, słuchacza, rozmówcy kochającego ludzi.
Kolejną publikacją Wydawnictwa Znak jest pierwsza tak obszerna biografia
twórcza opisująca rozwój i przemiany pisarstwa Kapuścińskiego, która ukazuje analizę
jego dzieł, ale także kulisy ich powstania oraz odbiór w Polsce i na świecie. Tytuł
książki brzmi Ryszard Kapuściński: biografia pisarza autorstwa Beaty Nowackiej
i Zygmunta Ziątka. Przednia okładka przedstawia czarno-białe zdjęcie twarzy Ryszarda
Kapuścińskiego zajmujące prawie całą przestrzeń, na fotografię zostały naniesione
wypukłe równoleżniki wskazujące szerokości geograficzne, ciekawy motyw nawiązuje
do podróżniczej strony życia pisarza, ponadto na okładce widnieje tytuł, nazwiska
autorów i logo Znaku. Wewnętrzna strona obwoluty zawiera notki przybliżające
czytelnikom twórców biografii, zatem frontowa część szaty graficznej książki nie
nawiązuje w żaden sposób do śmierci Kapuścińskiego. Na tylniej okładce umieszczono
informacje o tym, co wydanie zawiera. Dowiadujemy się, że jest to pierwsza próba
pokazania całości dzieła autora Podróży z Herodotem oraz że pozycja ta jest
niezbędnym przewodnikiem dla wszystkich, których interesuje życie i twórczość
cesarza reportażu. Publikacja zbliżona do naukowej, jak u poprzednich o podobnym
charakterze, nie wykorzystuje śmierci pisarza w widocznych miejscach książki.
Ostatnią biografią wydaną w 2008 roku jest Sentymentalny portret Ryszarda
Kapuścińskiego Jarosława Mikołajewskiego, gdzie znajdują się Zapiski szpitalne
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Ryszarda Kapuścińskiego. Pozycja została wydana przez Wydawnictwo Literackie,
która swoim interesującym kształtem edytorskim nadaje całości wydźwięk bardzo
emocjonalny. Okładka przedstawia zdjęcie Kapuścińskiego na tle drzew patrzącego
w górę i trzymającego swoje okulary w ręku. Nadużyciem byłby wniosek, że owa
fotografia nawiązuje do śmierci, gdyż pisarz zamyślonym wzrokiem spogląda w niebo,
a drzewa za nim są nierealne, niejako poza kadrem zdjęcia. Jednak umieszczenie
właśnie takiego wizerunku daje do myślenia, nastraja sentymentalnie, co współgra
z tytułem i koncepcją książki. Poza fotografią na okładce znajdują się nazwiska autorów
Sentymentalnego portretu... i Zapisek..., tytuły, informacja, że autorem przedmowy jest
Alicja Kapuścińska (po raz trzeci żona reportera umieściła swoją przedmowę w pozycji
biograficznej) oraz logo wydawnictwa. Wyklejka książki przedstawia bogaty
księgozbiór Kapuścińskiego w jego pracowni, po raz pierwszy zastosowano taki pomysł
w wydaniu biografii.

Fot. 13 Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego

Przedmowa żony pisarza jest bardzo osobista, można z łatwością wyczuć, ze autorka
pisała słowa wstępu niedługo po odejściu męża. Oto fragment: „Jarku, mam wspominać
Ryśka?! Tak jakby Go już nie było wśród nas?! Ale wiesz przecież, że świadomość jego
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odejścia ciągle jeszcze do mnie nie dociera!”53Wzruszający ton słów Pani Alicji oddaje
atmosferę treści całej książki napisanej przez dobrego przyjaciela Kapuścińskiego. Żona
opisuje miejsce, z którego pisze, jest to balkon, gdzie jej mąż przesiadywał godzinami
z lekturą, skąd widać zasadzone przez niego drzewo i ukochane koty. Czytelnik od
pierwszych słów publikacji obcuje z prywatnymi wspomnieniami najbliższych osób
literata, czyta o smutku spowodowanym jego śmiercią. Warty zauważenia jest fakt, że
książka opatrzona jest wieloma fotografiami pochodzącymi z rodzinnego domu
w Warszawie, wszystkie są czarno-białe, nierzadko przedstawiają pracownię mistrza,
zatem pomieszczenie prywatne, do tej pory znane tylko nielicznym.

