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„J AK KOT W ZAMKNI ĘCIU”.  SŁÓW KILKA O REPORTERSKIM 

ŚWIECIE LEILI GUERRIERO  
„Like a Cat in Captivity”. A Few Words about a Reporter Leila Guerriero’s World  

Streszczenie:  
„Edytuję siebie aż do znudzenia”. Tak o swoim spo-
sobie pracy mówi Leila Guerriero, wybitna reporter-
ka argentyńska, której książka Los suicidas del fin 
del mundo zostanie opublikowana w tym roku 
w Polsce. W artykule przybliżającym jej postać kła-
dę nacisk na jej karierę zawodową, warsztat dzienni-
karski, istotne publikacje, a także przedstawiam 
stanowisko reporterki na temat reportażu, jak i ogól-
nie pojętego dziennikarstwa. 

Abstract:  
“I edit myself to boredom”. In this way explains 
his work Leila Guerriero, outstanding Argenti-
nian reporter. Her book – Los suicidas del fin del 
mundo – will be published this year in Poland. In 
the article I present his career, tipe of work, the 
tools which uses, important publications and also 
the position of reporter on reportage and journa-
lism in general. 

Słowa kluczowe: Reportaż, literatura non-fiction, 
dziennikarstwo, Argentyna, Ameryka Łacińska. 
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Wstęp 

Wiek XXI to w Ameryce Łacińskiej bezdyskusyjnie epoka reportażu. La 
crónica, jak określają ten najbardziej literacki gatunek dziennikarski Latynoamery-
kanie, mogła się rozwinąć nie tylko dzięki obaleniu reżimów politycznych, ale rów-
nież za sprawą utworzenia przez Gabriela Garcię Marqueza Fundacji Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano (1994 roku), która miała na celu dbanie o dobry poziom 
dziennikarstwa w Ameryce Łacińskiej. Od 2000 roku fundacja przyznaje nagrodę 
Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI, m.in. w kategorii „tekst” dla najlepsze-
go reportażu regionu. W 2010 roku nagrodę tę otrzymała Argentynka Leila Guer-
riero. To ona w tekście „La verdad y el estilo”, opublikowanym w El País, napisała:  

Był taki czas, kiedy nic, co dziś istnieje, nie istniało. Był czas, wcale nie tak odległy – 
1996, 1997 rok, kiedy nie istniał termin „reporterzy latynoamerykańscy” (nie było też 
gazet, w których można było publikować, ani wydawanych antologii reportażu). Istniało 
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słowo la crónica, ale oznaczało zupełnie coś innego – odnosiło się raczej do wiadomoś-
ci dziennikarskich, wydarzeń kryminalnych, felietonów i tylko nieliczni używali nazwy 
w dzisiejszym rozumieniu. Bo la crónica to prawdziwa historia, której opisanie 
wymaga długiej i ciężkiej pracy i którą opowiada się, przy użyciu środków 
stylistycznych charakterystycznych dla literatury pięknej1. 

Powołanie Fundacji Nuevo Periodismo Iberoamericano wzmogło zaintere-
sowanie „dziennikarstwem długiego oddechu” (periodismo de largo aliento), za-
równo wśród piszących, jak i czytelników. Stąd również powstanie licznych czaso-
pism specjalizujących się w reportażach, m.in. Etiquety Negry w Peru, El Malpen-
sante czy Gatopardo w Kolumbii. 

Swoisty boom na reportaż latynoamerykański, jak określa obecną sytuację 
w Ameryce Łacińskiej Barbara Fuentes2, wykładowczyni uniwersytecka i dzienni-
karka, jak do tej pory nie otworzył mu okna na świat (jak choćby miało to miejsce 
z literaturą latynoamerykańską w drugiej połowie XX wieku). W Polsce, w której 
dostrzec można wielkie zainteresowanie literaturą faktu, autorzy latynoamerykań-
scy są zupełnie nieznani. Jednym z wyjątków jest Leila Guerriero i jej książka Los 
suicidas del fin del mundo, którą opublikuje w czerwcu tego roku wydawnictwo 
W.A.B. To dobra okazja, żeby przyjrzeć się bliżej Leili Guerriero – jej twórczości, 
metodom pracy i poglądom na temat reportażu. 

El perfil czy el texto integrado? 

Łatwo dostrzec u Leili Guerriero pewien rodzaj ignorancji, ale ta przywara 
nie przeszkadza jej w pracy dziennikarskiej. Jeden ze swoich tekstów rozpoczęła od 
słów: „(…) jestem dziennikarką, ale nie wiem nic o dziennikarstwie”3. Ten brak 
wiedzy teoretycznej uważa za zaletę i nie zamierza niczego zmieniać w tym za-
kresie.  

Leila Guerriero nigdy nie studiowała dziennikarstwa, nie uczestniczyła 
w warsztatach czy seminariach dziennikarskich (choć sama takowe prowadzi). Za-
pytana, jaki typ dziennikarstwa uprawia, odpowiada: „Przypuszczam, że narracyj-

                     
1 L. Guerriero, La verdad y el estilo, http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/15/actualidad/1329-
307919_560267.html (dostęp: 04.05.2012). Tłumaczenia cytatów hiszpańskich – autorka.  
2 Zob. B. Fuentes, Historia de una mujer bomba y otras crónicas de América, UAI-Uqbar, 
Santiago de Chile 2009, s. 13.  
3 L. Guerriero, „Sobre algunas mentiras del periodismo”, w: Jaramillo Agudelo Darío (ed.), 
Antología de crónica latinoamericana actual, Alfaguara, Madrid 2012, s. 616.  
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ne”4. Bo wszystko, co związane z klasyfikacją – reportaż, dziennikarstwo narracyj-
ne, a może literackie? – jest jej obce. Ignoruje wszelkie kategoryzowanie. Dlatego 
mówi, że uprawia dziennikarstwo. A siebie nazywa dziennikarką. Nie reporterką 
czy pisarką. Na tych podziałach też się nie zna.  

