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Literatura non-fiction… ju¿ tytu³em nawi¹ zuje 
polemicznie do ksi¹¿ki Kapuœciñski non-fiction Artura 
Domos³awskiego i w gruncie rzeczy stanowi swoist¹ 
apologiê – w tradycyjnym znaczeniu tego s³owa, ozna-
czaj¹cym obronê – pisarza i refutacjê oskar¿eñ, które pod 
jego adresem wysun¹³, lub insynuowa³, autor szeroko 
dyskutowanej biografii. […] Mimo tej zagorza³ej dysku-
sji […] jego wizerunek Kapuœciñskiego nie doczeka³ siê 
krytyki, która by³aby dobrze wyargumentowana, a jedno-
czeœnie dotar³aby do szerszego krêgu czytelników. […]
W tej sytuacji rzeczowa, treœciwa i oparta na dog³êbnej, 
ca³oœciowej znajomoœci dzie³ Kapuœciñskiego oraz ich 
recepcji przekonuj¹ca polemika z Domos³awskim No-
wackiej i Zi¹tka wype³nia istotn¹ lukê i staje siê pozycj¹ 
niezwykle potrzebn¹, tym bardziej ¿e przywraca zapo-
znane standardy polemiki – dobrze udokumentowanej 
faktograficznie, pos³uguj¹cej siê logicznym wywodem, 
bezkompromisowo formu³uj¹cej zarzuty, ale te¿ ana-
lizuj¹cej Ÿród³a postawy adwersarza. […] Ksi¹¿ka, która 
uczy krytycznego myœlenia i krytycznego czytania, 
powinna trafiæ do krêgu czytelników znacznie szerszego 
ni¿  odbiorcy  uniwersyteckich  prac  literaturoznawczych.

Z recenzji wydawniczej
prof. dr hab. El¿biety Kiœlak

Beata Nowacka i Zygmunt Zi¹tek s¹ 
autorami ksi¹¿ki Ryszard Kapuœciñski. 
Biografia pisarza (Kraków, Znak, 2008), 
która ukaza³a siê tak¿e w jêzykach 
hiszpañskim (t³um. F.J. Villaverde, Madryt, 
Bibliópolis, 2010) oraz w³oskim (t³um.
S. De Fanti, Udine, Forum, 2012). Publikacja 
w 2009 roku zosta³a nagrodzona Œl¹skim 
Wawrzynem Literackim.

Beata Nowacka – doktor nauk 
humanistycznych, pracuje w Instytucie 
Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego 
Uniwersytetu Śląskiego. Autorka ksi¹¿ki 
Magiczne dziennikarstwo. Ryszard 
Kapuœciñski w oczach krytyków (2004, 2006 
– wyd. 2) i opracowania Cesarza Ryszarda 
Kapuœciñskiego w serii Biblioteki Narodowej 
(BN I 315) oraz artyku³ów opublikowanych 
w pracach zbiorowych i czasopismach 
naukowych. Interesuje siê problematyk¹ 
reporta¿u, podró¿opisarstwem i recepcj¹ 
literatury polskiej w œwiecie.

Zygmunt Zi¹tek – doktor habilitowany, 
literaturoznawca, profesor w Instytucie 
Badañ Literackich PAN. Jest wspó³autorem 
drugiego tomu Literatury polskiej 1918–1975 
(1993), autorem ksi¹¿ek Wiek dokumentu. 
Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie 
wspó³czesnej (1999) i Ksawery Pruszyñski 
(1972) oraz kilkudziesiêciu rozpraw
i artyku³ów (drukowanych w wydawnic-
twach zbiorowych i czasopismach), 
dotycz¹cych g³ównie zjawisk z pogranicza 
pisarstwa dokumentarnego i problematyki 
miejsca w literaturze.
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Słowo wstępne

Kapuściński non -fiction to demaskatorska biografia autorstwa 
Artura Domosławskiego (Warszawa, „Świat Książki”, 2010), która 
spowodowała trudne do naprawienia szkody w społecznym 
wizerunku Ryszarda Kapuścińskiego. Wiemy, że nie wszyscy to 
zdanie podzielają, widząc rozmaite zalety a to samej książki, a to 
niezwykle szerokiej i burzliwej debaty przez nią sprowokowanej, 
podczas której poruszono wiele ważnych problemów. Uważamy, 
że się mylą. Żadne atrakcje czytelnicze biografii, żadne – faktyczne 
czy rzekome – efekty dyskusji nie usprawiedliwiają bowiem kosz-
tów, jakimi zostały opłacone. Nie usprawiedliwiają wybiórczego, 
tendencyjnego używania wiedzy o życiu pisarza ani – świado-
mego czy mimowolnego – braku umiejętności czytania reportażu 
literackiego, manipulowania tekstami i cytatami.