Fot. 14 Oryginalne zapiski szpitalne Kapuścińskiego

Budzące największe zainteresowanie są jednak ostatnie słowa Ryszarda Kapuścińskiego
napisane przed śmiercią, czyli Zapiski szpitalne zawierające obserwacje z pozycji
szpitalnego łóżka, refleksje chorego, wiersze, wiadomości kto go odwiedzał. Ostatnie
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słowa pochodzą z 14 stycznia 2007 roku, dziewięć dnia przed śmiercią. Ponadto
wydawca w Zapiskach... umieścił oryginalne notatki pochodzące z pobytu
w szpitalu, co dopełnia intymność całości publikacji. Tył okładki zawiera opinie
o książce jak i o Kapuścińskim, pierwsze słowo, które tam przeczytamy to „umieram” –
reporter często mówił tak, kiedy zobaczył coś zachwycającego, również kiedy czuł się
podle. Na tylniej okładce umieszczono także fragment przedmowy Alicji Kapuścińskiej.
Niewątpliwie Sentymentalny portret... jest biografią wydaną z okazji śmierci Ryszarda
Kapuścińskiego. Odejście pisarza jest tutaj na każdym kroku akcentowane, bo taki był
zamysł publikacji. Trudno doszukiwać się tutaj sprytnie użytych zabiegów
marketingowych, gdyż książka jest bardzo osobista, zbudowana z przeżyć i emocji
najbliższych. Zapewne, porównując z pozostałymi pozycjami, nawiązań do odejścia
pisarza jest w tym wydaniu najwięcej.
Podsumowując, w roku 2008 ukazało się siedem biografii Ryszarda
Kapuścińskiego.
Wydawnictwo

Dwie

nich wydał

Uniwersytetu

Znak,

Opolskiego,

pozostałe

– pojedyncze

Wydawnictwo

Wyższej

oficyny:
Szkoły

Pedagogicznej TWP, Sensacje XX Wieku, Wydawnictwo Literackie oraz Państwowy
Instytut Wydawniczy. Cztery publikacje mają charakter typowo naukowy (Ryszard
Kapuściński: portret dziennikarza i myśliciela, Ryszard Kapuściński: próba porteru,
„Życie jest z przenikania”: szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Ryszard
Kapuściński: biografia pisarza), pozostałe zostały stworzone na podstawie wspomnień
bliskich czy, jak w przypadku Dałem głos ubogim... – rozmów z młodzieżą. Porównując
z rokiem poprzednim ilość biografii wzrosła prawie dwukrotnie, z czterech do siedmiu,
co zapewne wiąże się z czasem, który upłynął od śmierci pisarza, twórcy publikacji
mieli go po prostu więcej. Niemały wpływ na wzrost ilości publikacji miał także fakt
ogromnej popularności chociażby wywiadu rzeki Kapuściński: nie ogarniam świata...
z roku 2007. Z pośród wydanych książek dwie nawiązywały do śmierci pisarza, jedna
w sposób mniej wyraźny – Prawdy ostateczne..., druga – bardziej (Sentymentalny
portret...).
Biorąc pod uwagę lata 2007-2008, na rynku wydawniczym pojawiło się aż
jedenaście biografii Ryszarda Kapuścińskiego. Trzy z nich to publikacje Wydawnictwa
Znak, które wznawiało także książki samego mistrza reportażu, było silnie związane
z jego osobą. Co dziwne oficjalny wydawca Kapuścińskiego za życia – Czytelnik nie
opublikował żadnej z biografii swojego wiernego pracownika. Pozostałe pozycje
ukazały się dzięki pojedynczym oficynom. Z pośród wszystkich książek można
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wyróżnić sześć naukowych, które podjęły się trudu interpretacji dorobku twórcy. Resztę
można zaliczyć do omówień biograficznych związanych z życiem pisarza. Jedynie
cztery z jedenastu książek nawiązywały w większym bądź mniejszym stopniu do
śmierci pisarza. Okładki biografii nie promowały zazwyczaj odejścia reportera w celu
wzbudzenia większego zainteresowania, najczęściej w miejscach dla bardziej
wnikliwych czytelników pojawiały się ślady opisujące śmierć literata. Pozycją
najbardziej przesiąkniętą faktem odejścia Kapuścińskiego, a także emocjami z tym
związanymi

