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Imperium
zasługuje na hańbę
Z Jackiem Hugo-Baderem 
rozmawia Dorota Oczak

fot. archiwum prywatne Jacka Hugo-Badera [s. 80, 87, 93]
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Co jest Pana największą pasją – podróżowanie,
Rosja?

Nie. Praca.

Bycie reporterem?

Tak. Nie ma nic bardziej pasjonującego i po-
rywającego, powalającego i zachwycającego 
niż moja praca, praca reportera.

Niektórzy twierdzą, że praca nie może być 
pasją.

Jak to nie może być pasją? Nie ma nic fajniej-
szego, niż gdy praca jest pasją człowieka. Ży-
cie człowieka składa się z dwóch elementów 
– z pracy i domu. Jak połowa tego życia jest 
czymś wspaniałym i zachwycającym, to już 
jest dużo. A jak jeszcze druga połowa jest taka
sama, to czy można być większym szczęścia-
rzem w życiu? A mnie się tak udało. Ja w ogó-
le nie jestem podróżnikiem.

Dlaczego Pan temu zaprzecza?

Ponieważ jestem po prostu reporterem, który
musi czasem pojechać, jak to się mówi wśród 
starych reporterów, w teren. I jadę daleko cza-
sami. Ale nie robię tego dla samego podróżo-
wania. Jadę, bo mam tam zadanie do spełnienia.

Ale są reporterzy, którzy działają lokalnie, 
a Pana gna gdzieś daleko w świat.

Gna mnie, bo mnie interesują tamte odległe 
miejsca, kraje, no i ta moja kochana Rosja,
i ten Sybir, który uwielbiam.

Skąd to zainteresowanie właśnie Rosją
i Rosjanami?

Wzięło mi się to zwyczajnie z przypadku.
Zresztą, jaki przypadek – to los tak sprawił.
Wygnał mnie do napisania pierwszego tekstu.
Dostałem zamówienie na tekst o Kałaszniko-
wie przed wielu laty. Jak zacząłem ten temat 
opukiwać, to się okazało, że ten facet żyje
ciągle. Idę do Kurkiewicza [ówczesny redak-
tor „Magazynu Gazety Wyborczej”] i mówię:
„Romek! Ten Kałasznikow żyje!”. On na to:
„Dobra, jedź do niego”, a ja mówię: „Głupi!
Przecież to jest w Rosji, na Uralu”, a on swo-
je: „No to co za problem, jedź do niego”. Tak 
pierwszy raz pojechałem do Rosji. Zawsze
jeżdżę z rezerwowym tematem – ten pierw-
szy może być do bani. Ale przywiozłem dwa 
duże, ogromne teksty. I to był wielki sukces.
To była wiosna 1993 roku. Strasznie dawno
temu...

To był pierwszy Pana pobyt w Rosji?

Tak! Pierwszy w życiu w ogóle. Ja ani w Rosji,
ani w Związku Radzieckim wcześniej nie by-
łem. Więc przywożę te dwa tematy, mija jakiś
czas, przychodzi jesień, wybucha pucz Janaje-
wa w Moskwie. I świat zamiera z przerażenia.
Nikt nie wie, o co tam chodzi, wszyscy rozkła-
dają ramiona. W Moskwie walą z czołgów do
własnego parlamentu. Ruskie czołgi do ruskie-
go parlamentu. Spotykam naczelną na koryta-
rzu – bo u nas mnóstwo spraw na korytarzu się
załatwia. Naczelnym niby jest Adam Michnik,
ale rządziła Helena Łuczywo przez te wszyst-
kie lata – i Helena mówi: „O, Jacek, świetnie,
że cię widzę! Ty jesteś specjalista od Rosji, jedź
i wytłumacz, o co chodzi” [śmiech]. No i tak 
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zostałem specjalistą od Rosji. Ja tam rzeczywi-
ście pojechałem i za drugim razem zwyczajnie
już wsiąkłem w tę Rosję. Już wiedziałem, że
to jest moje miejsce. Jestem tym właściwym
człowiekiem na właściwym miejscu. A to było
idealne miejsce i czas, żeby się tam znaleźć.
Moment, w którym na moich oczach rozpada
się imperium. Łaa! Czy może być coś fajniej-
szego dla reportera? Ile tych imperiów było
w historii świata? Kilka, na palcach jednej ręki.
I zawsze upadek, rozpad tego imperium to był
proces. Ja ten proces opisywałem przez 20 lat 
i na dodatek twierdzę, że będę miał jeszcze na
wiele lat roboty opisywania tego upadku. Ten
proces wcale nie jest zakończony.

A w tym rozpadającym się imperium ważniejsi 
są ludzie czy miejsce?

Nie da się tego rozdzielić. To całość. Jadę po
to, żeby opisywać tych ludzi w tym miejscu.
I w tym kraju, na tym kontynencie. W tym
prastranstwie nieograniczonym, w strasznej,
przerażającej przestrzeni. Na dodatek w tym
niezwykłym klimacie – tak się wszystko skła-
da, żeby było reportersko niezwykłe.

Skoro to wszystko jest takie niezwykłe, to skąd 
tyle niechęci w stosunkach polsko-rosyjskich?

No właśnie. Czepiamy się na przykład pijaństwa
rosyjskiego, a przecież sami w tej dyscyplinie
sportu nie jesteśmy tacy idealni, sami pijemy
jak cholera. Ale przede wszystkim czepiamy się
Rosjan dlatego, że coś nam nie pasuje u nich.
Oni nam wyrządzili troszkę złego i mamy prawo
odreagowywać, mieć pretensje. Tym bardziej
że oni to walenie się w pierś robią tylko bardzo
zdawkowo, tak na odczep się – przecież już was
przeprosiliśmy, odpierdolcie się od nas wreszcie!
Niech pani zobaczy, jak Niemcy pięknie potrafi ą 
– i to w nich doceniam i podziwiam – posypy-
wać głowy popiołem. Mają za co. I wiedzą, że to
nie jest ot tak, zamordowaliśmy wam parę milio-
nów ludzi, raz przeprosiliśmy i cześć, jest kwita.