Nie zna gatunków dziennikarskich, nie potrafi ich nazwać, nie wie, czym 
się charakteryzują. Na początku jej kariery dziennikarskiej zlecono jej napisanie 
portretu. Nie wiedziała, jak to zrobić. Ani że tekst o określonej osobie nazywa się 
portretem (po hiszpańsku el perfil). Swoje dzieła nazywa tekstami zintegrowanymi 
(el texto integrado), jako że wymagają połączenia różnorodnych sposobów narracji, 
między innymi materiałów archiwalnych, „polifonii głosów”5 (czyli przeprowadzo-
nych wywiadów), pracy w terenie (np. spędzenia dnia z głównym bohaterem).  

Znane są historie z początków jej kariery, kiedy specjalistycznych nazw 
dziennikarskich uczyli ją rozmówcy. Gdy jej zadaniem było napisanie portretu 
pewnego muzyka, poprosiła go o dwa, trzy spotkania, możliwość przejrzenia zdjęć 
z dzieciństwa oraz rozmowę z jego matką i przyjaciółmi. Wytłumaczyła mu, że 
wymaga wielu informacji ze względu na zastosowaną formę – jako że nie będzie to 
zwykły wywiad, tylko tekst zintegrowany. Wtedy muzyk oznajmił: „Po prostu 
chcesz napisać mój portret”. Od tego czasu Leila Guerriero pisze los perfiles, a nie 
los textos integrados.  

Studia turystyczne 

W wieku 18 lat przeniosła się na studia z rodzinnego miasta Junín do Bue-
nos Aires. Choć lubiła matematykę, kino i literaturę, wybrała turystykę. Do tej pory 
nie rozumie dlaczego. Po pięciu latach studiów znalazła pracę w agencji podróży. 
Po sześciu miesiącach zrozumiała, że kariera w branży turystycznej to był błąd. 
W jednym z tekstów pisze: „(…) deprymowało mnie sprzedawanie podróży innym. 
To ja powinnam podróżować. Poza tym chciałam pisać” 6. Ostatecznie zrezygnowa-
ła z tej pracy.  

 

                     
4 G. Jalil Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar (y sufrir otra vez) la escritura”, w: Aguilar 
Marcela (red.), Domadores de historias, Universidad Finis Terrae-RiL, Sgo de Chile 2010, s. 38. 
5 L. Guerriero, „La imprescindible invisibilidad del ser, o la lección de Homero”, w: Frutos 
extraños, Aguilar, Buenos Aires 2009, s. 382. 
6 L. Guerriero, „Me gusta ser mujer...y odio a las histéricas”, w: Frutos extraños, Aguilar, Buenos 
Aires 2009, s. 325. 
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Kolejny etap swojego życia nazywa „dobrowolnym upadkiem w Realnym 
Życiu”7. W Buenos Aires imała się różnych prac. W końcu spakowała walizki 
i wróciła do rodzinnego miasta. Tam jednak wiodła podobną egzystencję. „Realne 
Życie” – jak pisze w tekście „Me gusta ser mujer… y odio a las histéricas” – okaza-
ło się koszmarem. Stale stawiała sobie pytanie o sens istnienia: „Czy po to się uro-
dziłam?” Jednakże opowiadania, które pisała w międzyczasie trzymały ją przy ży-
ciu.  

W tej sytuacji zdecydowała się na wydawałoby się daremny krok (jako że 
nie miała żadnych znajomości) i w redakcji dziennika Pagina/12 w Buenos Aires 
złożyła swoje opowiadania. Dwa tygodnie później jedno z nich ukazało się w Pagi-
nie/12. Tak owo historyczne wydarzenie wspomina autorka: 

Od razu zadzwoniłam do redakcji, sekretarka powiedziała mi, że Jorge [Lanata, ówczes-
ny redaktor naczelny dziennika – przyp. B.Sz.] szuka mnie jak oszalały. Okazało się, że 
zostawiłam opowiadania bez jakiegokolwiek kontaktu do siebie. Sekretarka połączyła 
mnie z redaktorem naczelnym. Jorge powiedział mi wtedy: „Po raz pierwszy, odkąd 
pracuję w dzienniku, publikuję artykuł osoby, której nie znam”8.  

Dlatego w tekście „Sobre algunas mentiras del periodismo” obala mit, ja-
koby jedynym warunkiem kariery dziennikarskiej były znajomości. Według niej 
dobra, rzetelnie wykonana praca, która była efektem wielogodzinnego trudu zarów-
no w terenie, jak i przed komputerem, prędzej czy później trafia do rąk odpowied-
niego redaktora. „Prawdopodobnie bycie dzieckiem redaktora naczelnego gazety 
bardzo pomaga, ale praca (…) broni się sama”9. 

Na potwierdzenie tej tezy, przywołuje kolejny przykład z własnego życia 
z roku 2004. Oto dzwoni do niej z Kolumbii redaktor czasopisma El Malpensante 
z prośbą o zgodę na publikację tekstu Leili Guerriero, który ukazał się wcześniej 
w argentyńskim magazynie lamujerdemivida. Dziennikarka znała i ceniła czasopis-
mo El Malpensante; zdawała sobie też sprawę z faktu, że pojawiały się tam wielkie 
dziennikarskie nazwiska i marzyła o tym, że pewnego dnia również i ona doczeka 
się tam swoich publikacji. Kilka lat wcześniej napisała nawet do El Malpensante, 
przedstawiła się i zaproponowała jakiś temat, ale „prawdę powiedziawszy nigdy mi 
nie odpowiedzieli”10. Dopiero w 2004 roku Leila Guerriero doczekała się telefonu 
od redaktora naczelnego. „Nie znałam go, a on nigdy wcześniej o mnie nie słyszał. 

                     
7 Ibidem, s. 324.  
8 G. Jalil Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 37. 
9 L. Guerriero, „Sobre algunas mentiras del periodismo”, op. cit., s. 625. 
10 Ibidem. 
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Ale zrobił to, co należy do dobrego redaktora: przeczytał, zaaprobował, opubliko-
wał”11. Na koniec tekstu „Sobre algunas mentiras del periodismo” Leila Guerriero 
radzi:  

Dlatego niech wszyscy dobrzy dziennikarze, których do tej pory nie czytaliśmy, ci, 
którzy zaczynają, ci, którzy nie mają wujków czy przyjaciół w świecie redakcyjnym ani 
pieniędzy, żeby opłacić swoje studia, ci, którzy nie znajdują miejsca, w którym mogliby 
publikować swoje reportaże, niech wszyscy ci zapamiętają: zawsze znajdzie się dobry 
redaktor czatujący w ukryciu. Bo zawsze, jeśli tylko potrafimy czekać, znajdziemy 
swoje własne El Malpensante. Albo El Malpensante, wcześniej czy później, znajdzie 
nas12.  