jest

Sentymentalny

portret

Ryszarda

Kapuścińskiego

Jarosława

Mikołajewskiego z Zapiskami szpitalnymi Ryszarda Kapuścińskiego. W moim
odczuciu, mimo, ze większość biografii ukazało się z okazji śmierci dziennikarza,
wydawcy zdecydowali się nie wykorzystywać jego śmierci z szacunku, owszem decyzja
o wydaniu książek była prawdopodobnie podyktowana świadomością zysku, ale
w dużym stopniu także chęcią uczczenia pamięci polskiego reportera. Liczba jedenastu
pozycji

biograficznych

na

rynku

wydawniczym

świadczy

o

niesłabnącym

zainteresowaniu Kapuścińskim, a także o jego wielowymiarowym dorobku, z którym
tak wielu badaczy się zmierzyło, a bez wątpienia nie jeden jeszcze zmierzy. Fakt ten jest
dobitnym dowodem na to, że odejście wielkiego twórcy stanowi początek
„zapisywania” nowych kart historii jego pośmiertnego „życia”– pisania o nim poprzez
interpretacje tego, co pozostawił.

3.2. Wybrane wypowiedzi krytyczno-literackie podsumowujące dorobek
pisarza
Śmierć Ryszarda Kapuścinskiego poruszyła w dużym stopniu środowisko
dziennikarskie.

