


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φαίνεται πως μερικά βιβλία ωριμάζουν σαν τα φρούτα.

Όταν έρχεται η ώρα της συγκομιδής, αρκεί να πας και να

τα κόψεις. Έτσι ακριβώς ήταν και με την Αυτοπροσωπογραφία

ενός ρεπόρτερ. Όλα άρχισαν από μια συγκεκριμένη ιταλική έκ-

δοση. Βγήκε με το όνομα του Ρίσαρντ Καπισίνσκι, και συ-

γκέντρωνε τρεις συζητήσεις με τον συγγραφέα που πραγμα-

τεύονταν το θέμα της δημοσιογραφίας. Αρχικά η ιδέα του εκ-

δοτικού οίκου Znak ήταν να εκδώσει το μικρό αυτό βιβλίο,

συμπληρωμένο με πολωνικές συνεντεύξεις. Με αυτό τον τρό-

πο θα έβρισκε τον δρόμο της προς την πολωνική εκδοτική

αγορά άλλη μία ασυνήθιστη, αλλά πολυαναμενόμενη, οπτική

— η ιδιαίτερη πορεία της δημοσιογραφίας σύμφωνα με τον

Ρίσαρντ Καπισίνσκι. Δυστυχώς, έπειτα από μια ενδελεχή

ανάλυση, το ιταλικό βιβλιαράκι αποδείχθηκε ελάχιστα κατάλ-

ληλο για τον αναγνώστη εκτός της ιταλικής χερσονήσου. Ο

σπόρος όμως είχε πέσει...

Ο συγγραφέας του Καίσαρα έχει δώσει τόσες πολλές συνε-

ντεύξεις, που, αν τις έβαζες τη μία πάνω στην άλλη, θα δη-

μιουργούνταν ένα βουνό ορατό από το φεγγάρι. Σε αυτό συ-

νέβαλε —θέλοντας και μη— και ο ίδιος ο Καπισίνσκι, που τον
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βομβάρδιζαν με παρακλήσεις αρχικά για συζητήσεις (συχνά

«πάνω σε όλα τα θέματα»), και ακολούθως για δημοσιευμένες

συζητήσεις. Ενίοτε θυμόταν τα αλλεπάλληλα δέματα με κεί-

μενα στα δανικά, στα ελληνικά ή στα βιετναμέζικα που κά-

ποιος του έστελνε, του παρέδιδε, του δώριζε... Ο Καπισίνσκι

το ονόμαζε αυτό «δυσφήμιση» των βιβλίων του. Από το τερά-

στιο αυτό φορτίο των συνεντεύξεων που είχε δώσει ο ίδιος,

καταφέραμε να απομονώσουμε μερικές. Πρόκειται για τα

«ανύπαρκτα», τα «δυνητικά» του έργα. «Μόνο που» λέει ο

συγγραφέας κάνοντας μια απαξιωτική κίνηση με το χέρι

«ποιος θέλει να διαβάσει και να μεταφράσει όλα αυτά τα βου-

νά;». Αυτό κι αν είναι ζήτημα!

Μια μέρα του Φλεβάρη ο Ρίσαρντ Καπισίνσκι μού έφερε

κάμποσα πάκα δακτυλογραφημένων σελίδων. Ένα μέρος αυ-

τής της συλλογής αποτελούνταν από κείμενα μεταφρασμένα

από ξένες εφημερίδες, το μεγαλύτερο όμως ήταν πολωνικές

δημοσιεύσεις — συνεντεύξεις, καθώς και μερικές διαλέξεις.

Παρόλο που οι 1.100 αυτές σελίδες, ή η καταγραφή πάνω από

100 συζητήσεων, δεν ήταν παρά ένα μικρό ποσοστό του συ-

νολικού αριθμού τους, κατά την ανάγνωσή τους γινόταν όλο

και πιο φανερό πως επρόκειτο για ανεκτίμητο υλικό — όχι μό-

νο οι απόψεις του γνωστού ρεπόρτερ για το επάγγελμά του,

αλλά και μια ασυνήθιστη διήγηση για τον ίδιο τον Καπισίν-

σκι: για το πάθος του να ταξιδεύει, για το ιδιαίτερο ρεπορτάζ

που έκανε ο ίδιος, για την αναγκαιότητα να ρισκάρεις τη ζωή

σου για τα μεγάλα ιδανικά, για τη μοναξιά και τον φόβο που

συντροφεύουν τον ρεπόρτερ, για τη δυσκολία του γραψίμα-
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τος και τον ζυγό της δόξας. Μέσα από τα κείμενα αυτά προ-

βάλλει η αυτοπροσωπογραφία ενός ανθρώπου στον οποίο η

ζωή έδωσε απλόχερα στενοχώριες, που η παιδική του ηλικία

κύλησε στην ξενιτιά, στο κρύο και στην πείνα, και ο οποίος

κατάφερε να μετατρέψει αυτήν τη δύσκολη εκκίνηση σε συ-

μπόνια. Μια συμπόνια που έγινε το κεφάλαιό του μέσα στη

φτώχεια του Τρίτου Κόσμου, το γερό του χαρτί τις στιγμές του

θανάσιμου κινδύνου, και εντέλει η εξουσιοδότησή του να κρί-

νει αυστηρά τον σύγχρονο κόσμο των μέσων ενημέρωσης.