Po sześciu miesiącach od opublikowania opowiadania „Kilómetro zero” 
w Paginie/12 Jorge Lanata zaproponował Leili Guerriero pracę w miesięczniku Pa-
gina/30 należącym do gazety. To wtedy otrzymała jedyną lekcję dziennikarstwa – 
„Idź i broń się, jak możesz. Kiedy zamkną przed tobą drzwi, pukanie nie zda się na 
nic. Trzeba je sforsować siłą” 13. Leila Guerriero nie potraktowała jednak tej rady 
poważnie.  

Pierwszy reportaż 

„Byłam jak kamikaze, o dziennikarstwie nie wiedziałam nic”14, mówi Leila 
Guerriero. Twierdzi, że nadal niewiele wie, a mimo to jest znakomitą dziennikarką. 
Pierwszym reportażem (który był jednocześnie jej pierwszym tekstem non-fiction), 
jaki zlecił jej redaktor czasopisma Pagina/30, było opisanie, w 30 tys. znaków (Lei-
la Guerriero do tej pory pamięta objętość swoich tekstów), problemu transportu 
miejskiego w Buenos Aires.  

Dano jej dwa tygodnie na napisanie reportażu. Wspomina dziś, że w tym 
czasie wykonała potężną pracę, harowała jak wół. Nie wiedziała, jak działać, ani 
jak poprosić o rozmowę przez telefon. W międzyczasie podpatrywała, jak pracują 
inni dziennikarze. Ta obserwacja tylko pogłębiała jej onieśmielenie, strach, nie-
pewność. Dlatego gdy inni przeprowadzali wywiady z kilkoma osobami, ona zada-
wała pytania kilkudziesięciu15, tak by mieć odpowiednio dużo materiału do selekcji.  

                     
11 Ibidem.  
12 Ibidem, ss. 625-626. 
13 L. Guerriero, „Me gusta ser mujer...”, op. cit., s. 326. 
14 G. Jalil Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 38. 
15 Ibidem. 
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Redaktor Paginy/30 poradził jej przeczytanie książki J.G. Ballarda Crash16, 
która miała naprowadzić ją na właściwe tory. Lektura ta znana była jej już wcze-
śniej, jako że przeczytała ją w wieku 13 lat. Mając lat ponad 20 zapytała samą sie-
bie, w czym może jej ona pomóc przy pisaniu tekstu o ruchu ulicznym. Odpowiedź 
brzmiała: w niczym. Więc zignorowała słowa redaktora. Oddała się pracy w terenie 
(wywiady), w bibliotekach (trzy dni spędziła w archiwum dziennika, szukając da-
nych dotyczących autostrad, hałasu ulicznego, wypadków na drogach, urbanistyki) i 
pisaniu.  

Po dwóch tygodniach przyniosła tekst. Redaktor Paginy/30 powiedział: 
„Jorge [Lanata] miał rację, piszesz bardzo dobrze”17. I jeszcze dodał: „Widać, że 
lektura Ballarda pomogła ci znaleźć właściwy ton”18.  

Fiction czy non-fiction? 

Leila Guerriero w dziennikarstwie nie potrzebuje teorii, wystarcza jej prak-
tyka. Swojego fachu nauczyła się w działaniu. Początki były trudne (powyższe 
przykłady mówią same za siebie), jednak nawet gdyby posiadała mocne podstawy 
teoretyczne, nie byłoby jej dużo łatwiej. Sukces odniosła dzięki uporowi („Moja 
metoda to nieustępliwość” 19, powtarza Guerriero) i czytaniu od najmłodszych lat. 
Dziennikarka uważa, że bez lektur, które niegdyś przeczytała, nie byłoby jej dzi-
siejszej twórczości. Często podkreśla, że chłonie zdecydowanie więcej literatury 
fiction niż non-fiction. Stale powtarza: „Lektura tekstów dziennikarskich jest nie-
wystarczające. Trzeba czytać literaturę” 20. Także poezję. Zaznacza, że jej mistrzami 
pióra byli: Dickens, Flaubert, Nabokov, Mann, Fitzgerald, Irving, Cheever. Dopiero 
później sięgnęła po pisarzy-dziennikarzy (w Ameryce Łacińskiej dość powszechne 
jest łączenie tych dwóch profesji); przede wszystkim Martina Caparrosa, Rodrigo 
Fresana, Juana Sasturaina. To dzięki tym autorom odkryła, że realną historię można 
napisać tak samo jak powieść, tylko z odniesieniem do faktów. „Bo jedyna rzecz, 
jakiej w reportażu należy unikać, to opisu wydarzeń, których w rzeczywistości nie 
                     
16 Tytuł polski: Kraksa. Książka opowiada o tym, jak samochód staje się centrum zmechanizo-
wanego świata, a bohaterowie, poturbowani wywołanymi przez siebie kraksami samochodowymi, 
doznają w ten sposób spełnienia erotycznego. 
17 G. Jalil Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 37. 
18 L. Guerriero, Sobre algunas mentiras…, op. cit., s. 618. 
19 L. Guerriero, „Dónde estaba yo cuando escribí esto?”, w: Frutos extraños, Aguilar, Buenos 
Aires 2009, s. 372. 
20 G. Jalil Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 39. 
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było”21. Tylko ten element różni te dwa rodzaje narracji. „Przynajmniej w tym typie 
dziennikarstwa, który ja uprawiam, można znaleźć wszelką broń literatury, jej środ-
ki wyrażania, strukturę” 22, tłumaczy Guerriero.  

