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Kresowa apokalipsa 

(o reportażach i „peorach” Wojciecha Pestki) 

 

Wojciech Pestka debiutował w lubelskiej „Kamenie” w 1972 roku; pod względem jego 

przynależności do pokoleń literackich należy sytuować go gdzieś pomiędzy Nową Falą a Nową 

Prywatnością. Do 1980 od czasu do czasu drukował wiersze.  

Po kilkunastoletniej przerwie publikować zaczął dopiero ok. 2005 roku, do dzisiaj 

wydając: parę tomów wierszy (2005, 2008, 2017, 2020), trzy powieści (2013, 2017, 2021)  - z 

których najbardziej znana jest Powiedzcie swoim… (2013), poświęcona tzw. wydarzeniom 

radomskim w czerwcu 1976 roku, tom opowiadań (2009), biografię ks. Józefa Gackiego (2012) 

i monodram (2020). Jest znanym tłumaczem z białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, 

eseistą, scenarzystą, wydawcą1; działa na rzecz swojego regionu. 

Największym osiągnięciem „powracającego z niebytu” pisarza okazały się jego 

reportaże, zebrane w trzech tomach wydanych między 2009 a 2020 rokiem (od mniej więcej 

2005 liczne z nich ukazywały się w Odrze), parokrotnie nagradzane, tłumaczone na ukraiński, 

białoruski itd. Wydał: Do zobaczenia w piekle. Kresowa apokalipsa: Ukraina, Polska, Białoruś, 

Łotwa (Warszawa 2009 oraz wydanie 2 zmienione  i rozszerzone, Kraków 2019), Gdyby Polacy 

nie byli Polakami. Kresowa apokalipsa: Reportaże i perory (Kraków 2019), Diabelska maszyna 

do szycia. Kresowa apokalipsa: Reportaże i perory (Kraków 2020). 

Owa powtarzalność podtytułu uprawnia, jak sądzę, do traktowania tych tomów jako 

jednej całości liczącej 55 reportaży zajmujących z górą 950 stron druku, których  wspólnym 

mianownikiem jest zainteresowanie wydarzeniami ważnymi dla Ukrainy, Litwy, Łotwy, 

Białorusi, Rosji oraz tym, co w połowie XX wieku Polacy przeżywali na Kresach. 

Co istotne, Pestka nie jest ani nie był zawodowym reportażystą, wymienione zbiory nie 

składają się z tekstów, które redakcja kazała mu napisać, i/albo zapewniających wysokie 

honorarium. Pestka za to jest pisarzem, który nawiązuje do tradycji reportażu literackiego, 

zbiera teksty w tomy... No i wydaje się, że tworzył i tworzy swoje reportaże głównie z potrzeby 

serca. 

* 

Aby spróbować dokonać charakterystyki tego imponującego wielkością reportażowego 

 
1 Dokładna bibliografia Pestki – patrz W. Kajtoch: Nie mam gdzie wrócić. W kręgu twórczości Wojciecha Pestki, 

Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2022. 



dzieła, powstałego na przestrzeni co najmniej 15 lat, spróbuję pokazać jego rozwój, 

powiększanie się, sięgając do twardych danych: 

 Pierwsza książka o „kresowej Apokalipsie” (wydana w 2009 roku, ale posługuję się 

wydaniem z 2019 roku) zawiera 15 reportaży – rozmów z bohaterami wspominającymi własne 

życie lub życie postaci znaczących dla kresowych okolic. Te postacie to: Bruno Schulz, 

Stanisław Vincenz, Stefan Weigl2. Współrozmówców będących głównymi bohaterami 

reportaży jest piętnastu: sześcioro Polaków i Polek, którzy zaznali przesiedleń, deportacji, 

syberyjskich łagrów (w tym dwoje szczególnie prześladowanych przez UPA), jeden Polak z 

Rygi - radziecki dziennikarz i dysydent, kolejny Polak - współczesny działacz Związku 

Polaków na Białorusi. W sumie ośmiu Polaków: sześciu ze starszego, wojennego pokolenia, a 

dwóch nieco młodszych. Mamy następnie trzy Ukrainki więzione za czasów radzieckich za 

niepodległościową działalność na rzecz Ukrainy3, dwóch współczesnych białoruskich pisarzy 