Συνέβη ο πασίγνωστος αυτός σε όλο τον κόσμο συγγραφέας,

ο ρεπόρτερ-ιεραπόστολος, να γυρίσει από ταξίδι μ’ ένα πα-

ντελόνι τζιν, ένα τηγάνι κι... ένα μπαούλο βιβλία. Απο-

σκευές που λένε πολλά.

Στη διάρκεια της ανάγνωσης άρχισε να αποκρυσταλλώνε-

ται η δομή του βιβλίου. Ως αποτέλεσμα, από τα συρραμμένα

με αόρατο νήμα κομματάκια μερικών δεκάδων επιλεγμένων

συζητήσεων και διαλέξεων προέκυψε η Αυτοπροσωπογραφία

ενός ρεπόρτερ σε πέντε κεφάλαια. Το βιβλίο αυτό, που έχει λά-

βει την έγκριση του συγγραφέα, περνάει τώρα στα χέρια των

αναγνωστών. 

Κριστίνα Στρόντσεκ
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Θα τα πω έτσι όπως έγιναν. Στο σχολείο μ’ ενθουσίαζε ένα

πράγμα — το ποδόσφαιρο. Ήμουν τερματοφύλακας

στην ομάδα του σχολείου. Αργότερα στη Λέγκια, τον αθλητικό

σύλλογο νέων. Περνούσα μέρες ολόκληρες στο γήπεδο. Αυτό

ήταν το πάθος μου, η μεγαλύτερη εμμονή μου. Τώρα πια δεν

θυμάμαι τον λόγο, αλλά κάποια στιγμή έγραψα ένα ποίημα και

το έστειλα στη σύνταξη ενός περιοδικού, η οποία και το δη-

μοσίευσε. Aυτό ήταν που προσδιόρισε το μέλλον μου. Η ποιη-

τική μου ενασχόληση άρχισε αυθόρμητα, χωρίς καμιά φιλοδο-

ξία, καμιά προσδοκία. Έγραφα ποιήματα, που όλα τους όμως

ήταν πολύ κακά. Εκείνη την εποχή ήμουν επηρεασμένος από

τον Μαγιακόφσκι, αλλά το μόνο που κατάφερα ήταν να μιμη-

θώ τους «κλιμακωτούς» στίχους τους. Τα ποιήματά μου ήταν

συνήθως περιστασιακά, και ήταν αυτά που με οδήγησαν στη

δημοσιογραφία, από τη σχολική ακόμη εποχή. Όταν έφτια-

χναν τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας Στάνταρτ Mλό-

ντιχ, μου πρότειναν να δουλέψω εκεί. Είπα πως έπρεπε να συ-

γκεντρωθώ στις απολυτήριες εξετάσεις μου, και με περίμεναν.

Κυριολεκτικά την επομένη της τελευταίας εξεταστικής μέρας

άρχισα να δουλεύω στη σύνταξη. Το γεγονός ότι έγινα δημο-

σιογράφος το οφείλω στην ποίηση, που μπορεί να μην ήταν η

καλύτερη, αλλά ήταν δική μου. Ονειρευόμουν όμως να παίξω

στην Εθνική Πολωνίας ως τερματοφύλακας.
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I

Γεννήθηκα στην περιοχή του Πολέσιε. Στην ουσία είμαι

ένας ξεριζωμένος άνθρωπος. Άρχισα το οδοιπορικό μου

από τη μικρή γενέθλια πόλη μου, το Πινσκ. Ως παιδί άλλαζα

τόπους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Βρισκόμασταν συ-

νεχώς σε φυγή: Στην αρχή από το Πινσκ προς τη γερμανική

πλευρά, και μετά από τους Γερμανούς. Άρχισα το οδοιπορικό

μου στον κόσμο σε ηλικία επτά χρονών και συνεχίζω μέχρι

σήμερα.