Dziennikarka jest pewna, że wszyscy wielcy reporterzy narracyjni mają 
„obszerne biblioteki fiction” 23. W tekście „Tan fantástico como la ficción” przywo-
łuje przypadek Franscisca Mouata, chilijskiego dziennikarza i pisarza, który żeby 
napisać książkę reporterską El empampado Riquelme24, czytał takich pisarzy, jak 
Paul Auster, Richard Ford, Juan Rulfo, Franz Kafka. „Te wszystkie lektury są dos-
tępne, choć rozproszone w mojej książce”25, mówi Mouat. Leila Guerriero uważa 
również, że wszyscy dobrzy reporterzy zdecydowanie częściej chodzą do kina niż 
na warsztaty pisarskie, że nauczyli się opisywać postaci nie na zajęciach uniwersy-
teckich, tylko czytając Johna Irvinga. Że potrafią prowadzić znakomicie oszczędną 
narrację, nie dlatego że uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, tylko dlatego 
że znają prozę Lorrie Moore. Że są skrupulatni w zbieraniu informacji (ale też krea-
tywni) nie dlatego, że studiowali Metodologię badań albo Planowanie procesów 
komunikacyjnych26, ale ze względu na znajomość twórczości Johna Steinbecka.  

Leila Guerriero w tekstach wielkich reporterów odnajduje echa powieści 
wielkich pisarzy. Ale ma nadzieję, że kiedyś nadejdzie ten czas, kiedy reportaż sta-
nie się źródłem inspiracji dla autorów powieści fabularnych. „Warto być cierpli-
wym. I takie czasy nastaną” 27. Leila Guerriero jest pełna wiary w reportaż.  

El perfil 

Wielu dziennikarzy latynoamerykańskich jest ekspertami od portretów (el 
perfil). Leila Guerriero również. Dziennikarka żartuje: „Nie idziemy do łóżka bez 
portretu Frank Sinatra resfriado autorstwa Gaya Talese’a28 i myślimy, że New Yor-

                     
21 L. Guerriero, „Tan fantástico como la ficción”, w: Frutos extraños, Aguilar, Buenos Aires 
2009, s. 360. 
22 G. Jalil Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 39. 
23 L. Guerriero, „Tan fantástico como la ficción”, op. cit., s. 364. 
24 Opowieść o mężczyźnie, który wsiada do pociągu, ale nigdy nie dociera do celu. Jego kości 
zostają znalezione na pustyni Atacama pół wieku później. 
25 L. Guerriero, „Tan fantástico como la ficción”, op. cit., s. 364. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem.  
28 Znany portret muzyka autorstwa amerykańskiego reportera. 
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ker29 istniał na długo przed tym, zanim dowiedzieliśmy się, że Świętym Mikołajem 
są rodzice”30. 

Leila Guerriero dorobek ma obfity. Wydana w 2009 roku w Argentynie 
książka Frutos extraños to zbiór reportaży, w którym większość stanowią portrety. 
Potężna, 400-stronicowa książka Plano americano, wydana w Chile w 2013 roku, 
stanowi zbiór portretów ludzi kultury (łącznie 21 tekstów). W antologii reportażu 
latynoamerykańskiego, wydanej przez hiszpańską Alfaguarę31 w 2012 roku, rów-
nież znalazł się jeden z portretów autorstwa Guerriero32. Na stronie internetowej 
www.cronicasperiodisticas.wordpress.com, na której zamieszczane są teksty głów-
nie latynoamerykańskich autorów, najwięcej publikacji ma Leila Guerriero (23 re-
portaże). Wśród nich najczęściej czytanym jest portret Facunda Cabrala, argentyń-
skiego muzyka33. Jest to też drugi tekst na powyższej stronie z największą liczbą 
odsłon (10 tysięcy wizyt).  

Choć w dorobku dziennikarki najwięcej jest portretów, Guerriero nie uwa-
ża tej formy za gatunek uprzywilejowany. „Nie sądzę, żeby los perfiles były cha-
rakterystyczne dla wyższego poziomu dziennikarstwa lub miały odmienny cel niż 
inne teksty dziennikarskie – reportaż czy nawet informacja. Ten cel to opowiedze-
nie pewnej historii”34.  

Leila Guerriero pisze portrety, bo – tak samo jak przy innych tekstach – nie 
pojmuje pewnych rzeczy, a chce je zrozumieć. Jednak przede wszystkim jest to akt 
pychy: ponieważ czuje, że nikt inny nie jest w stanie zaspokoić jej ciekawości35. 
Tylko ona sama. Więc kiedy rodzi się zdziwienie, dziennikarka przeistacza się 
w rybaka, ale bez sieci36. Jedyną strategią jest cierpliwość i wnikliwa obserwacja 
otoczenia. 

Choć Leila Guerriero nie ma teoretycznego przygotowania dziennikarskie-
go, wie jednak, czym jest portret. Na początku swojej kariery używała sformułowa-

                     
29 Amerykański tygodnik reporterski. Prócz dziennikarstwa narracyjnego publikuje m.in. eseje, 
opowiadania, teksty satyryczne, poezję. Przykład do naśladowania dla wielu czasopism w Amery-
ce Łacińskiej. 
30 L. Guerriero, „La imprescindible invisibilidad…”, op. cit., s. 381. 
31 D. Jaramillo Agudelo (ed.), Antología de crónica latinoamericana actual, Alfaguara, Madrid 
2012. 
32 Portret argentyńskiego malarza Guillerma Kuitca. Tekst nosi tytuł „Un artista del mundo inmó-
vil”. Jednak inna antologia, wydana przez hiszpańską Anagramę, proponuje nie portret, a jeden 
z najbardziej znanych reportaży Leili Guerriero – „El rastro en los huesos”. 
33 Tytuł reportażu brzmi: „La leyenda de Facundo Cabral”. 
34 L. Guerriero, „La imprescindible invisibilidad…”, op. cit., ss. 382-383. 
35 Ibidem, s. 383. 
36 Ibidem. 
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nia „osoba widziana z boku”37. Dziś mówi: „Portret, według definicji, to spojrzenie 
innego. I to spojrzenie zawsze jest subiektywne”38. Podaje jeszcze inną definicję 
portretu, dużo bardziej literacką, co zaskakuje, bo dziennikarka lubi mówić prosto i 
zwięźle. Portret dla Leili Guerriero to też „bieg długodystansowca, w którym zwy-
cięzcą jest nie ten, który przybiega pierwszy, lecz ten, który najdłużej w biegu nie 
ustaje”39. Jednak z natury dziennikarka unika definicji, które jej zdaniem zbytnio 
kategoryzują. W jednym z wywiadów tłumaczy:  

W trudzie definiowania i redefiniowania pewnego dnia zapomnimy, że to, co robimy, 
nazywa się dziennikarstwem (…). Myślę, że redefinicje mają znaczenie tylko dla 
dziennikarzy. Nie przyczyniajmy się do tego, żeby ludzie myśleli, że jest to 
[dziennikarstwo – przyp. B.Sz.] tak skomplikowane, jak fizyka kwantowa, kiedy 
w gruncie rzeczy oznacza tylko słuchanie ludzi i opowiadanie ich historii40.  