Przyjaciele po fachu chcąc złożyć hołd,

wyrazić

szacunek

i uznanie wielkiemu twórcy, z którym większość znała się prywatnie bądź
współpracowała, postanowili stworzyć na łamach gazet i czasopism, gdzie pracują na co
dzień, teksty świadczące o jego wielkości, talencie i niezwykłej osobowości.
Z racji ogromu artykułów, jakie ukazały się po śmierci Kapuścińskiego na jego
temat, wybrałam przede wszystkim te, które zostały opublikowane przez polskie
redakcje współpracujące za życia z pisarzem. Są to: „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”,
„Tygodnik Powszechny”, a z czasopism literackich: „Akcent” i „Znak”. Ponadto, dając
nieco szerszy obraz liczby ukazanych artykułów, przedstawiam także próby
podsumowań dorobku w gazetach: „Dziennik” i „Rzeczpospolita”, poza tym
w czasopismach takich jak: „Newsweek”, „Przekrój”, „Wprost” oraz w typowo
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literackich pozycjach: „Nowe Książki”, „Nowa Polszczyzna”, „Zeszyty Literackie”.
Z chęci pokazania silnej i szybkiej reakcji na odejście mistrza zdecydowałam się opisać
artykuły wydane w roku 2007 w kilka miesięcy po śmierci.
Zaczynając od gazet i czasopism, z którymi Kapuściński miał okazję pracować
warto przyjrzeć się bliżej przede wszystkim „Gazecie Wyborczej”. Odzew po śmierci
Kapuścińskiego był natychmiastowy. Od 24 stycznia aż do lutego 2007 roku artykuły
na temat polskiego reportera i przyjaciela redakcji ukazywały się nieustannie. W ciągu
dwóch tygodni od śmierci ukazało się ich aż dwadzieścia pięć. Są to głównie
wspomnienia kolegów redakcyjnych, refleksje na temat osobowości, wielkiego serca
pisarza, jego żony (Alicja - godna partnerka Kapuścińskiego Wiktora Osiatyńskiego
z dnia 30 stycznia 2007 roku). Tytuły prasowe takie jak: Kapuściński nie robił
wywiadów, tylko rozmawiał; Pokazał, że dziennikarstwo może być sztuką; Kapuściński największy polski reporter promują pisarza, czynią z jego śmierci fakt niezwykły,
jednocześnie nadają jego twórczości godne miejsce w polskiej literaturze, waloryzują
dorobek. Także ukazują jakim był człowiekiem, cytując za Moniką Żmijewską:
„Człowiek wyjątkowo skromny, ciepły. Umiał słuchać, miał niebywały szacunek do
człowieka, który do niego mówił. Rozmawiało się z nim wspaniale, na każdy temat.
Miał gonitwę myśli, obudowywał temat mnóstwem spostrzeżeń, dygresji - jak Melchior
Wańkowicz. Tylko w przeciwieństwie do Wańkowicza, Kapuściński umiał jeszcze do
tematu powrócić. Znał biegle sześć języków, w mowie i piśmie. Doceniał wagę
pewnych wydarzeń, problemy widział szeroko”54. Pisanie o artyście w tak wiarygodny,
bo osobisty sposób wzbudza automatyczne zainteresowanie jego twórczością,
zwłaszcza jeżeli słowa pochodzą od osób znających się doskonale na pisarstwie.
W „Polityce” reakcja na śmierć pisarza także była błyskawiczna. Tytuły