Κάποτε με ρωτούσαν συχνά —κάτι που συμβαίνει ακόμη και

τώρα— εάν έχω σκοπό να μεταναστεύσω. Και τότε απαντώ:

Μα έχω ήδη μεταναστεύσει. Το σπίτι μου είναι κάπου αλλού,

σε κάποια άλλη χώρα. Είμαι αναγκασμένος να ταξιδεύω, ανα-

γκασμένος να κινούμαι. Όταν «παρακαθίσω» σε κάποιο μέ-

ρος, όχι απαραίτητα στην Πολωνία, αρχίζω να βαριέμαι, αρ-

χίζω να αρρωσταίνω, πρέπει να συνεχίσω. Είμαι τρομερά πε-

ρίεργος σε ό,τι αφορά τον κόσμο μας. Πάντα στενοχωριόμουν

που ακόμη δεν είχα επισκεφτεί το ένα ή το άλλο μέρος.

Η περιέργεια ενός ρεπόρτερ για τον κόσμο είναι ζήτημα χα-

[ 11 ]



ρακτήρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται

καθόλου για τον κόσμο. Θεωρούν πως ο δικός τους κόσμος εί-

ναι το παν. Eίναι κι αυτή μια άποψη όπως οι άλλες. Ο Κομ-

φούκιος είπε ότι μπορείς να γνωρίσεις τον κόσμο χωρίς να

βγεις καν από το σπίτι σου. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό.

Δεν είναι ανάγκη να ταξιδεύεις ατελείωτα στον χώρο. Μπο-

ρείς να κάνεις ταξίδια στα βάθη της ίδιας σου της ψυχής. Η

έννοια του ταξιδιού είναι πολύ πλατιά και πολύπλευρη.

Υπάρχουν πάντως άνθρωποι που νιώθουν την ανάγκη να

γνωρίσουν τον κόσμο σε όλη του την ποικιλία — γίνεται μέ-

ρος της φύσης τους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πολλοί.

Υπάρχουν λογιών λογιών ταξίδια. Στην πλειοψηφία τους οι

άνθρωποι —στατιστικώς αυτοί ανέρχονται στο είκοσι πέντε

τοις εκατό— κάνουν ταξίδια για να ξεκουραστούν. Θέλουν να

μένουν σε πολυτελή ξενοδοχεία σε παραλίες και να τρώνε κα-

λά. Το αν ο προορισμός τους θα είναι οι Κανάριοι νήσοι ή τα

νησιά Φίτζι είναι δευτερεύον γι’ αυτούς. Οι νέοι πάλι ευχαρί-

στως επιχειρούν περιπετειώδη ταξίδια, δοκιμάζουν για παρά-

δειγμα να διασχίσουν οδικώς την Αφρική από άκρη σ’ άκρη ή

να ταξιδέψουν στον Δούναβη με καγιάκ. Δεν τους ενδιαφέ-

ρουν οι άνθρωποι που συναντούν στον δρόμο τους, σκοπός

τους είναι η αυτοεπιβεβαίωση και η ικανοποίηση που θα απο-

κομίσουν από την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Μερικά τα-

ξίδια προκύπτουν από το είδος της δουλειάς που κάνει κά-

ποιος ή και από εξαναγκασμό — οι μετακινήσεις των πιλότων

των αεροπορικών εταιρειών ή οι μεταναστεύσεις αποτελούν
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ένα ιδιαίτερο είδος ταξιδιού. Για μένα τα πιο πολύτιμα είναι

τα δημοσιογραφικά ταξίδια, τα εθνογραφικά, τα ανθρωπολο-

γικά, σκοπός των οποίων είναι η καλύτερη γνωριμία με τον

κόσμο, με την ιστορία, με τις αλλαγές που συντελούνται, και

ακολούθως η διάδοση της γνώσης που αποκομίστηκε. Τα τα-

ξίδια αυτά απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση και προσοχή, αλ-

λά χάρη σε αυτά μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τον κόσμο

και τους κανόνες που τον διέπουν.

Όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον κόσμο, τόσο περισσότερο με-

γαλώνει μέσα μας η συναίσθηση της άγνωστης απεραντοσύ-

νης του, μιας απεραντοσύνης όχι τόσο χωρικής όσο πολιτι-

σμικής, ενός πλούτου τεράστιου, που είναι αδύνατον να κα-

ταγραφεί. Την εποχή που ο Τζέιμς Φρέιζερ έγραφε το Χρυσό

κλαδί, όταν οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι του 19ου αιώνα πί-

στευαν ότι στον κόσμο ζει ένας περιορισμένος αριθμός φύ-

λων ή λαών, η προσπάθεια ταξινόμησής τους ήταν ακόμη δυ-

νατή. Σήμερα πια γνωρίζουμε ότι οι πολιτισμοί του κόσμου

είναι ατέλειωτοι στην απεραντοσύνη τους, στον πλούτο τους.