Dlaczego Rosjanie tego nie potrafią zrobić?

Bo nie chcą. Wydaje mi się, że to by im źle 
zrobiło.

Politycznie?

To imperium doświadczyłoby uszczerbku,
zostałoby pohańbione. Ale to imperium zasłu-
guje na hańbę. Trzeba powiedzieć, że to było 
najstraszliwsze zło, jakie mogło spotkać ludz-
kość. To, co się wyprawiało w Rosji. Przecież 
oni nawet sobie tam wewnętrznie nie powie-
dzieli całej prawdy, nie postawili żadnego 
zbrodniarza bolszewickiego przed sądem i go 
nie skazali za nic. Ani jednego. Ani jednego, 
słyszała pani o jakimś?

Nie.

Nie! A ta straszna Łubianka jak stała w Mo-
skwie, tak stoi – ten wielki, przerażający bu-
dynek – i oni żadnego łobuza stamtąd nie wy-
ciągnęli i nie powiedzieli: „Ty draniu! Jesteś 
przestępcą!”. Niemcy zrobili denazyfi kację 
i powiedzieli, która organizacja jest przestęp-
cza, a która nie. Gestapo zostało zlikwidowa-
ne, NSDAP została zlikwidowana, powiedzie-
li, że to były organizacje przestępcze, i ludzie, 
którzy w nich służyli, byli przestępcami.

Z kolei w Rosji normalnie funkcjonują partie 
komunistyczne.

Rosjanie niby zdelegalizowali partię komuni-
styczną, znaczy KPZR, ale co z tego?

W Dziennikach kołymskich mówi Pan jednemu 
ze swoich bohaterów, że 20 lat jeździ do Rosji
i nic już Pana nie zaskoczy. Ale jednak się Pan
dziwi cały czas.

O jasne! To była tylko taka konstrukcja wer-
balna, tak powiedziałem, żeby...

Żeby gadał dalej.

Żeby gadał dalej, żeby pociągnął ten temat. Ja 
uwielbiam to, że umiem się dziwić. Pielęgnuję 
w sobie to dziwienie. Chcę się zawsze wiecz-
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nie dziwić. Robię wszystko, żeby się móc da-
lej dziwić.

Co się robi, aby pielęgnować w sobie takie 
świeże spojrzenie?

Nie jestem tam na stałe, tylko co jakiś czas 
sobie wpadam. To jest bardzo ważne, bo w ten
sposób nie przywyknę. Najgorsze, co mnie
może spotkać, to przywyknąć do czegoś. 
Wiele razy mi proponowali, żeby zostać tam
stałym korespondentem – jadę na kontrakt 
na dwa lata i walę stamtąd korespondencję.
I będę mógł tam te swoje reportażyki też cza-
sami pisać. Tak, ale jak będę tam na stałe, to
przywyknę do tego, to przestanę się dziwić.
Tak jak wielu rzeczom dziwią się cudzoziem-
cy, gdy przyjeżdżają do nas. My tego nie wi-
dzimy nawet.

Jednak pisał Pan też reportaże o Polsce, 
a przecież spędza Pan większość życia właśnie 
tutaj.

No tak, ale nie wykorzystuję do pracy tego
zdziwienia.

We wszystkich książkach, w reportażach
przedstawia Pan historie pojedynczych Rosjan 
i przez te opowieści my, odbiorcy, możemy
sobie zbudować pewien ogólny obraz Rosji
i Rosjanina. Ale jak sam Pan mówi, wybiera
Pan te najciekawsze i najbardziej dramatyczne 
historie.

No pewno.

Ale jacy są Rosjanie według Jacka Hugo-
-Badera? Da się to tak powiedzieć w pięciu 
zdaniach?

Nie. Nie chcę tego powiedzieć.

A gdyby znajomy Francuz przyszedł i zapytał:
„Słuchaj, Jacek, to jacy oni są w końcu”?

Oni są zupełnie inni niż ty. Bo mają ogromną 
łatwość i otwartość na człowieka. Od razu ci
się rzucą w ramiona. Wystarczy, że tylko je

otworzysz, i zaraz ci jakiś Rosjanin wpadnie
w ręce. Tak bym powiedział temu Francuzo-
wi. Francuz by godzinę stał, boczył się, by się
patrzył na mnie bykiem, powiedział: co to za
otwarty, może pedofi l jakiś [śmiech]. A Rosja-
nin po prostu cały się odda. Jak już cię polubi,
to na zabój jest twój. Nie kalkulują, w okazy-
waniu uczuć są bezwzględni i nie mają żad-
nych ograniczeń.

A co powiedzieć Polakowi, który ma tyle 
animozji? I nie mówię o tym starszym 
pokoleniu...

Jeszcze lepiej!

...ale o moim pokoleniu. Mam znajomych, 
którzy odczuwają żal do Rosjan, mimo że 
nawet ich dziadkowie, rodzice nie doświadczyli 
żadnych represji. Ale dalej mówią, że Ruscy 
są źli.

A skąd jesteśmy antysemitami, skoro Żydów
nie mamy już 60 czy 70 lat w Polsce? W sfe-
rze werbalnej pozostaje to coś.

Tylko dlatego?

Na przykład. Mamy te resentymenty antyro-
syjskie, chociaż od wielu lat, zwłaszcza w wa-
szym pokoleniu, nie ma powodów, żeby tak 
myśleć. A cóż wy macie do tych Ruskich? Nic
wam nie zrobili. Po prostu sąsiad, który w kra-
ju obok mieszka. Ale jakoś to zostaje. Jest tra-
dycja narodowa, rodzinna, musi potrwać, nim
to się wykorzeni. Pani kupiła te stereotypy
antyrosyjskie – chociaż niekoniecznie stereo-
typy – bo je dziedziczymy z pokolenia na po-
kolenie, wysysamy z mlekiem matki.

Mój dziadek mówił, że czerwoni są źli, 
a wszyscy Ruscy to czerwoni.