świadczą o bliskich relacjach twórców artykułów z Kapuścińskim, zresztą nie można
oprzeć się wrażeniu, że Pan Ryszard ze wszystkimi, których napotkał na swej drodze
był blisko. W sumie w „Polityce” opublikowano zaraz po śmierci reportera cztery
artykuły (dwa z nich to umieszczone na blogach dziennikarzy „Polityki” obszerne
notki). Poetycki charakter tytułów takich jak: Herodot naszych czasów; Idę i uśmiecham
się do ludzi – rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim cechuje wpływ jaki wywarł na
kolegów z tej samej branży, którzy mieli w nim przyjaciela, ale także traktowali jako
autorytet.
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„Tygodnik Powszechny” 29 stycznia 2007 roku, sześć dni po śmierci ich
redakcyjnego kolegi publikuje dodatek do numeru piątego w całości poświęcony
zmarłemu pisarzowi. W sumie artykułów ukazało się czternaście. Nagłówki prasowe:
Życie w błysku; Niezniszczalny; Twórcze pisanie niefikcyjne; Przyjaźń ze światem;
W górę, ku źródłom potwierdzają niezwykłość postaci nadając mu godne miejsce
w świadomości mas.
Analizując fachowe czasopisma naukowe w numerze trzecim „Akcentu” ukazał
się artykuł Leszka Mądzika Kapuściński. Autor wspomina spotkanie z mistrzem,
jednocześnie zachwycając się sztuką fotografii jaką także uprawiał. Owy tekst pokazuje,
że Kapuściński odcisnął piętno także na znawcach fotografii, był przez nich ceniony.
W miesięczniku „Znak” poświecono Kapuścińskiemu cała rubrykę Temat miesiąca:
Pożegnanie Ryszarda Kapuścińskiego w numerze drugim roku 2007, zatem niedługo po
śmierci pisarza. Zaraz za okładką numeru umieszczono zdjęcie polskiego reportera
zajmujące całą powierzchnię strony, pod fotografią umieszczono następującą notkę:
„Urodził się 4 marca 1932 w Pińsku. Zmarł 23 stycznia 2007 w Warszawie. Był
wybitnym pisarzem, dobrym i mądrym człowiekiem. Uczył nas jak burzyć mury
obcości i nienawiści”. Kilkustronicowy artykuł w obrębie rubryki przedstawia Miejsce
Kapuścińskiego Krystyny Strączek, który pierwotnie stworzony na jubileusz pisarza stał
się tekstem pożegnalnym, o czym dowiadujemy się na początku. Fakt ten pozwala
dostrzec jak wielkim szokiem była śmierć Kapuścinskiego dla wielu ludzi
podziwiających do z daleka czy też współpracujących od czasu do czasu. Łącznie
z przedstawionych wyżej czasopism artykułów o Kapuścińskim opublikowano dwa,
w tym w „Znaku” – jeden obszerny.
Kończąc omawianie artykułów napisanych przez współpracowników, kolegów,
długoletnich przyjaciół warto nadmienić, że tenże materiał staje się najbardziej
wiarygodny, gdyż stworzony przez osoby bliskie Kapuścińskiemu, zarówno zawodowo
jak i prywatnie. Owszem, można zarzucić, że teksty w ten sposób pozbawione są
obiektywizmu, jednak w pewnych warunkach trudno wyzbyć się podziwu i szacunku
dla człowieka, z którym się pracowało przez wiele lat. Mimo wszystko z mojej
perspektywy,