– opozycyjnych wobec Alaksandra Łukaszenki, i Knuta Skujenieksa – znanego poetę 

łotewskiego przez prawie dekadę od początku lat sześćdziesiątych XX wieku więzionego w 

łagrach. Pod względem geograficznym rozmowy dotyczą Drohobycza (2 rozmowy), 

Borysławia, Huculszczyzny, Buczacza, okolic Tarnopola, Lwowa (2…), Kamieńca, Łucka, 

Mińska (3…), Chatynia pod Mińskiem, Rygi (2…), przewijają się tematy: Uzbekistanu, 

Kołymy, Workuty, Mordowii. Jak widać, Pestka przebywał przede wszystkim na Ukrainie, 

Białorusi, Łotwie (przedsięwziął też wypad do Rosji), interesował się zwłaszcza wojennymi i 

powojennymi życiorysami kresowych Polaków, ale także losami Ukraińców i bieżącą sytuacją 

na Białorusi. 

 Sięgnął także po tematy będące w Polsce nieomal tabu, pokazując, że UPA i OUN z 

ukraińskiego punktu widzenia były organizacjami patriotycznymi. Oczywiście znaleźli się 

niechętni krytycy4 - i w Polsce, i na Ukrainie, bo Ukraińcom pisarz uświadomił fakty, o których 

albo wiedzieli mało, albo nic. To znaczy, że Polacy w czasie wojny nie kolaborowali z 

Niemcami5, lecz w dużej swej części byli – tak samo jak i Ukraińcy – ofiarami Rosjan, którzy 

w czasie i w wyniku wojny zajęli ziemie i polskie, i ukraińskie zarazem.  

 Kolejny tom, Gdyby Polacy nie byli Polakami ma wszelkie cechy „dalszego ciągu”, ale 

 
2 Twórca szczepionki na tyfus, produkował ją w okupowanym przez Niemców Lwowie. 
3 W tym Daria Husiak, łączniczka jednego z przywódców OUN odpowiedzialnych za Rzeź Wołyńską – Romana 

Szuchewycza. 
4 Pisarz tak się o nich wypowiadał: „Nie potępiałem, nie oskarżałem, nie przyznawałem racji. To wywołało 

krytykę, zarzuty, nawet agresję w mediach reprezentujących różne środowiska. […] Wciąż uważam, że ostateczny 

sąd nad historią, którą przywołuję, należy nie do mnie, a do czytelnika, to on powinien to uczynić w zgodzie ze 

swoim sumieniem i swoją wiedzą.” (Cyt. Pestka, Kłymenko, op. cit.) 
5 Tak wojenne losy Polaków (zwłaszcza z AK) pokazywały radzieckie (rosyjskie i białoruskie) popularne filmy. 



i wskazuje, że zainteresowania pisarza i jego poznawcza strategia – zmieniały się. W 

przeciwieństwie do poprzedniego jest bardziej zróżnicowany.  

Cztery reportaże (But nawet w Paryżu pozostanie butem, Która strona odwrotna (tropem 

niedopowiedzianego reportażu), Widziałem wszystko i Ostatni krąg piekła, Stalag 307…) są 

niejako uzupełnieniami do poprzedniego zbioru. Mamy też ogólniejszy szkic o Czesławie 

Miłoszu, analogiczny do szkicu o Vincenzie oraz klasyczny w formie reportaż o podróży do 

Rapperswilu i zwiedzaniu tam polskich pamiątek. Natomiast pozostałych 13 szkiców przynosi 

tematyczne i formalne nowości. Tematyczne generalnie w tym się zawierają, że Pestka 

rozmawia tu zasadniczo z ludźmi swojego pokolenia, opisuje wydarzenia aktualne, z lat nieco 

tylko poprzedzających wydanie książki. W tych 13 tekstach rozmówcami lub narratorami są:  

1 Łotysz, 2 Polaków (rozmowy dotyczą łotewskiej Polonii), 2 Białorusinów, 2 Rosjan, 5 

Ukraińców i jedna ich grupa. Jak na dłoni widać, na którym kraju pisarz zaczyna się 

koncentrować.  