Rosjanin to był bolszewik i koniec. Skąd się
wzięli bolszewicy w Polsce? No, od rosyjskich
bolszewików. Oni ulokowali tu swoich Polaków
i wmusili w nas ten komunizm. Bez Związku
Radzieckiego w ogóle nie było cienia szans,
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żeby tu zapanował system komunistyczny.
Gdyby Armia Radziecka w 1944 roku nie
wkroczyła, w Polsce w życiu nie byłoby
komunizmu. Komuniści byli strasznie słabi
w Polsce.

Twierdzi Pan, że Rosjanie mają łatwość
rozgrzeszania przeszłości. Chodzi o tę 
przeszłość polityczną, narodową, czy może
jednak prywatną?

Oni mają niewiarygodny talent do zapomina-
nia. To jest ten syndrom milczenia, który z taką 
determinacją próbowałem opisywać. Oni po
prostu nie chcą gadać o czymś, co jest bolesne.

Chyba nikt nie lubi rozmawiać o sprawach
bolesnych dla niego.

Ja mówię pani o pamięci ludzkiej. Przyjeżdża
dziennikarz z zagranicy i chce o tym gadać,
a oni mówią: „nie trogaj, Jacek, daj spokój, 
to jest bolesne, nie trzeba, po co to dotykać”.
I w ten sposób oni nie omawiają tego. Nie
wzięli rozbratu ze swoją przeszłością, nie
powiedzieli sobie wszystkiego. Ty byłeś zły,
ty byłeś dobry, ciebie krzywdzili, a ciebie
krzywdził ten człowiek albo ci ludzie. A jak 
się czegoś nie powie, to to nie przestaje być.
Jak było nieszczęście, to ono się nie zakończy-
ło. I na tym polega problem Rosji. Oni sobie
tego wszystkiego nie powygarniali do końca.

Czy można scharakteryzować Rosjan według 
miejsca, w którym żyją? Czy europejscy 
Rosjanie są inni niż ci mieszkający głębiej, dalej 
na wschód?

Trochę jest na rzeczy. Rosjanie są zepsuci.

Zepsuci? Mówił Pan, że są otwarci i serdeczni.

Oni są zepsuci w tym sensie, że są dla siebie
niedobrzy, zdemoralizowani. Lepiej zobrazuję
to przykładem. Byłem kiedyś w takim klaszto-
rze, gdzie rysują ikony. Chodzą, pokazują mi tę
całą technologię, ludzi, którzy się tym zajmują,
najczęściej kobiety, siedzą i tam sobie dłubią.
Ale to wszystko są ci starzy święci – Mikoła-

je, Chrystusy, Maryje. A ja mówię: a nie macie
jakichś współczesnych świętych? Jak ci nasi – 
ksiądz Popiełuszko, Maksymilian Kolbe, którzy
żyli w XX, XXI wieku. A oni: „Nie, daj spokój,
dla nas, Rosjan, jedyna świętość to teraz pie-
niądz”.

I to mówią w klasztorze?

Tak. Rosjanie oszaleli na punkcie dorabiania
się, pieniędzy. Rzuciliśmy komunizm, który
był największą świętością i wartością, a teraz
z podobną determinacją i oddaniem budujemy
kapitalizm. Wszyscy marzymy o tym, żeby być
burżujami. Każdy chciałby się jakoś niesamo-
wicie dorobić. Wszyscy walczą o pieniądze.
Mówi się tylko o pieniądzach, o pieniądzach
wszyscy rozmyślają, o pieniądzach między
sobą gadają. Ci głęboko, co na Syberii są, mó-
wią, że Rosjanie kontynentalni tylko czerwoń-
ce w oczach mają. To były te dawne ruble, czer-
wone bardzo. Ludzie to nawet nazywają krasną

chorobą, czyli czerwoną chorobą. I to jest 
prawda. Najważniejsze to teraz załapać się na
to bogactwo, które w Rosji jest, a kiedyś było
niedostępne. W Związku Radzieckim nie było
majątków, tych bogaczy strasznych. Wszyscy
byli równi – jak to u komunistów. A teraz oka-
zało się, że Rosja jest bogatym krajem, tylko
to bogactwo jest skrajnie nierówno podzielone.
A wydaje mi się, że im dalej na wschód, tym
mniej widać objawy tej krasnej choroby. A na 
Kołymie, szczególnie jak wyjechałem z miasta,
z Magadanu, to ci ludzie żyją jakoś tak po sta-
remu. Ba! W świecie XIX-wiecznych wartości.

Ale może to w ogóle nie jest różnica między 
Wschodem a Zachodem, lecz między miastem 
a wsią?

Na Sybirze jest więcej ludzi, którzy żyją we-
dług starych zasad. Mnóstwo z nich to potom-
kowie zesłańców. Przecież Sybir był w gigan-
tycznym procencie zaludniony przez ludzi tam
zesłanych, którzy w pewnym momencie odzy-
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skali wolność i później się tam osiedlili. To są 
potomkowie dawnych skazańców, ludzi jed-
nak innych, zbuntowanych. Są naprawdę inni.

Pan stosuje takie wyraźne rozgraniczenie,
którego oni sami używają: na russkich
i rossijan. Jak to wytłumaczyć Polakowi?

Ja nie robię tych rozgraniczeń.

Robi Pan – są Rosjanie i pozostałe 
narodowości, etnicznie przynależne na przykład
do Syberii. Jak wytłumaczyć Polakowi, że 
obywatel Rosji, z dziada pradziada, nie jest
Rosjaninem?

No, cóż w tym dziwnego, jest po prostu oby-
watelem Rosji innej narodowości. To tak,
jakby powiedzieć, że na Opolszczyźnie żyje
jakaś mniejszość niemiecka, tak jest. Przecież
jest obywatelem Polski, a nie jest Polakiem.
Przecież nie każdy obywatel kraju musi być
tej narodowości podstawowej.

Tak, ale tam to chyba widać, że tak duża liczba
ludzi jest odmienna etnicznie.