Metody pracy 

Leila Guerriero w tekście „La imprescindible invisibilidad del ser” przeds-
tawia swoje metody pracy nad portretem. Po pierwsze, prosi bohatera, żeby wstęp-
ne spotkanie miało miejsce w jego domu (dom ten potem skrupulatnie opisuje 
w swoim reportażu). Po drugie, przychodzi punktualnie, bez listy pytań, ale zawsze 
z książką i dyktafonem. Z książką, bo odkąd skończyła siedem lat nie wychodzi 
z domu bez lektury. I zawsze z dyktafonem – z powodów, o których będzie mowa 
poniżej. 

Na spotkaniach zachowuje dyskrecję i dystans. Nigdy nie spoufala się 
z bohaterem, choć oczywiście stara się wytworzyć więź („Nie chodzi o to, żeby być 
zimną, ale dystans w tej pracy jest niezbędny. Jeśli go nie ma, wszystko się gma-
twa”41). Stawia pytania jak ktoś, kto nic nie wie („Rozmawiając ze swoimi bohate-
rami, zachowuję się jak mała dziewczynka. Najczęściej wypowiadanym słowem 
jest aha” 42). Czeka jak ktoś, kto ma dużo czasu („Jeśli jesteśmy rozważni, jeśli po-

                     
37 Ibidem, s. 381. 
38 Ibidem, s. 392. 
39 Ibidem, s. 386. 
40 „«Plano americano» de Leila Guerriero; 21 un perfiles de creadores latinomaericanos (y un 
español) – entrevista”, Nuevos Cronista de Indias, http://nuevoscronistasdeindias.fnpi.org/plano-
americano-de-leila-guerriero-21-perfiles-de-creadores-latinoamericanos-y-un-espanol-entrevista/ 
(dostęp: 10.01.2015). 
41 L. Guerriero, „Sobre algunas mentiras del periodismo”, op. cit., s. 620. 
42 Ibidem. 
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trafimy czekać, ludzie, prędzej czy później, powiedzą to, co mają powiedzieć. Albo 
nie. I wtedy też nam coś mówią” 43). Zachowuje się przy tym, jakby jej nie było.  

Trzeba stać się niewidzialnym – to pomaga w obserwacji. Leila Guerriero 
często stosuje tę zasadę. Bo portret to nie sztuka stawiania pytań, tylko patrzenia. 
„Trzeba uważnie przyglądać się, żeby napisać trzy wersy, które powiedzą wszyst-
ko”44, mówi dziennikarka. Pod jednym zapisanym słowem w tekście kryje się 
10 tysięcy tych niewidocznych, nienapisanych. Dlatego Argentynka uważa, że por-
tret jest jak wierzchołek góry lodowej – to, co na wierzchu (czyli to, co widoczne, 
napisane) unosi się dzięki temu, co pozostaje poza zasięgiem wzroku45.  

Zaleca zatem obserwację. Wszystko jest istotne – sposób, w jaki osoba wy-
daje polecenia, pyta o cenę produktu, zapełnia wózek w supermarkecie, obsługuje 
telefon, wybiera ubrania, prowadzi samochód, wykonuje pracę, zarządza domem. 
„To wszystko mówi o ludziach dużo więcej, niż oni sami są skłonni powiedzieć”46.  

A na koniec, po wielu dniach pracy, kiedy portret jest już gotowy, czyta go 
jeszcze raz i stawia pytania: czy tekst zawiera wszystkie potrzebne informacje, czy 
daty są poprawne, źródła prawidłowo cytowane, sceny statyczne wymieszane z dy-
namicznymi, czy przez tekst się płynie, czy są momenty zatrzymania, czy są opisy, 
jest klimat, cisza, równowaga głosów i opinii, czy są zbędne słowa, źle postawione 
przecinki, błędy ortograficzne. Wreszcie – „czy uczyniłam wszystko, żeby dać każ-
demu zdaniu formę najciekawszą z możliwych?”47. 

Dopiero kiedy Leila Guerriero odpowie sobie na te wszystkie pytania, mo-
że wysłać tekst do redakcji. I najczęściej już więcej do niego nie wraca. Nawet po 
opublikowaniu. 

Jest jednak pewien wyjątek, który zmusza dziennikarkę do powrotu – kiedy 
pracuje nad wydaniem książki z los perfiles. Wtedy znowu ma kontakt z napisany-
mi już wcześniej portretami i wybiera do książki te, w których odnajduje siebie.  
Leila Guerriero uważa bowiem, że teksty, podobnie jak produkty spożywcze, mają 
swoją datę ważności. Niektóre szybko stają się przeterminowane. Wtedy dzienni-
karka już nie dostrzega w nich siebie. Dlatego do książki Plano americano wybrała 
najlepsze portrety z ostatnich lat, nie biorąc pod uwagę ostatniej dekady XX wieku 
czy nawet początku XXI.  
 

                     
43 L. Guerriero, „La imprescindible invisibilidad…”, op. cit., s. 390. 
44 Ibidem, s. 387. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem, s. 392. 
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W tekście „La imprescindible invisibilidad del ser, o la lección de Homero” 
Leila znowu radzi – kiedy piszemy el perfil, powinniśmy zdawać sobie sprawę z te-
go, że chociaż spędzimy z naszym bohaterem dużo czasu, spotkamy się z nim wiele 
razy, zadamy mu te wszystkie nurtujące nas pytania, zresztą nie tylko jemu, ale też 
jego przyjaciołom i nieprzyjaciołom, nigdy nie będziemy wiedzieć o nim wszyst-
kiego. I trzeba ten fakt przyjąć z pokorą48.  