* 

Największą jednak nowością był podział na „reportaże i perory”. Pestka tak widzi genezę 

nowej formy: „Perora to kwestia mojego trochę podświadomego dążenia do obiektywizmu i 

dokumentalnej funkcji tekstu reportażowego (jeśli to jeszcze jest reportaż). Aby zrezygnować 

albo przynajmniej zminimalizować odautorskie wypowiedzi w pewnym momencie zacząłem 

stosować technikę mozaikowego przedstawiania różnych punktów widzenia i cytowania 

różnych źródeł. Naturalną konsekwencją stał się tekst, w którym rola autora została ograniczona 

maksymalnie do zapisu głosu rozmówcy (i ewentualnie moderowania wypowiedzi), posłużenia 

się techniką cudzego głosu. Trzeba było znaleźć odpowiednie określenie dla tej formy 

narracyjnej i tak pojawiła się perora”. 

Czym jest reportaż wiadomo (każdy może to sprawdzić w licznych encyklopediach, 

słownikach, Wikipedii itd.). Reportaż będący zapisem rozmowy6 też jest formą znaną i 

omawianą. Natomiast Pestkowa perora, która nie przewiduje w swojej sytuacji narracyjnej 

ujawnienia postaci zbierającego informację reportera, nie jest reportażem7, lecz dobrze 

osadzonym w realiach apokryfem, stworzonym z autentycznych wypowiedzi, które padły 

podczas rozmowy bohaterów z autorem tekstu, albo zaczerpniętych z innych źródeł (np. 

 
6 W terminologii M. Wojtak  reportaż taki,  nawiązujący do formy wywiadu, jest jedną z możliwych „globalnych 

adaptacji gatunkowych”, to kolejny „adaptacyjny wariant wzorca gatunkowego” (M. Wojtak, Gatunki prasowe, 

Lublin 2004) 
7 Być może trafnym jej określeniem będzie używany przez A. Kaliszewskiego termin quasi-reportaż (A. 

Kaliszewski, Od Oleandrów po Murmańsk. Antologia polskiego reportażu wojennego na temat I wojny światowej 

i wojny polsko-bolszewickiej. (Kraków 2016).  



dostępnych druków itd.). Przybiera formę jednolitego monologu, niekiedy zbliżającego się do 

tzw. monologu wypowiedzianego8, a innym razem przypominającego bardziej przemowę (stąd 

nazwa perora). Jest to forma jednak artystyczna, choć dokumentarna, przypominająca trochę 

tzw. biografię upowieściowaną, a więc jeden z rodzajów powieści biograficznej.  

Biorąc pod uwagę tradycję dziennikarską, widać tu nawiązanie do praktyki Wańkowicza. 

Wańkowicz konstruował ważniejsze, pojedyncze postacie z wielu autentycznych 

pierwowzorów. Dobierając elementy ich życiorysu, w szczegółach  przestrzegał zasad dążenia 

do prawdy literalnej (każde wydarzenie miało miejsce i ktoś konkretny je przeżywał), ale - 

ogólnie rzecz biorąc - bohaterowie byli konstrukcjami; przygody tych „posklejanych” 

bohaterów przede wszystkim odzwierciedlały prawdę esencjonalną, ogólniejszą. 

Podobnie jest z perorami Pestki: wypowiedź postaci „sklejona” jest z fragmentów 

różnych wypowiedzi tejże postaci, ale jednak w całości ma przedstawiać prawdziwy jej pogląd. 

Między reportażem a perorą jest też ta różnica, że reportaże najczęściej opowiadają o zwykłych 

postaciach, jak np. uczestnicy ukraińsko-rosyjskich starć w Donbasie, a perory wypowiadają 

członkowie elit. W omawianym tu tomie są to: Andris Vilks, dyrektor Biblioteki Narodowej w 

Rydze, Andrij Pawłyszyn – ukraiński dziennikarz, tłumacz, poeta; Jurij Andruchowicz - 

ukraiński pisarz, Aleksandr – metropolita Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu 

Moskiewskiego, znany postmodernistyczny pisarz rosyjski Wiktor Jerofiejew, równie znany 

rosyjski filozof – Władimir Kantor, Uładzimir Niaklajeu – znaczący białoruski opozycjonista, 