No też mi duża, w sumie dwa miliony. Co to jest?
Na Syberii żyje tylko dziesięć milionów ludzi.
A reszta żyje w europejskiej części. Rosjanie
mają jeszcze przeświadczenie, że ta Syberia jest 
prawie niezaludniona. A tuż pod bokiem obok 
mają gigantyczne, dziko przeludnione Chiny.
Widzą, że to jest męcząca dysproporcja. Rosja-
nie mają takie przeświadczenie, że jak naczynia
połączone, to zacznie się kiedyś wyrównywać.
I to będzie straszne dla nich. Widać tych Chiń-
czyków tu i ówdzie, nie jest to jakaś ogromna,
przytłaczająca liczba, ale jednak się pojawiają.
Mniejszość, którą można już dostrzec. To nie są 
Chińczycy w Tybecie, gdzie w stolicy, w Lha-
sie, stanowią większość. Jeszcze tak nie jest, ale
Rosjanie już się tego obawiają.

Ciekawi mnie, jak znajduje Pan swoich
bohaterów. Część, wiadomo – autostop, raz
Pan zabierał podróżnych, kiedy indziej Pana 
zabierano.

To już normalnie o warsztacie mamy gadać.

Chciałabym i o warsztacie pogadać.

No to jest normalne poszukiwanie bohaterów. 
Najważniejsze to musisz wiedzieć, jaki masz
temat.

Ale jakkolwiek na to nie patrzeć, jedzie Pan do 
obcego wciąż kraju. Czy ma Pan tam jakieś...

Przyczółki [śmiech]. Jedziesz na miej-
sce i się dopracowujesz tego wszystkiego.
Wiesz, jaki masz temat, i pod tym kątem
zaczynasz szukać ludzi, normalna praca
dziennikarska. Tak jakbym przyjechał na ja-
kiś temat do Wrocławia, to też patrzę, gdzie
mogę wynajdywać bohaterów do konkretne-
go tekstu. Idę w miejsca, do instytucji, gdzie
mogą mieć na ten temat coś do powiedzenia.
I tam mogę nie znaleźć, ale oni mogą mnie
nakierować za to na jakieś inne miejsce,
innych bohaterów. Początki zawsze są pie-
kielnie trudne. Zawsze boksuję w miejscu.
Bardzo trudno jest rozpocząć pracę, żeby cię
od razu zaczęło żreć, żeby się zaczęły sypać
historie, bohaterowie, te opowieści. To jest 
to, czego ja poszukuję, co jest moim mię-
sem do tekstu. Każdy tekst musi mieć dużo
takiego mięcha, czyli mocnych, twardych,
potężnych, ważnych opowieści. Ja ich zwy-
czajnie szukam.

A gdy ich nie ma, to szuka się do skutku?

To musi być wreszcie. A jeżeli się naprawdę
nie znajdzie, to znaczy, że to nie jest temat,
źle go sobie wymyśliłeś albo źle ci go powie-
dzieli. To się oczywiście może zdarzyć. Jadąc,
możesz przeinwestować jakiś temat, to znaczy
za dużo sobie wyobrażać dobrego, a okazuje
się, że jednak dupa, padaczka, nie będzie tego
tematu. No to wtedy bierzesz się za inny. 

Jeśli już mówimy o warsztacie, to 
porozmawiajmy o Panu jako bohaterze swoich 
reportaży. Jest Pan widoczny w swoich 
tekstach. W Dziennikach kołymskich
to oczywiste, narzuca Pan sobie formę 
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pamiętnikarską. Ale wcześniej – już nie.
Teoretycy reportażu często negują podkreślanie
subiektywnych odczuć reportera, a u Pana jest 
tego mnóstwo.

A co ja pani poradzę? Ja po prostu tak piszę
i nie będę tego zmieniał, nie będę tego popra-
wiał. Nie będę regulował odbiorników, które
są dobrze wyregulowane. No po cholerę? Do-
brze mi wychodzi to, co mi wychodzi, i co ja
mam się martwić, że jest mnie tam dużo? Je-
stem tam, gdzie czuję, że muszę być. Chociaż
bywają teksty, gdzie jest mnie mniej. No ale
taki mam styl pisania, inaczej nie umiem.

Jak się Pan odnosi do dyskusji gatunkowych 
o reportażu? Czy to gatunek dziennikarski, czy 
literacki? Gdzie ma on swoje miejsce?

Tak czy inaczej jest to literatura faktu. Albo
jest tego faktu mniej, albo więcej. Albo jest tej
literatury więcej, albo mniej. Zależy, dla kogo
piszesz. Ja jestem typowym dziennikarzem
prasowym. U mnie jest tak naprawdę naj-
ważniejszy fakt, literatura jest w drugiej ko-
lejności. Kapuściński te proporcje odwracał.
Dlaczego? Bo on pisał głównie książki! A ja
całe życie pracowałem dla gazety. I przyzwy-
czajony jestem, że to musi trzymać się realnie
życia, ziemi, faktu, prawdziwego zdarzenia,
tych prawdziwych, najprawdziwszych ludzi.
Nic tam przy nich nie kombinować, nie mani-
pulować, nie grzebać, nie dłubać.

A technika „zagęszczania”, o której mówiła
Hanna Krall, przyzwalająca na stworzenie na 
przykład z dziesięciu bohaterów jednego?

No nie, bo wtedy to będzie już tak ogromna 
manipulacja, że opowieść o miejscu, ludziach
i czasie zostanie zagubiona. To jest tak, że
idąc drogą literatury faktu, zrobisz sobie krok 
w bok, następnym razem zrobisz sobie dwa
kroki w bok od tego prawdziwego zdarzenia,
a później stracisz czujność i przestanie cię
krępować to, że odejdziesz kilometr od praw-
dy. Kurde, tego się nie powinno robić, to jest 

złe. Co innego, gdy piszesz książkę – inna jest 
umowa z czytelnikami książek, inna z czytel-
nikami gazet. W gazetach masz obowiązek 
też edukacyjny, musisz ludziom pokazać, dać 
opis miejsca, w którym się zjawiłeś. W książ-
kach już czegoś takiego nie ma. Ja robię w li-
teraturze. Mogę się umówić tak, jak mnie się 
podoba, czyli autorowi książki. Pani sobie ją 
przeczyta albo nie. Od pani zależy, czy idzie 
pani na ten deal. I koniec.