Los suicidas del fin del mundo 

Jednak to nie portrety wytyczyły drogę Leili Guerriero. Ważnym krokiem 
w jej karierze było opublikowanie pierwszej książki reporterskiej Los suicidas del 
fin del mundo, której tematem przewodnim były samobójstwa młodych ludzi 
w miejscowości Las Heras w Patagonii. Książka ujrzała światło dzienne w Argen-
tynie w 2005 roku, kiedy wydawanie książek reporterskich (na jeden, konkretny 
temat) należało w Ameryce Łacińskiej do wyjątków. Nawet jeden z wydawców za-
pytał dziennikarkę, czy nie byłoby lepiej wydać tę książkę jako powieść.  

Wystarczyło kilka lat, żeby sytuacja reportażu znacznie się poprawiła. Dziś 
nikogo nie dziwią książki reporterskie, choć do tej pory utrzymuje się w Ameryce 
Łacińskiej tendencja wydawania zbiorów reportaży (jednego bądź wielu autorów), 
w których teksty mają różną tematykę. Jednak już nikt nie chce zamieniać reportażu 
w fikcję. Literaturze non-fiction się ufa i uważa się ją dziś za „pasjonującą lekturę 
najlepiej (…) pisaną w Ameryce Łacińskiej”49. 

Leila Guerriero temat na książkę Los suicidas del fin del mundo znalazła 
przypadkiem. Dziennikarka pracowała wówczas w dzienniku La Nación, kiedy 
pewna organizacja pozarządowa przysłała na jej skrzynkę mailową informację roz-
syłaną masowo do wielu mediów. W mailu była mowa o programie „Plan Młodych 
Negocjatorów”, który miał za zadanie wdrożenie systemu promującego rozwiązy-
wanie konfliktów na drodze mediacji. Dołączono informację, gdzie program będzie 
realizowany. Padła nazwa Las Heras i powody wdrożenia programu właśnie tam – 
bo bezrobocie w miejscowości wynosi 40%, populacja jest płynna – ludzie przyby-
wają i wyjeżdżają, nagminne były patologie, jak na przykład alkoholizm, często 

                     
48 Zob. http://nuevoscronistasdeindias.fnpi.org/plano-americano-de-leila-guerriero-21-perfiles-de-
creadores-latinoamericanos-y-un-espanol-entrevista/ (dostęp: 10.01.2015). 
49 D.J. Agudelo (ed.), Antología de crónica latinoamericana actual, op. cit., czwarta strona 
okładki.  
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zdarzały się ciąże nastolatek i samobójstwa. W mailu pada liczba 22 osób, które 
w ostatnim roku odebrały sobie życie.  

I wtedy w Leili Guerriero rodzą się ciekawość, zdziwienie, zdumienie.  
Dziennikarka zwykła powtarzać, że warto mieć stale włączony i dobrze 

działający radar, ale też dobrze jest wiedzieć, dlaczego jedna historia zwraca naszą 
uwagę, a inna nie. Tylko ona dostrzegła w mailu wysyłanym masowo przez organi-
zacje pozarządowe temat wart spenetrowania. 

Dziennikarka w jednym z wywiadów mówi:  

To był koniec 2001 roku. Czułam, że jest w tym historia. W tamtym czasie współpraco-
wałam z Rolling Stone, edycją argentyńską, i powiedzieli mi: „Jedź”, ale przyszedł kry-
zys50, na nic nie było pieniędzy, więc zdecydowałam się poczekać. Aż w końcu 
w marcu 2002 roku pojechałam na własny koszt do Las Heras. W planach było napisa-
nie reportażu dla Gatopardo. Nie myślałam jeszcze wtedy o książce. Ona powoli za-
częła się sama wyłaniać51.  

Choć przyczynkiem do napisania książki Los suicidas del fin del mundo 
były niewyjaśnione śmierci młodych ludzi w niewielkiej patagońskiej miejscowo-
ści, opowieść ma drugie dno – pokazuje, jak małą, zamkniętą społeczność może 
sparaliżować strach. Strach, który więzi, zakłada kajdany, nie pozwala działać, 
oślepia i znieczula. Strach, który rozgaszcza się w domach jak równoprawny czło-
nek rodziny i staje się naturalną częścią życia. Bo jak mówi jedna z bohaterek 
książki – „Tutaj [w Las Heras – przyp. B.Sz.] powszednieje wszystko: ciąże nasto-
latek, samobójstwa, przemoc”52. Ten strach już nie przeraża. Po prostu jest. I krad-
nie miasteczku ludzką twarz.  

Żeby tak precyzyjnie opisać społeczność Las Heras, Leila Guerriero prze-
prowadziła wiele wywiadów. Rozmawiała z wieloma mieszkańcami, nie tylko z ro-
dzinami i przyjaciółmi samobójców – i nie tylko o śmierci. W tym także ze sprzą-
taczkami, fryzjerami, prostytutkami – zwykłymi mieszkańcami miasteczka. Cel był 
jeden – zrozumieć przyczyny. Leila Guerriero tak wspomina swoją pracę:  

Faktem jest, że wielu wywiadów, które zrobiłam w miasteczku, nie włączyłam do książ-
ki. Wyrzuciłam z reportażu wszystko to, co nie miało wiele wspólnego z opowiadaną 
przeze mnie historią. (…) Rozmawiałam z psychologami, żeby spróbować zrozumieć 
samobójców, których historii nie ma w książce. W ostatecznej wersji znalazły się tylko 

                     
50 Mowa o wielkim kryzysie walutowym, w wyniku którego Argentyna ogłosiła bankructwo 
państwa. 
51 J.M. Alvarez, La voz minimalista. Entrevista con Leila Guerriero, http://www.fnpi.org/noti-
cias/noticia/articulo/la-voz-minimalista-entrevista-con-leila-guerriero/ (dostęp: 10.01.2015). 
52 L. Guerriero, Los suicidas del fin del mundo, Tusquets Editores, Buenos Aires 2005, s. 140.  
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świadectwa osób, które miały kontakt z samobójcami, nic więcej. I chciałam, żeby 
książka była jak samo Las Heras: hermetyczną bańką, w której nie ma miejsca na głos 
antropologa, socjologa czy psychologa. Choć z nimi rozmawiałam. Żeby móc zro-
zumieć53.  