Andrej Chadanowicz – prezes białoruskiego PEN-Clubu. Mają oni sporo do powiedzenia na 

temat sytuacji politycznej, literatury i kultury swoich krajów, umieją postawić tezy i uogólnić 

wnioski, pouczyć. Stąd nazwa perora poniekąd staje się określeniem wiarygodnym, przy czym 

pisarz używa tego słowa nawiązując raczej do dawnej tradycji retorycznej niż do znaczeń słowa 

perora wyszczególnianych w słownikach języka polskiego. 

* 

Trzeci tom reportaży, to już praktycznie skoncentrowana na jednym temacie – opowieść 

o najnowszych dziejach Ukrainy - bieżącej sytuacji politycznej i jej genezie, o kwestiach 

literatury, o krymskim konflikcie z Rosją  i o wojnie z donieckimi separatystami. 

Temu ostatniemu tematowi poświęconych jest osiem tekstów składających się na w miarę 

całościową panoramę donieckiego konfliktu. Aby ją zestawić, Pestka dotarł do niebanalnych 

 
8 „Monolog wypowiedziany (fr. monologue enonce) — forma narracji występująca w prozie współczesnej, 

po raz pierwszy użyta przez F. Dostojewskiego w pierwszej części Notatek z podziemia (1864), rozwinięta przez 

A. Camusa w powieści Upadek (1956), częsta w lit. polskiej po r. 1956 (m.in. utwory J. Iwaszkiewicza, A. 

Słonimskiego, K. Brandysa). Słownik terminów literackich pod redakcją J. Sławińskiego,  (Wrocław-Warszawa-

Kraków 2000). 



postaci Ukraińców, np. do kijowskiego multimilionera i posła, który nie ograniczył się do 

finansowania ukraińskich, ochotniczych oddziałów, ale i sam pojechał na front; do pracownika 

naukowego, który najpierw działał w Samoobronie Majdanu, a teraz jest dowódcą kompanii w 

batalionie Ajdar; do snajpera z tego batalionu; do skrajnie prawicowego polityka, ukraińskiego 

patrioty walczącego z Rosją od lat dziewięćdziesiątych w różnych konfliktach i oczywiście w 

Doniecku. Dążąc do obrazu obiektywnego rozmawiał także z Ukraińcami uchylającymi się od 

służby w ukraińskiej armii i bardziej pechowymi żołnierzami, np. z tymi, którzy przeszli 

niewolę u separatystów. Ich relacje pokazują „wstydliwą stronę” zwłaszcza początków 

konfliktu, kiedy to ukraińska armia regularna okazała się całkowicie do niego  

nieprzygotowana.  

Dopełniają obraz rozmowy z cywilami: prorektorem ukraińskiej uczelni ewakuowanej z 

opanowanego przez separatystów Ługańska oraz z mieszkańcem strefy granicznej, którego 

rodzinę rozdzieliła wojna, żyjącym między żołnierzami ukraińskimi a separatystami, pół-

Rosjaninem,  pół-Ukraińcem, chcącym jakoś przebiedować na swojej przecież ziemi.  

Oczywiście że obiektywnie i w całej swej różnorodności przedstawiona jest tylko strona 

ukraińska, aby uzyskać wizję konfliktu w pełni obiektywną należałoby oddać też głos 

separatystom, trudno jednak byłoby wymagać od pisarza podjęcia ryzyka kontaktu z nimi, bo 

– jak się zdaje – byli i są trochę nieobliczalni. Czym mogłyby były się skończyć próby dotarcia 

do nich, pokazuje reportaż pod znamiennym tytułem Wojna nie zna się na żartach – o tym, jak 

młody ukraiński dziennikarz postanowił zrobić reportaż wcieleniowy, więc „zaciągnął się na 

ochotnika do donieckich separów9”  i jakie żałosne dla niego skutki miała ta decyzja. 