Ale na jednym ze spotkań z Panem pojawiła 
się czytelniczka niezadowolona z tego, że
prawda w którymś miejscu książki [Dzienników
kołymskich] została naciągnięta.

Ona się mnie po prostu pytała, jak to jest 
naprawdę. Przyznałem, że opowiedziałem
jej coś, co mi człowiek zmyślił. Ale później 
uczciwie powiedziałem, że on opowiedział mi 
historię, która nie jemu się wydarzyła, którą 
on usłyszał gdzieś, aczkolwiek historia była 
prawdziwa. I na dodatek ja powiem pani, że 
historia jest o tyle prawdziwa, że prawdziwie 
ten człowiek mi ją opowiedział. To nie ja skła-
małem. I nawet nie on skłamał. On jest roman-

sistą, to jest jego praca. To jest człowiek, który 
zajmuje się opowiadaniem historii, które kupił 
tak czy inaczej. To nie są jego historie, ale on 
ma do tego prawo, bo jest romansistą-opowia-

daczem.

Przydarzył się Panu też reportaż wcieleniowy.

Tekst Bomżycha. Ja z nią [bohaterką reporta-
żu] bomżowałem cały dzień.

Dlaczego? Skąd w ogóle pomysł na reportaż
wcieleniowy?

A dlaczego nie?
Na przykład dlatego, że Maciej Siembieda 
zalicza go do „chorób reportażu”. Uważa, że to 
jest po prostu złe.

Ale jest przecież taki gatunek? Trzy razy
w życiu robiłem taką wcieleniówkę prawdzi-
wą. Reportaż wcieleniowy to jest krok dalej od 
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reportażu uczestniczącego. Reporter uczestni-
czy czasami w jakichś wydarzeniach, ale jako
on, reporter, jako Hugo-Bader. A wcieleniowy
to jest taki, że ja uczestniczę w tym, ale tracę
swoją tożsamość, wchodzę w cudzą, wcielam
się w kogoś innego. Już nie jestem sobą, Hu-
go-Baderem. Uważam, że reporter ma do tego
prawo, jeżeli jest powód, dla którego to robi.
Wojtek Jagielski też twierdzi, że to nie jest za-
wodowe i reporter to robi dla hecy, dla zgrywu.
Ja uważam, że są sytuacje, w których to można
uzasadnić. Inaczej nie mógłbym opisać świata
bezdomnych, włóczęgów, nie włączając się do
tego życia. Nie mógłbym zobaczyć, jak świat 
zewnętrzny patrzy na tych ludzi, jeżeli nie je-
stem wewnątrz ich świata. Chciałem zobaczyć,
jak wszyscy ludzie, tak zwani normalsi, patrzą 
na śmiecia leżącego na ulicy. Pani tego nigdy
nie zobaczy, jeśli nie będzie tym śmieciem le-
żącym na ulicy. I niech nygus spróbuje napisać
reportaż o tym inaczej, to mu pogratuluję, je-
śli reportaż nie będzie nudny na dodatek. Jak 
Szczygiełka pani zapyta, co jest najważniejsze
w reportażu, to on pani odpowie: żeby nie nu-
dzić! Co z tego, że się napisze nudny reportaż?
Taki reportaż może napisać każdy! Absolutnie
każdy. A reportaż ma być fajny, dobry, wciąga-
jący. Do tego mądry! Przybije cię do tego tekstu
leadem i nie odpuści do ostatniego zdania. We
wcieleniówce dochodzi do sytuacji, że muszę
wrócić do swojej tożsamości. Jak już siadam
z panem Piotrusiem, a mieszkałem z nim przez
długi czas na ulicy Piwnej w Warszawie, i jak 
pan Piotruś zaczyna mi opowiadać swoje życie,
jak ja wypruwam z niego to życie, to muszę mu
powiedzieć, dlaczego to robię. Mówię: „Panie
Piotrusiu, to jest przebieranka, jestem kimś
innym”. Ja jego nie mogę oszukać. To jest pod-
stawowy, fundamentalny warunek uprawiania
zawodu. Bohater musi wiedzieć z kim rozma-
wia i po cholerę to mówi. Muszę się ujawnić
w tej sytuacji. Nie miałem z tym żadnego kło-
potu, wszystko mu wytłumaczyłem – co ja tu

robię, dlaczego tu jestem. To wszystko, co pani
tłumaczę, powiedziałem jemu.

Pan Piotruś nie miał z tym kłopotu?

Nie. A co to za różnica, czy pan Siembieda by
do niego przyszedł, usiadł na murku z mikro-
fonem i z nim prowadził mądrą rozmowę, czy
to jestem ja przebrany za łacha śmieciowego
i wcześniej z panem Piotrusiem wypiliśmy
fl aszkę, a teraz gadamy. Mówię: „Panie Piotru-
siu, popracujemy”. Jestem głęboko przekonany,
że panu Piotrusiowi jest łatwiej ze mną gadać,
chociaż wie, że też jestem dziennikarzem. Ale
przebieranka jest potrzebna, żebym ja widział,
jak normalsi na nas patrzą. Pan Piotruś grał na 
gitarze, a ja byłem tym zbieraczem pieniędzy.
Grosik na muzykanta! Takie kombo mieliśmy
przez jakiś czas. Inaczej bym tego nie zobaczył.
Nie wiesz, jak to jest być śmieciem. Nie wiesz,
jak to jest być duchem. Nie wiesz, jak to jest,
kiedy ludzie na ciebie patrzą, a cię nie widzą.
Kiedy jesteś przezroczysty. Kurwa, nigdy się
tego inaczej nie zobaczy! Niech ktoś powie, że
to jest pic i choroba reportażu, to niech popró-
buje tej choroby i niech popróbuje bez tej cho-
roby napisać taki reportaż. Co jest złego w tym,
że zjedziesz do kopalni na dół i popróbujesz, jak 
to jest z młotem pneumatycznym w ręku? Nie
będziesz wiedział inaczej, jak smakuje ta robo-
ta, jeśli nie udźwigniesz młota pneumatyczne-
go i nie zobaczysz, w jakie wibracje się wpada.
No popróbuj, chociaż przez kwadrans! To nie
jest żadna choroba reportażu. To jest gatunek.