Czytając książkę Los suicidas del fin del mundo odnosi się wrażenie, że 
samobójcy schodzą na dalszy plan. Głównym bohaterem staje się społeczność Las 
Heras, która nauczyła się żyć ze śmiercią. Jest i wiatr, któremu Leila Guerriero po-
święca wiele miejsca i bez którego Patagonia nie byłaby sobą. Wiatr, który, jak 
mówią mieszkańcy, jest gorszy od wszystkiego – samotności, wyizolowania, zimna, 
śniegu. To wiatr nadaje tej książce klimat miasteczka Twin Peaks – coś się stało, 
nikt nie wie dlaczego, a wszelkim zdarzeniami towarzyszy hulający wiatr. Sama au-
torka, w oczekiwaniu na jednego z mieszkańców miasteczka, pisze: „Czekać na uli-
cy w miejscu takim, jak Las Heras to najgorsze ze wszystkich zajęć. Z niszczącym 
wiatrem, przeszywającym zimnem i pustką wokół, człowiek zaczyna zdawać sobie 
poważnie sprawę, co to znaczy żyć tutaj na co dzień”54.  

Jeżeli postawimy tezę, że każdy tekst potrzebuje tonu, brzmienia, nastroju, 
to w tej książce wywołuje go wiatr. Autorka chciała w ten sposób jak najlepiej od-
zwierciedlić atmosferę panującą w miasteczku. W jednym z tekstów dodaje: „Na-
wet jeżeli [wiatr – przyp. B.Sz.] byłby postacią, metaforą, czystym środkiem lite-
rackim, nie powinien być tylko upiększeniem. Wiatr jest – powinien być – częścią 
informacji”55.  

„El rastro en los huesos” 

Innym ważnym tekstem w dorobku Leili Guerriero jest reportaż „El rastro 
en los huesos” opublikowany w czasopiśmie Gatopardo w 2008 roku. To historia 
grupy antropologów, którzy identyfikują szczątki ofiar dyktatury argentyńskiej 
(1976-1983) nazywanych desaparecidos. Reportaż swoją tematyką zbliżony jest do 
książki polskiego reportera Wojciecha Tochmana Jakbyś kamień jadła56, tylko że 
polski autor skupia się na ofiarach [wojny bałkańskiej], podczas gdy Leila Guerrie-
ro więcej miejsca poświęca samym antropologom i specyfice ich pracy.  

                     
53 J.M. Alvarez, La voz minimalista…, op. cit. 
54 L. Guerriero, Los suicidas del fin del mundo, op. cit., s. 72. 
55 L. Guerriero, „Tan fantástico como la ficción”, op. cit., ss. 363-364. 
56 W. Tochman, Jakbyś kamień jadła, Pogranicze, Sejny 2002.  
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- Mógłbyś zostawić tę pracę? – pyta Leila Guerriero jednego z członków ekipy.  
- Tak. Chcę skończyć z tą robotą. Ważne jest dla mnie przeświadczenie, że mogę z niej 
zrezygnować. Inne sposoby życia byłyby sprawiedliwsze niż to, które prowadzimy.  
- Ma negatywny wpływ na twoje życie prywatne?  
- Tak.  
- W jakim sensie?  
- W żadnym możliwym do opublikowania.  
- Więc to życie ma swoje złe strony.  
- Oczywiście, że ma57.  

Praca nad tym tekstem wymagała od Leili Guerriero dużego nakładu pracy. 
Na same wywiady poświęciła trzy miesiące. Z niektórymi bohaterami rozmawiała 
3, 4 razy, z innymi nawet 10. Zebrała 40 godzin nagrań. Na pisanie poświęciła dwa 
tygodnie. Z tego wszystkiego powstał reportaż na 40 tys. znaków. Reportaż ten 
zdobył w 2010 roku prestiżową nagrodę Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI 
w kategorii „tekst” i ugruntował wysoką pozycję Leili Guerriero w latynoamery-
kańskim świecie reporterskim. Dziennikarka uważa, że „El rastro en los huesos” to 
jedna z bardziej interesujących historii, jakie miała możliwość opisać. Pisane przez 
nią historie nie są z typu „zdobywcy nagród” (ganapremios)58. 

Autorka Los suicidas del fin del mundo przyznaje, że reportaże nie stano-
wią łatwej formy, ale ten ostatni – „El rastro en los huesos” – był dla niej wyjątko-
wym wyzwaniem. Po pierwsze, miała bardzo dużo zebranego materiału i ten ogrom 
ją przytłaczał. Po drugie, co ważniejsze – wydarzyło się coś, co nie zwykło spoty-
kać Leili Guerriero. Jedną z zasad jej pracy jest utrzymywanie dystansu 
z rozmówcą, a w tym przypadku czuła wyjątkową bliskość zarówno z tematem, jak 
i z bohaterami tekstu. „Nie stałam się ich przyjaciółką, rzecz jasna, ale czułam, że 
ich praca ma wiele punktów stycznych z moją (...). Rozmawialiśmy dużo i szczerze, 
dlatego ciężko było usunąć z reportażu wszystkie te prywatne historie”59. 

To był jeden z nielicznych przypadków, kiedy Leila Gueriero nie potrafiła 
utrzymać dystansu.  
 

                     
57 L. Guerriero, „El rastro en los huesos”, w: Aguilar Marcela (ed.), Domadores de historias, 
Universidad Finis Terrae-RiL editores, Santiago de Chile, s. 29.  
58 L. Ferri, „La vocación y la realidad me llenan. Entrevista con Leila Guerriero”, http://www.-
pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-19638-2010-10-18.html (dostęp: 
10.01.2015). 
59 Ibidem. 
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Przesłuchanie policyjne 

Dystans to nie jedyna zasada, jaką Leila Guerriero kieruje się w swojej pra-
cy. Inna brzmi: na wywiady trzeba chodzić jak najlepiej przygotowanym. Dlatego 
dziennikarka przed rozmową szuka informacji. Wiedzę czerpie głównie z lektury 
tekstów na dany temat (książki, artykuły, wywiady, reportaże, portrety). I nie cho-
dzi tylko o poszerzenie wiedzy, ale o znalezienie odpowiedniej perspektywy. Tak, 
aby zapytać o to, co jeszcze nieodkryte i uniknąć wtórności.  