obiektywizm

w

przytoczonych

artykułach

występuje,

podparty

niedoścignionym dorobkiem. W sumie w omówionych wyżej czasopismach ukazało się
czterdzieści pięc artykułów dotyczących Kapuścińskiego, co jest liczbą imponującą
i adekwatną dla ukazania ogromnego uznania przyjaciół po fachu wobec ich mistrza.
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Znane w Polsce gazety także dużą uwagę poświęciły Kapuścińskiemu po jego
śmierci. „Dziennik” dzień po odejściu pisarza zamieścił dziewięć artykułów. M. in.
o takich tytułach jak: Ryszard Kapuściński - reporter z krwi i kości; Najprzenikliwiej
i najgłębiej opisał dramat Afryki; Walczący Obieżyświat; Patron i mistrz młodych
dziennikarzy. Nagłówki są bardzo poetyckie, nadają wysoką rangę twórczości zmarłego.
Warte uwagi są nazwiska autorów tekstów, są nimi m .in. wspomniany Jerzy Pilch
i Krzysztof Zanussi, zatem nazwiska znane, poważane w środowisku inteligenckim, ich
pochlebne opinie na temat reportera dowodzą o wpływie, jaki na nich i wielu innych
wywarł. „Rzeczpospolita” wydała po śmierci pisarza osiem artykułów na jego temat.
Ich tytuły: Osobliwa skrytość Ryszarda Kapuścińskiego; Spadkobierca Orwella
ponownie stawiają pośmiertny pomnik autorowi Hebanu. „Rzeczpospolita” jednak kilka
miesięcy po odejściu Kapuścińskiego na swoich łamach wszczęła dyskusję na temat
rzekomej agentury pisarza, którą ujawnił „Newsweek” w maju 2007 roku (tygodnik
jednak przyjął stanowisko obronne, twierdząc że Kapuściński nikomu nie zaszkodził,
ludzie wówczas wyjeżdżający za granicę byli umieszczani na listach informatorów
Służb, „Gazeta Wyborcza również broniła reportera). Nie zgadzał się z tym dziennikarz
„Rzeczpospolitej” – Bronisław Wildstein, który z artykule W świetle sprawy
Kapuścińskiego twierdził, że: „Obrona apriorycznej doskonałości salonowych świętych,
to prostactwo intelektualne i moralne...”55 Taki rodzaj dysputy publicznej na łamach
czołowych polskich gazet i czasopism dotyczącej znanej osoby, która odeszła jest
świadectwem zapisywania nowych kart biografii, pośmiertnego funkcjonowania
Kapuścińskiego w życiu publicznym. Zazwyczaj skandale powodują ogromne
zainteresowanie jego bohaterem, pomijając paranoję związaną z wyciąganiem
kolejnych „teczek” popularnych osobistości, Kapuścińskiemu to raczej nie zaszkodziło,
wręcz przeciwnie – przykuło uwagę, chociażby na jego dorobek.
Podsumowując artykułów na łamach obu gazet zaraz po odejściu Kapuścinskiego
ukazało się siedemnaście (nie wliczając tych traktujących o agenturze, gdyż one ukazały
się później, zatem nie odpowiadają kryterium mojego doboru w tejże części rozdziału).
W polskich czasopismach opiniotwórczych: „Newsweek”, „Przekrój”, „Wprost”
ukazały się artykuły o Kapuścińskim, każdy z nich na swych łamach wydał jeden tekst
opisujący osobę pisarza. 24 stycznia „Newsweek” publikuje Cesarza bez poddanych
Piotra Bratkowskiego, tytuł poetycki nawiązujący do dorobku literata, także do
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pewnych cech jego osobowości. „Wprost” drukuje tekst Zawód: reporter. 15 lutego na
łamach „Przekroju” ukazał się artykuł pt. Ryszard Kapuściński Marcela Andino Veleza.
Ostatnie dwa artykuły w sposób typowo informacyjny przekazują wiadomości o śmierci
wielkiego pisarza swoim czytelników, ma to pewne przełożenie na rzeczywistość,
tytuły tekstów i ich przekaz emocjonalny znacznie różnią się od tych napisanych przez
współpracowników Kapuścińskiego. W sumie w czasopismach tych ukazały się trzy
artykuły.
Kończąc omawianie prasowych podsumowań życia Ryszarda Kapuścińskiego
skupmy się jeszcze na literackich czasopismach. W „Nowych Książkach” w numerze
trzecim zaraz za okładką zamieszczono zdjęcie przedstawiające Kapuścińskiego
siedzącego na koniu z jego wczesnych podróży, fotografia zajmuje całą stronę, pod nią
widnieją daty życia i cytat z Podróży z Herodotem. Czasopismo zatem ukazuje pisarza
jako pasjonata podróży, na jego łamach opublikowano także recenzję Podróży
z Ryszardem Kapuścińskim: opowieści trzynastu tłumaczy. „Nowa Polszczyzna” na
drugiej stronie pierwszego numeru z 2007 roku drukuje zdjęcie reportera z datami życia
oraz nagłówkiem: Żegnamy Ryszarda Kapuścińskiego. Dwumiesięcznik poświęca
reporterowi aż czterdzieści dwie strony. Sześć artykułów stworzonych pod kątem
wykorzystania tekstów do nauki w szkole świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu
jego twórczością i wielowymiarowością tekstów, które napisał. „Zeszyty literackie”
publikują dwa artykuły na temat zmarłego literata, pierwszy z nich to Pożegnanie
Ryszarda Kapuścińskiego autorstwa Wisławy Szymborskiej i Julii Hartwig, drugi to
Kapuściński i Herling-Grudziński Marty Herling.
W sumie artykułów opublikowanych na łamach wymienionych czasopism literackich
było dziewięć.
Wybranych