Zasada pełnego obiektywizmu w sferze ujęcia tematu nie mogła więc być utrzymana – 

mam na myśli nie tylko Diabelską maszynę do szycia, ale i omawiane pierwsze dwa tomy 

reportaży, bo autor z oczywistych względów nie miał szans rozmowy np. z tymi, którzy 

kierowali wojennymi represjami wobec polskiej ludności Kresów a także wykonawcami ich 

rozkazów – w większości nie żyli, a ci jeszcze żyjący nie chcieliby się ujawniać. Natomiast we 

wszystkich trzech tomach, w relacjach ze spotkań czy rozmów Wojciech Pestka dbał o 

sygnalizowanie konsekwentnego przestrzegania przez siebie zasady obiektywizmu: oddawał 

głos współrozmówcom, samemu najwyżej zarysowując sytuację rozmowy, dobierając relacje 

innych osób, czy cytując jakiś dokument. Pestka nie pozwala sobie na zakłócenie proporcji 

między tym co asertoryczne i fikcjonalne; zasadniczo fikcji w reportażu nie buduje i stara się 

oddawać sposób mówienia swoich rozmówców, trzymając się następującego credo: „Dla mnie 

 
9 Czyli separatystów, nieżyczliwie określanych tym zgrubieniem.  



dobry reportaż to nie jest upiększona wyobrażeniami autora rzeczywistość, ale tekst odwołujący 

się autentycznych wydarzeń, mający charakter dokumentu, a do tego obiektywny i rzetelny. 

Dlatego język reportażu powinien współgrać z opisywanymi wydarzeniami a tekst posiadać 

swoistą dramaturgię, ale w sposobie ukazywania zdarzeń nie wykraczać poza rzeczywiste 

zdarzenia i towarzyszące im okoliczności”.  

* 

Pestka jest równocześnie autorem i literackich reportaży, i literackich utworów sensu 

stricto – opowiadań i powieści. Różnicę między dwoma nurtami swojej twórczości określa tak: 

„Mimo pewnego formalnego podobieństwa w budowaniu narracji różnica [między 

opowiadaniem a reportażem - WK] wynika ze stosunku do rzeczywistości. Reportaż to 

odwzorowanie świata realnego w jego jednostkowym i dokumentującym, niepowtarzalnym  

wymiarze, opowiadanie jako odautorska wypowiedź narracyjna nie jest ograniczone takimi 

rygorami. Podstawowa materią opowiadania jest fikcja literacka, może z punktu widzenia 

odbiorcy łatwiejsza do strawienia, bo operująca pewnymi uproszczeniami wynikającymi z 

odwoływania się do wspólnego doświadczenia autora i czytelnika”. Wypowiedź raczej jest 

zgodna z poglądami na temat istoty literackości obowiązującymi w Polskim 

literaturoznawstwie mniej więcej od początku lat sześćdziesiątych XX wieku: literatura operuje 

fikcją - rzeczywistością wyznaczoną przez zdania nieasertoryczne, charakteryzuje się 

obrazowością języka, i Jakobsonowskim uporządkowaniem naddanym10 (czasem dodawano: 

zgodnością z literackimi konwencjami epoki czyli przynależnością do danego gatunku 

literackiego), a piśmiennictwo operuje zdaniami odnoszącymi się  do rzeczywistości, nie 

eksponuje estetyki ani metaforyczności swojego języka,  reprezentuje gatunki użytkowe. 

 Zastanawiają jedynie dwie uwagi Pestki:  

- o „niepowtarzalnym wymiarze” (poznanie zakłada na jednym ze swych etapów 

tworzenie typologii, a więc wyróżnianie w elementach poznawanych pewnych cech wspólnych; 

jest uogólnianiem, tworzeniem porządku, zatem eksponowaniem powtarzalności); 

- o fikcji literackiej jako domenie uproszczeń (wygląda na to, że Pestka nie uwzględnił 

fantastyki). 

 A wniosek ogólny brzmi: życie ciekawsze jest od literatury. 

Twórczość Wojciecha Pestki - równocześnie reportera i prozaika może stanowić ciekawą 

inspirację dla badaczy pragnących uzupełnić stan naszej wiedzy o specyfice gatunkowej 

reportażu.  

 
10 Porównaj: H. Markiewicz 1980, Główne problemy wiedzy o literaturze, (Kraków 1980). 
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