Σκέφτομαι πως, έπειτα από σαράντα πέντε χρόνια τόσο έντο-

νων ταξιδιών ανά τον κόσμο, στην ουσία δεν τον γνωρίζω, αν

και τον ξέρω πολύ καλύτερα απ’ όσους δεν έχουν ταξιδέψει

πολύ.

Η βασική μου φιλοδοξία είναι να δείξω στον Ευρωπαίο ότι η

νοοτροπία μας είναι πολύ ευρωκεντρική, ότι η Ευρώπη και,

ακόμα περισσότερο, το μεγαλείο της δεν είναι μοναδικά. Ότι
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η Ευρώπη περιβάλλεται από μια ιδιαίτερη και όλο και πιο ανα-

πτυσσόμενη ποικιλότητα πολιτισμών, κοινωνιών και θρη-

σκειών. Η ζωή σε έναν πλανήτη όπου υπάρχουν ακόμα πε-

ρισσότεροι κοινοί δεσμοί απαιτεί αυτήν τη γνώση και την ανα-

γωγή της στις ριζοσπαστικά νέες συνθήκες παγκοσμίως.

Στην περίπτωση του δημοσιογραφικού ταξιδιού δεν μπορεί να

γίνει λόγος για κανενός είδους τουρισμό. Το δημοσιογραφικό

ταξίδι απαιτεί βαριά δουλειά και μεγάλη θεωρητική προετοι-

μασία, την απόκτηση γνώσεων για την περιοχή όπου ταξι-

δεύουμε. Το ταξίδι αυτό δεν γνωρίζει τι πάει να πει χαλάρωση.

Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση, προσήλωση. Πρέπει να

γνωρίζουμε πως ο τόπος όπου βρεθήκαμε μπορεί και να μας

είναι γραφτό να τον δούμε μία φορά μόνο στη ζωή μας. Δεν

πρόκειται να γυρίσουμε ποτέ ξανά, και έχουμε μόνο μία ώρα

για να τον γνωρίσουμε. Μέσα σε μία ώρα πρέπει να τα δούμε

όλα, να τα απομνημονεύσουμε, να τα ακούσουμε, να συγκρα-

τήσουμε τη διάθεση, την κατάσταση, την ατμόσφαιρα.

Το δημοσιογραφικό ταξίδι ανά τον κόσμο, πέρα από την

Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα ταξίδι δύσκο-

λο, συχνά θανατηφόρο, μιας και ο κόσμος είναι κακά οργα-

νωμένος από επικοινωνιακής άποψης. Τον ρεπόρτερ τον πε-

ριμένει μια τεράστια οργανωτική, οικονομική και πνευματι-

κή δοκιμασία. Το δημοσιογραφικό ταξίδι εξαντλεί και εξα-

σθενεί. Στο τελευταίο μου ταξίδι στην Αφρική έχασα δέκα κι-

λά. Όταν κάποιος, ακούγοντας πως ένας ρεπόρτερ ήταν στην

Αφρική, λέει «Έχω πάει κι εγώ εκεί και τα ξέρω», μιλάει για
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δύο διαφορετικά πράγματα. Πρόκειται για έναν τελείως δια-

φορετικό τύπο γνωριμίας και αντίληψης του κόσμου. Κι αυτό

επειδή το δημοσιογραφικό ταξίδι απαιτεί συναισθηματική

ένταση, πάθος. Δεν υπάρχει άλλο κίνητρο από το πάθος. Για

τον λόγο αυτό είναι λίγοι οι άνθρωποι που κάνουν σοβαρό ρε-

πορτάζ σε διεθνή κλίμακα. Και είναι πολλοί αυτοί που έπειτα

από κάποιο καιρό λένε «Αρκετά, αποσύρομαι, θα κάνω κάτι

άλλο». Από την ομάδα των ρεπόρτερ που ταξίδευαν στον κό-

σμο τη δεκαετία του ’60 έχω απομείνει μόνο εγώ. Οι άλλοι εί-

ναι είτε διευθυντές τηλεοπτικών δικτύων ή ραδιοφωνικών

σταθμών, είτε επικεφαλής σε εκδοτικούς οίκους και εφημε-

ρίδες. Πρόκειται γι’ ανθρώπους που δεν μετακινούνται πια.

Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι άλλο, πρόκειται για ίδιον του

επαγγέλματος. Είναι κάτι σαν το επάγγελμα των πιλότων δο-

κιμαστικών πτήσεων — το ασκεί κανείς για συγκεκριμένο μό-

νο χρόνο.

• • •
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