A co się robi z samotnością reportera?

No, dopada cię. Szczególnie na początku,
kiedy ci nie idzie, kiedy jest strasznie ciężko.
Jezu! Chodzisz z dołem takim, że coś okropne-
go. Wiadomo, że jesteś skazany na samotność,
wszystko musisz zrobić sam, nikt w niczym ci
nie pomoże. W niczym! Wszystko spadnie na
twoją głowę, cały ogromny ciężar napisania
książki, zebrania materiału. Do książki, Jezu,
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ile tego trzeba zebrać... Jesteś z tym zupełnie
sam. A jeszcze ci, cholera, w ogóle nie idzie,
kompletnie ci nie idzie. No to wtedy masz doła.

I co się z tym robi? Przecież trzeba jakoś 
pracować dalej.

To musi minąć. Musisz się z tym borykać. Ty
się nie poddajesz i fedrujesz, fedrujesz, fedru-
jesz... Dłubiesz, walczysz z tym i koniec. Nie
ma na to rady.

À propos pracy w terenie...À

Złocisza znalazłem. To będzie pani złocisz,
dobra?

Na szczęście moje?

Tak, tak, bo ja mam dużo szczęścia, a pani się
na pewno przyda, bo pani jest na rozbiegu ży-
ciowym.

Dziękuję. A wracając do pracy w terenie,
znalazłam w Materiałach z seminarium dla 
reportażystów z 1967 roku rozdział Stefana 
Kozickiego Metodyka pracy w terenie...

Metodyka pracy w terenie? Jezus Maria!

I tam Kozicki podaje jako jedną 
z najskuteczniejszych metod pracy „metodę 
ćwiartkę”.

Czego?! Nie mam pojęcia, o czym pani mówi.
Co to jest?

Ćwiartka wódki. On tam podaje cały wywód na 
temat skuteczności tej metody, ale z drugiej
strony dodaje, że zarzucono mu niemoralność.

Że on idzie do bohatera z ćwiartką? To jest 
skrajnie niezawodowe. To w każdej profesji, ja-
kakolwiek by była, a szczególnie reporterskiej
czy dziennikarskiej, zasuwać do twojego klien-
ta z wódą? No niech pani sobie wyobrazi leka-
rza w takiej sytuacji albo nauczyciela. Nie, no,
Jezus Maria... Kompletny debilizm. Pani jest 
teraz dziennikarzem, robi swoją dziennikarską 
robotę, niech pani do mnie przyjdzie, wycią-
gnie ćwiartkę wódki, żebym ja się napił, żeby
mi się łatwiej mówiło. Tobym panią tak pogo-

nił, żeby pani przez tydzień uciekała. Z taką 
metodą to można pójść tylko do domu pomocy
społecznej, gdzie leczą alkoholików, albo do ja-
kiegoś klubu degeneratów w pegeerze.

Z drugiej strony, nie ukrywa Pan, gdy się napije 
ze swoim bohaterem.

Ależ oczywiście. I nie ukrywam, że się wtedy 
lepiej gada. No co będę kłamał. Każdy Polak 
wie, że się lepiej gada. Ale ja nigdy nie idę
z fl aszką. Nigdy, nigdy tego nie zrobiłem, po
prostu zwyczajnie nigdy. Ta wódka się oczy-
wiście pokazuje, ale gdy mój bohater potrze-
buje ją wyciągnąć, bo w pewnym momencie
serce mu wyje. Dotykamy bolesnych spraw, 
rzeczy, które jego bolą, i on po prostu musi
sobie pomóc, znieczulić ten ból. Bo mu dusza
wyje z rozpaczy. Ja go nie mogę zostawić, to 
wtedy byłoby nieludzkie. Ja mu rozdrapałem 
te rany, a potem mówię: to teraz zostań z tym
sam. Nie, to ja się z nim napiję. Tym bardziej,że
jeszcze będziemy dalej pracować. I to poma-
ga, uczciwe mówię. Jakbym powiedział, że
nie pomaga, toby dopiero powiedzieli, że to 
jest kłamstwo. Tu nie stosujesz żadnej meto-
dy, po prostu przyjmujesz bohatera z dobro-
dziejstwem jego inwentarza. Jak wyciągnie 
herbatę i ją postawi, też pani będzie ją piła.
Dlaczego ma pani odmówić? A jak on jest 
głodny i musi zjeść, no to zjecie. Jest potrzeba
biologiczna albo potrzeba duszy, która mówi: 
to teraz musimy się napić... To on tak mówi,
bo pani jest nieważna w tym całym rozdaniu.
To, co w pani duszy się dzieje, nikogo nie ob-
chodzi. Nie narrator jest tutaj ważny. Nikogo 
nie obchodzi, co pani Dorota ma do powiedze-
nia, pomyślenia i co się wyprawia w jej duszy.
Kompletnie nikogo nie obchodzi. Bohater jest 
ważny.

Przecież przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że 
jest Pan obecny w swoich reportażach, pisze 
o swoich myślach, uczuciach.

No bo w tym uczestniczę! Ale nie powinie-



90  

Co Jacek Hugo-Bader będzie robił na 
emeryturze?

Pisał książki.

Reportaże?