wypowiedzi

krytyczno-literackich

łącznie

ukazało

się

siedemdziesiąt cztery. W liczbie tej zawiera się czterdzieści pięć tekstów stworzonych
przez przyjaciół, z którymi za życia współpracował Kapuściński („Gazeta Wyborcza”,
„Polityka”, „Tygodnik Powszechny”, „Akcent”, „Znak”). Siedemnaście artykułów
wydrukowano w codziennych gazetach („Dziennik”, „Rzeczpospolita”), trzyw czasopismach opiniotwórczych („Newsweek”, „Przekrój”, „Wprost”) , dziewięćw czasopismach literackich („Nowe Książki”, „Nowa Polszczyzna”, „Zeszyty
Literackie”). Najwięcej artykułów wydrukowała „Gazeta Wyborcza”, bo aż dwadzieścia
pięć, co jest faktem zrozumiałym, gdyż redakcja gazety była ostatnia macierzystą,
w której pracował Kapuściński. Zaraz za nią plasuje się „Tygodnik Powszechny”
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z liczbą czternastu tekstów, także autor Cesarza silnie związany był z tygodnikiem.
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że przyjaciele postarali się o oddanie hołdu
wielkiemu twórcy w sposób najpełniejszy, nie tylko z racji misji informowania
czytelników o odejściu ważnej osobistości, ale przede wszystkim z racji silnych
osobistych więzi i chęci uczczenia zmarłego autorytetu, mistrza. Czasopisma
opiniotwórcze wydały zaledwie trzy artykuły traktujące o Kapuścińskim, wynika to
z cykliczności ukazywania się zapewne (chociaż czasopisma literackie cykliczność
mają rzadszą, a wydały więcej tekstów), ale również z tematyki, zazwyczaj zajmują się
kwestiami głównie politycznymi. Z czasopism literackich najwięcej tekstów ukazało się
w „Nowej Polszczyźnie”. Duża ilość artykułów opublikowanych z okazji śmierci
Ryszarda Kapuścińskiego niewątpliwie napędza pobyt na jego książki, również książki
wydane na jego temat. Prasa niejako postawiła pomnik wielkiemu twórcy,
a waloryzując jego twórczość nadała mu godziwe miejsce w polskiej literaturze.
Z mojego punktu widzenia w pełni zasłużenie.
Odpowiadając na podstawowe pytanie wynikające z powyższych analiz: czy
śmierć Ryszarda Kapuścińskiego wpłynęła na ilość publikacji jego książek oraz
biografii i omówień interpretujących dorobek? Zdecydowanie tak. Z okazji śmierci,
poważanego już za życia pisarza, w ciągu dwóch lat wznowiono lub dodrukowano
pięćdziesiąt sześć książek przez niego napisanych, a także wydano jedenaście pozycji
biograficznych dotyczących jego życia i twórczości. Co więcej, niektóre tytuły
wznawiano kilkakrotnie przez dwa różne wydawnictwa (Podróże z Herodotem
Wydawnictwa Znak i Czytelnika oraz Cesarz – Czytelnika i Agory). Tak imponująca
liczba świadczy o nieprzypadkowej wierze oficyn wydawniczych w potencjał i siłę
pisarstwa reportera, a co za tym idzie – także w zysk. Według mnie mnogość wydań
staje się również próbą przedstawienia dorobku Kapuścińskiego tym, którzy wcześniej
nie obcowali z jego twórczością, a zapewne medialne nagłośnienie odejścia wielkiego
pisarza prowokuje do zapoznania się ze spuścizną. Jednocześnie w liczbie pięćdziesiąt
sześć tkwi chęć oddania hołdu polskiemu talentowi, tak rozsławionemu na całym
świecie, przede wszystkim przez oficjalnego wydawcę literata – Czytelnika (trzydzieści
cztery wznowienia w ciągu dwóch lat). Niezależnie jednak od tego, co było główną
motywacją do wydania tak wielu pozycji na rynku, śmierć była niewątpliwie
najsilniejszym bodźcem, by to uczynić. Czy zatem została ona marketingowo
wykorzystana w przypadku biografii? Zanim odpowiem, warto nadmienić, iż
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wznowienia i dodruki nie zostały zmodyfikowane pod względem edytorskim z okazji
śmierci Kapuścińskiego (prócz Lapidarium VI, które zawiera niewielką notkę
nawiązującą bezpośrednio do śmierci autora, jednak pełni ona funkcję informacyjną, nie
zaś promocyjną). Wracając jednak do pytania, na jedenaście pozycji biograficznych
jedynie cztery nawiązują do śmierci pisarza, w tym tylko jedna (Sentymentalny portret
Ryszarda Kapuścińskiego Jarosława Mikołajewskiego) wykorzystuje odejście pisarza
w stopniu najpełniejszym, gdyż śmierć stała się główną koncepcją wokół której
zbudowano całość dzieła. Pozostałe trzy (jak i Sentymentalny...) napisane przez ludzi
blisko związanych ze zmarłym, podziwiających jego talent i osobowość, choć zapewne
wydane z okazji śmierci Kapuścińskiego, nie nasuwają wniosku, iż ich publikacja
podyktowana była zimną kalkulacją i strategią promocyjną. Osobiste więzi
z reporterem, czy to podszyte przyjaźnią czy podziwem dla wirtuozerii pióra, są
swoistym dowodem na to, że biografie zostały przede wszystkim stworzone, by ukazać
wielkość talentu polskiego literata, w drugiej kolejności (w gestii sponsorów), by
zarobić posiłkując się faktem śmierci. Liczbą jedenastu biografii „zbudowano”
pośmiertny pomnik pisarza, dowodzi ona o nieustannym poszukiwaniu interpretacji
jego