Półtora roku przed Domosławskim wydaliśmy pierwszą biogra-
fię twórcy Cesarza (Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Kraków, 
Znak, 2008), która, choć zdobyła sobie znaczne grono czytelników, 
nie może oczywiście równać się z marketingowym sukcesem 
„Kapuścińskiego bez fikcji”. W niniejszej publikacji nie chcemy 
polemizować z jego autorem. Mając jednak pewną wiedzę o życiu 
i twórczości Kapuścińskiego, staramy się unaoczniać i prostować 
oczywiste błędy, przeinaczenia i manipulacje, których nie brakuje 



w słynnej biografii. Czynimy to raczej przy okazji kolejnych prac 
związanych z pisarstwem polskiego reportera niż z niezaspokojonej 
pasji polemicznej. Po prostu okazało się, że teraz, podejmując jakieś 
zagadnienie dotyczące twórczości Kapuścińskiego, trzeba najpierw 
uporać się z tym, co w danej kwestii zafałszował i upowszechnił 
Domosławski. Już nie wystarczy czytać wobec zastanej wiedzy, 
tzw. stanu badań, teraz trzeba jeszcze czytać „po Domosławskim”.

Nie planowaliśmy tej książeczki. Jak łatwo stwierdzić po lek-
turze noty bibliograficznej, narodziła się ona samoistnie – z prac 
pisanych niezależnie przez oboje autorów – i najprawdopodobniej 
będzie miała swoje kontynuacje. Bardzo liczymy na to, że zostaną 
one podjęte przez kolejnych czytelników i interpretatorów spuści-
zny Kapuścińskiego.

Beata Nowacka i Zygmunt Ziątek



Non -fiction literature
Reading Kapuściński after Domosławski

Summar y

The book is a collection of four articles in which the authors of the first 
artistic biography of Ryszard Kapuściński deal with the main accusations 
brought against the writer by Artur Domosławski in Kapuściński non -fiction, 
a book widely discussed in 2010. They oppose the accusation of creating 
a myth, and his own legend, as well as confabulations and opportunism in 
an objective and justified way, showing a selected and tendentious usage of 
the author’s life knowledge, the lack of comprehension of a literary report-
age, manipulation with texts and quotations, as well as numerous factual and 
technical mistakes made by Domosławski. The book provides all who care 
about an individual and unprejudiced communing with Kapuściński’s texts 
with arguments, and may be useful particularly when shaping an appropriate 
attitude towards them in a school or university. 



Letteratura non -fiction 
Leggere Kapuściński dopo Domosławski

Sommar io

Il volume raccoglie quattro saggi in cui gli autori della prima biografia let-
teraria di Ryszard Kapuściński entrano in polemica contro le accuse mosse 
sulle pagine di Kapuściński non -fiction, pubblicato e ampiamente discusso nel 
2010 (edizione italiana: La vera vita di Kapuściński: reporter o narratore? Artur 
Domosławski, 2012). Con un’esposizione fattuale e ben argomentata dimos-
trano falsi la presunta narrazione mitica dell’autore, la creazione della propria 
leggenda, l’idealizzazione dei fatti e l’opportunismo; denunciano una tenden-
ziosa e selettiva manipolazione di dati, testi e citazioni, una netta incomp-
rensione delle regole del reportage letterario e numerosi errori fattografici 
che mettono in dubbio l’abilità nel mestiere di Domosławski. Il volume pro-
pone a tutti coloro che intendono avvicinarsi ai testi di Kapuściński un vero 
e proprio saggio argomentativo. È un libro che aiuta a capire meglio l’opera 
dell’autore, incoraggia a leggerla in maniera autonoma e spregiudicata, co-
sciente e ragionata, sia a livello scolastico sia a livello universitario.
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