Tak, bo ja nie potrafi ę innych książek pisać, nie
umiem wymyślać historii, nie mam talentu bele-
trystycznego. Mnie muszą coś pokazać, powie-
dzieć, muszę coś zobaczyć, żeby móc to opisać.
Marzę o tym, żeby napisać sagę mojej rodziny,
która miała niezwykłą historię. Zawiera się mię-
dzy 1914 a 1989 rokiem, czyli równo 75 lat, trzy
ćwierci wieku. Ale nie wiem, czy będę umiał
napisać powieść, choć opartą na prawdziwych
zdarzeniach, to nietrzymającą się tej prawdziwej
historii ortodoksyjnie. To takie ładne ramy czaso-
we. 1914 rok, początek I wojny światowej, mój
dziadek przyjeżdża do mojej babci, przywiązuje
konia do wierzbowego palika, który wbity na
podwórku jest. A później, gdy ja już jestem na
świecie, wiele, wiele lat później, to zamiast tego
palika wielka, ogromna wierzba rośnie. Będąc
dzieckiem, wydawało mi się, że to największe
drzewo świata. Prawie baobab. Parę lat później
wielkie wydarzenie w naszej rodzinie – tę wierz-
bę wycinają. Bo ona wisi nad całym naszym
ogromnym domem, który wtedy wydawał mi
się wielki jak pałac królewski, a teraz jako stary
chłop widzę, że rzeczywiście duży dom, ale ża-
den gigant, żaden pałac. Wierzba jest drzewem,
które bardzo szybko rośnie, ale jest krucha, nie
może być długowieczna, bo wszyscy boją się,
że zwali się na dach. A to dach z dachówki, więc
boimy się po prostu, że go pokanceruje. Zosta-
je ścięta. I mijają jakieś lata, przychodzi 1989
rok, komuna w Polsce upada, świat się zmienia,
a ile się przy tym wszystkim dzieje... Może jak 
już nie będę miał siły, żeby podróżować, to będę
siedział i kombinował, żeby coś takiego napisać.
Tylko nie umiem wymyślać.

Przecież jest historia rodziny.

Tak, ale nie umiem opisywać tak historii.

nem inspirować „dziania się”, bo wtedy za-
kłócam rzeczywistość. Ale jak później już ją 
opisuję, to dlaczego mam udawać, że mnie
tam nie było. Ja tam jestem, na litość boską,
ja rozmawiam z tym człowiekiem. Ja dostaję
drugi kieliszek do picia i pijemy wspólnie, je-
żeli to jest alkoholowy temat. A jak nie, to do-
staję widelec do jedzenia albo łyżkę do zupy.
I ja w tym jestem. Bohater mnie wciągnął do
swojego życia, to jestem. Ja to życie tak opi-
szę, bo tak je widzę.

Chciałam jeszcze zapytać o cytat, który się 
u Pana często pojawia – o rzemykach spojrzeń. 
To jest Babel, prawda?

Oczywiście. Na dodatek powiedział to stary
Gadali: „i oplata go jedwabnymi rzemykami
przydymionych swoich spojrzeń”. Albo mnie.

Pamięta Pan pierwszy raz, gdy zobaczył Pan to 
spojrzenie?

Tak, z pewnością, gdy pisałem ten tekst o ro-
syjskich Żydach. Rozpoczynam go właśnie od 
tych słów. Jeszcze tego tekstu nie napisałem,
zbierałem materiały o Żydach, odkrywałem
ich. Wcześniej dla mnie zjawisko Żydów
w ogóle nie istniało. Dopiero jako dziennikarz
spotkałem się z nimi, zacząłem nad nimi my-
śleć. Wymyśliłem sobie ten temat o rosyjskich
Żydach i wyruszyłem w świat w poszukiwa-
niu takich ludzi. I zobaczyłem, że są to ludzie
troszeczkę inni, inaczej patrzą, potrafi ą tak cię
opleść swoim spojrzeniem, że ach. I tylko oni
to mają. To jest taki lejtmotyw mojego pisa-
nia; wszędzie tam, gdzie są Żydzi, to się znaj-
dzie takie spojrzenie.

Tylko oni tak patrzą?

Tak uważam. Tego się trzymam. Opisuję róż-
ne spojrzenia, oczy różnych ludzi, ale tego
zdania użyję tylko dla Żydów. Dla nich zare-
zerwowałem sobie to zdanie. Piękne zdanie,
niezwykłe, prześliczne...
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Słuchałem w radiowej Trójce książki Wojt-
ka Jagielskiego Wypalanie traw o Afryce. Jak 
on to pisze? Kurczę, tak mnie to zastanawia.
Przyjeżdża jakiś bohater, drugi na niego patrzy
przez okno i sobie myśli ten bohater na temat 
tego, co przyjechał samochodem, zaparkował,
trzasnął drzwiami. Skąd Wojtek wie, co tamten
za oknem sobie myśli? A to już jest coś innego.
On opisuje prawdziwe wydarzenia w jakimś
miasteczku afrykańskim, ale to wszystko, co
się wokół tych ludzi działo, musi wymyślić.
Ja bym tak nie potrafi ł. Zobaczymy, nie mu-
szę się martwić, co będę robił za kilkadziesiąt 
lat. Myślę małymi krokami. Teraz musi minąć
trochę czasu, żeby ludzie zapomnieli o Dzien-

nikach kołymskich, i machnę następną książkę.

Ja słyszałam, że teraz jest „moda na Hugo-
-Badera”.

Moda? No to super, wspaniała moda, ja nie
mam nic przeciwko temu. To jest zachwycają-
ce, co ja słyszę. Ja jestem szczęśliwy, bo książka
się dobrze sprzedaje, a przecież po to się pisze.
Jakbym miał napisać, żeby leżała – ojej, szko-
da. A jak ludzie czytają, jak mogę mieć spotka-
nia autorskie... Boże, żeby pani wiedziała, jak 
to mnie ładuje pozytywnie niesamowicie. Jaka
to jest przyjemność i zaszczyt, że ludzie przy-
chodzą, słuchają cię, patrzą ci w oczy. O matko!

Zaskoczyło mnie, że wiele osób, które 
wcześniej się w ogóle Rosją nie interesowały, 
czyta Pańskie reportaże.

Mnie się wydaje, że Polsce jest faza na litera-
turę faktu. A jeśli na Rosję, to świetnie, bo ja
mam co robić.

Jak Pan sądzi, skąd w młodych ludziach,
w moim pokoleniu, zainteresowanie Rosją?

Może autorzy, których czytacie, piszą wa-
szym językiem i to jest dla was strawne.
Może dobrze wam wchodzi ten Wilk, ten
Hugo-Bader.

Wiele osób zaczyna się też uczyć języka, 
hobbystycznie, żeby chociaż trochę poznać ten
kraj.