wielowymiarowych

dzieł,

zainteresowaniu

jego

życiem,

wreszcie

jest

świadectwem kolejnego etapu – funkcjonowania w świadomości kulturowej
i społecznej po śmierci, również staje się pretekstem do zapisywania nowych kart
życiorysu z perspektywy osób bliskich czy badaczy literatury.
Wydawcy zapewne nie pożałowali decyzji o tak obfitej ilości wydanych książek
Kapuścińskiego i biografii na jego temat, gdyż popularność tychże pozycji okazała się
ogromna. Według Andrzeja Rostockiego, zajmującego się listami bestsellerów, rok
2008 był rokiem Ryszarda Kapuścińskiego, sprzedaż książek pisarza w serii „Gazety
Wyborczej” oraz wydanych przez Czytelnika i Znak wyniosła ponad 800 000
egzemplarzy. Obecność w rankingach najlepiej sprzedających się książek w Polsce
nieustannie przez dwa lata po śmierci ukazuje z jednej strony świadomą strategię oficyn
inwestujących w propagowanie dorobku zmarłego pisarza, z drugiej jednak – fakt, że
dobra promocja książki wydawanej po śmierci autora jest ważna, ale nie wystarczająca,
twórczość musi okazać się ponadczasowa i wartościowa, by móc się obronić.
W wypadku Kapuścińskiego taka była i jest nadal, dlatego też jego książki cieszą się tak
ogromnym zainteresowaniem. Zapewne do owej popularności w niemałym stopniu
przyczyniła się polska prasa. W ciągu trzech miesięcy od śmierci reportera
w wybranych przeze mnie gazetach codziennych i czasopismach, zarówno literackich
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jak i poczytnych magazynach opiniotwórczych, wydano aż siedemdziesiąt cztery
artykuły informujące o odejściu pisarza i podsumowujących jego dorobek. Tak silna
reakcja na śmierć jest świadectwem dużego wpływu, jaki wywarł na środowisko
dziennikarskie i literackie Kapuściński, także wyrazem głębokiego szacunku
redaktorów dla literata. Oczywiście śmierć jest pożywką dla mas i media, jakim jest
prasa, skrzętnie to wykorzystują, zapewne było tak i tym razem. Nie można jednak
zapomnieć, że Ryszard Kapuściński za życia wielokrotnie przypieczętował swoją
pozycję w świecie jako pisarz, dziennikarz i osoba medialna, zatem trudno doszukiwać
się w silnym odzewie prasy na jego śmierć chęci zysku ze sprzedanych egzemplarzy.
Ilość tytułów prasowych opatrzonych nazwiskiem reportera jest niewątpliwie nadaniem
jego twórczości ważnego miejsca w literaturze, waloryzacją jego osoby. Chociażby
poprzez stworzenie nagłówków prasowych o poetyckim charakterze medium to
uczyniło ze śmierci Kapuścinskiego fakt niezwykły, także stało się inicjatorem prostego
mechanizmu rynkowego, jakim jest napędzanie popytu na jego książki.
Niewątpliwie książki Ryszarda Kapuścinskiego i biografie traktujące o nim za
lata 2007-2009 ukazały się przede wszystkim z okazji jego śmierci. Jednak spośród
sześćdziesięciu siedmiu tytułów zaledwie pięć w sposób taktowny nawiązuje do
odejścia pisarza. Fakt ten dobitnie wskazuje, iż wydawcy nie kierowali się naczelną
zasadą szybkiego zysku kosztem wykorzystania śmierci jako narzędzia promocji,
a chęcią upamiętnienia polskiego pisarza, który przez całe swoje życie prosto
i zwięźle tłumaczył zawiłe zagadki odległego świata. Z owego wniosku nasuwa się
kolejny – Ryszard Kapuściński pozostawił po sobie nie tylko niedościgniony dorobek
literacki, ale także życiowe wskazówki, które umiejętnie wpisywał w karty swoich
książek. Przez siedemdziesiąt pięć lat swojej trudnej drogi pozostał człowiekiem
dobrym, z szacunkiem traktującym każdego bez wyjątków, nie można oprzeć się
wrażeniu, że owa postawa znalazła zwolenników i szacunek oddany innym wrócił do
Niego.
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3. Chylak-Wińska E.: Afryka Kapuścińskiego. Poznań: Sorus Wydawnictwo
i Drukarnia 2007.
4. Kapuściński R.: Dałem głos ubogim: rozmowy z młodzieżą. Kraków: Znak 2008.
5. Koc K.: Czytanie świata : reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji
polonistycznej. Poznań: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
2007.
6. Marszakowa-Szajkiewicz I.: Bibliometryczna analiza współczesnej nauki.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1996. Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1569.
7. Mikołajewski

J.,

Kapuściński

R.:

Sentymentalny

portret

Ryszarda

Kapuścińskiego. Zapiski szpitalne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008.
8. Mroziewicz K.: Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego. Warszawa:
Wydawnictwo Sensacje XX Wieku 2008.
9. Nowacka B., Ziątek Z.: Ryszard Kapuściński: biografia pisarza. Kraków: Znak
2008.
10. Podróże z Ryszardem Kapuścińskim : opowieści trzynastu tłumaczy. Red.
Bożena Dudko. Kraków: Znak 2007.
11. Ryszard Kapuściński: portret dziennikarza. Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
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STRESZCZENIE

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia pośmiertnej bibliografii zmarłego
Ryszarda

Kapuścińskiego

w

kontekście

zwiększonego

zainteresowania

jego

twórczością z powodu śmierci. Stanowi bibliografię przedmiotowo-podmiotową za lata
2007-2009. Uwzględnia wszystkie książki wydane w owym okresie autorstwa
polskiego reportera, biografie traktujące o nim i jego twórczości oraz wybrane
wypowiedzi krytyczno-literackie wydane w Polsce, w języku polskim. Zakres
bibliografii obejmuje szczegółową analizę przeprowadzoną pod kątem rejestracji
wznowień, dodruków, pierwodruków, a także omówienie pozycji pod względem ich
formy edytorskiej. Każde wydanie opracowano posługując się metodą bibliograficzną
i bibliometryczną, wskazując zarówno wnioski ilościowe jak i jakościowe Celem pracy
było przedstawienie w jakim stopniu wzrosła popularność pisarza po jego śmierci oraz
jak fakt odejścia literata wpłynął na promocję książek, formę graficzną, ilość wydań
i sprzedanych egzemplarzy.

Karolina Miozga
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