Bo to jest strasznie ważny kraj dla nas prze-
cież, umówmy się. Musimy dużo wiedzieć
na temat tego kraju. To jest nasz największy
i piekielnie ważny sąsiad. Nie możemy zapo-
mnieć, że mamy takiego giganta pod bokiem.
To jest dziwny kraj, strasznie różny wobec
tego, co mamy wokół siebie. Rosjanie są 
mało podobni do nas, a już skrajnie inni od 
naszych pozostałych sąsiadów. Jeżeli mówi
pani, że jest taka moda, to dobrze, niech ona
sobie będzie. Oni są zbyt ważni dla nas, żeby-
śmy mieli ich ignorować albo patrzeć na nich
tylko poprzez stereotypy, które są i pokutują.
Musimy się z nimi uporać.

Potrzeba jeszcze kilku pokoleń?

Tak, poradzimy sobie. Musimy pozbyć się ste-
reotypów, które wzięły się z komunizmu. Bo
to było odreagowywanie najgorszych rzeczy, 
które mieliśmy z sowieckiej okupacji. Patrzy-
liśmy na nich jak na okupanta i to do tej pory
trochę zostało. Obśmiewaliśmy ich z każdej 
strony i na każdym kroku. Teraz powinniśmy
już przestać obśmiewać, bo nie są tacy gorsi 
od nas. Wyleczymy się z tego z czasem. Trud-
no z Rosją jest, oni nie są skłonni do zmian, 
trzymają się twardo starego. Pewnie byłoby 
lepiej, żeby byli trochę inni, abyśmy się mo-
gli łatwiej dogadać. Mówimy teraz o polity-
ce. Myśli pani, że byłoby źle, gdyby Rosja 
wstąpiła kiedyś do Unii Europejskiej? A niby
dlaczego, przecież oni są w Europie. Niech
wstępują, super.

Myślę, że oni by nie chcieli.

No, na razie nie. Ale co by było w tym złego?
Przecież są elementem Europy. To nie jest tak, 
że my ich przyłączamy do Unii Europejskiej.
Istnieje wielka, wspaniała rosyjska kultura. Są 
wielkim ludem o chrześcijańskich korzeniach, +
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hołdujemy podobnym zasadom, przestrzega-
my ich. Dekalog jest wykładnią wartości, któ-
rych przestrzegamy, one są odwieczne i uni-
wersalne prawie dla wszystkich. Rosjanie,
gdy mówią o tym, twierdzą, że my ich wchło-
niemy, będziemy ich okupować, a przecież
to nie o to chodzi. Jesteście fragmentem nas.
Rosjanie myślą imperialnie, systemem poszu-
kiwania wroga. Ja nie jestem w tym mocny,
nie lubię się nad tym zastanawiać. Wolę my-
śleć i mówić o tym, co jest teraz, a nie kom-
binować o przyszłości. Eee tam, zaczynam
bredzić, słyszę to.

No to ma Pan rzadką umiejętność mówienia
i słuchania siebie jednocześnie.

Muszę się ćwiczyć w tym. Jak piszę tekst, to
sobie go później głośno czytam. Muszę go
słyszeć, a mam zwierzęco dobry słuch. To, co
piszę, musi mieć odpowiednią melodię, faj-
nie brzmieć i łatwo wpadać w ucho. Dlatego
wiem, że moje pisanie sprawia ludziom przy-
jemność, nawet jeżeli nie piszę o przyjemnych
rzeczach. Bo przecież, na litość boską, nie
piszę o przyjemnych rzeczach, a chcę, żeby
sprawiało to ludziom przyjemność, żeby oni
nie cierpieli przy czytaniu tego tekstu. Nikt 
nie lubi cierpieć. Jak ktoś nie cierpi szpinaku, 
to nie będzie go jadł, chociaż mu powiedzą, że
jest zdrowy. A na grzyba mi jeść takie świń-
stwo?

Ja lubię.

Ja też uwielbiam. Ale mój syn, choćbym mu
powiedział, o ile lat mu to przedłuży życie,
to nie weźmie do gęby. Tak samo jest z tek-
stem. Musi dobrze wchodzić ludziom w gło-
wę. Trzeba go tak napisać, aby miał piękną,
ładną melodię, dobrze ułożone zdania, tytuł
dobrze brzmiący. Liczę sylaby. Lubię krótkie
tytuły. Bia-ła go-rą-czka – te dwa słowa mają 
piękną melodię, ładnie zestawione słowa.
Dzien-ni-ki ko-łym-skie już nie mają tak ładnej. 

Z kolei lead musi być taką fajną petardą, jak 
uderzenie pięścią między oczy. Początek jest 
najważniejszy. Jak przydzwonisz z począt-
kiem, to jakbyś przybił czytelnika takim wiel-
kim gwoździem do tekstu. On już nie będzie 
chciał od niego odejść. Później może troszkę 
siąść napięcie. Ale czytelnik pomyśli: ach, tak 
fajnie zaczął, tak strasznie, potężnie mocno, to 
ja muszę do końca doczytać, bo to się jeszcze
wróci. Bo to, co ma pani najmocniejszego, to 
na początek.

A co z końcem?

Drugą rzecz pod względem jakości dajemy na 
koniec, żeby zostawić człowieka z tym czymś 
silnym, mocnym, potężnym, wspaniałym 
na koniec, aby zapamiętał to dobre, co pani 
miała w tym tekście. Koniec się świetnie pa-
mięta. To nie jest odkrywcze – najważniejszy
jest początek i koniec. A wszystko, co nie jest 
ciekawe, po prostu się wyrzuca z tekstu. Jak 
ci mówią, ze tutaj tekst siada, to wypierniczaj 
go, albo napisz inaczej albo skróć. Ogólnie 
tendencja jest taka, że ludzie za długie teksty 
oddają. Szczygieł mówi, że nie ma takiego 
tekstu, którego nie można by skrócić. Co jakiś 
czas coś mi takiego wygłasza, ja mu oddaję 
tekst, on mówi, że by skrócił o tyle, po czym 
siada i mówi: „Kurde, nie znalazłem, gdzie by 
tu można skrócić!”.                
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