Czasochłonna lektura ma jeszcze inną zaletę – „pozwala (…) dostrzec 
związki pomiędzy zjawiskami, które mogą nie być tak oczywiste”60.  

W terenie Leila Guerriero zapomina o sobie – o niewygodach, zmęczeniu, 
zwątpieniu. Koncentruje się tylko na byciu niewidoczną. I na obserwowaniu. W ten 
sposób może żyć tygodniami. „A później trzeba wrócić do domu i napisać dziesięć 
stron i postarać się, żeby te dziesięć stron było perfekcyjnych”61.  

Leila Guerriero w swojej pracy używa dyktafonu, bo nie potrafi notować 
i myśleć w tym samym czasie, bo nie potrafi notować i słuchać w tym samym cza-
sie, bo nie potrafi notować i patrzeć w oczy rozmówcy w tym samym czasie. Bo nie 
tylko jest ważne, co ludzie mówią, ale też jak mówią. Według Guerriero, sytuacja 
kiedy jeden mówi, a drugi w tym samym czasie robi notatki, nieodparcie przypomi-
na przesłuchanie policyjne62.  

I nigdy nie widziałam dyktafonu śpieszącego się, nudnego, narcystycznego, cynicznego, 
niepewnego, za to widziałam: dziennikarzy, którzy nie patrzą swoim rozmówcom 
w oczy, którzy niecierpliwie przytupują, których rozprasza ruch uliczny, którzy zadają 
pytania, tak jakby wypełniali urzędowy formularz, którzy przerywają rozmówcy, nie 
słuchają go, (…) cytują rzeczy, których rozmówca nigdy nie powiedział, cytują książki, 
których rozmówca nigdy nie napisał, którzy mówią do swojego rozmówcy Alberto, 
kiedy ten na imię ma Alfredo i którzy uważają, że bycie okrutnym oznacza to samo, co 
bycie inteligentnym63.  

 

                     
60 L. Ferri, La vocación y la realidad…, op. cit. 
61 L. Guerriero, „Dónde estaba yo cuando escribí esto?”, op. cit., s. 368. 
62 Zob. L. Guerriero, „La imprescindible invisibilidad…”, op. cit., s. 384. 
63 Ibidem, s. 385. 
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Stan wrzenia 

Kiedy dziennikarka siada do pisania, nigdy nie ma gotowego konspektu 
tekstu w głowie i nie wie, co w nim się znajdzie. Jedynym klarownym elementem 
jest pierwsze zdanie. Musi je mieć, aby rozpocząć proces tworzenia. Niekiedy jed-
nak sporo czasu upływa, zanim je znajdzie. Sama sobie zadaje pytanie, jak zacząć. 
Myśli o tym podczas biegania, spaceru, w metrze i na zakupach. pyta samą siebie – 
jak zacząć? Dopóki nie wymyśli pierwszego zdania, jest niespokojna. Swoje samo-
poczucie określa wówczas jako „stan wrzenia”64, jakby w jej głowie zadomowił się 
rój pszczół. Wie, że to zdanie w końcu przyjdzie. Tego jest pewna. Ale kiedy już 
przychodzi, Leilę Guerriero zawsze ogarnia zdumienie, że jednak się wyłoniło.  

Nie mówić, żeby powiedzieć więcej 

Autorka wierzy w ideę, że czasami skuteczniejsze i więcej mówiące jest 
przemilczenie niektórych spraw.  

W książce Los suicidas del fin del mundo można znaleźć fragment mówią-
cy o powodach popełnienia przez młodych samobójstwa:  

Słyszałam tyle teorii tłumaczących to wszystko.  
Bo tak, bo nie było nic do robienia, bo byli znudzeni, bo nie mieli dobrych stosunków 
z rodzicami, bo nie mieli rodziców albo mieli ich zbyt dużo, bo ich bito, bo usunęli 
ciążę, bo pili alkohol i zażywali narkotyki, bo krzywdzili swoich rodziców, bo wycho-
dzili nocą, bo kradli, bo wychodzili z kobietami, bo wychodzili z prostytutkami, bo 
mieli traumy z dzieciństwa, traumy z młodości, bo chcieliby się narodzić w innej części 
świata, bo nie pozwalano im poznać ojca, bo matka ich zostawiła, bo woleliby, żeby 
matka ich zostawiła, bo byli gwałceni, bo byli singlami, bo mieli swoje miłości, ale były 
one nieszczęśliwe, bo przestali chodzić na mszę, bo byli katolikami, satanistami, 
ewangelikami, miłośnikami obrazków, kultury punk, bo byli sentymentalni, dziwni, 
dobrze uczący się, kokietujący, leniwi, bo pracowali przy wydobyciu ropy naftowej, bo 
mieli problemy, bo nie mieli ich w ogóle. 
Teorie. I rzeczy, które nie dawały odpowiedzi65. 

Leila Guerriero uważa, że oszczędność w słowach jest skuteczniejsza niż 
nadmierna gadatliwość, a odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego młodzi popełnili sa-
mobójstwo?” nie znajdziemy indagując żywych.  

                     
64 G.J. Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 42. 
65 L. Guerriero, Los suicidas del fin del mundo, op. cit., ss. 206-207. 
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Podobny zabieg słownej wstrzemięźliwości dziennikarka zastosowała 
w tekście „Esa mujer”66 w książce Plano americano. Można w nim przeczytać: 
„Mówi się wiele. Że Idea nie myślała dużo o swoim rodzeństwie. Że Idea wysilała 
się, żeby pomóc rodzeństwu. Że Idea czuła uwielbienie dla swojej siostry Poemy. 
Że w ostatnich latach, kiedy żyły razem, Idea traktowała ją źle. Mówi się wiele”67.  

Akapity zaczynające się i kończące zdaniem: „Mówi się wiele” i informa-
cje nawzajem się wykluczające można znaleźć w tekście kilkakrotnie. W ten sposób 
skonstruowane fragmenty bardzo dobrze obrazują złożoność opisywanego bohatera. 
I uświadamiają, że na wiele pytań dziennikarz nie jest w stanie znaleźć jednej od-
powiedzi.  

Oddech, krzyk, cisza 

Leila Guerriero lubi teksty, w których można coś usłyszeć – oddech, krzyk, 
ciszę, zawieszenie głosu. W swoich reportażach również dba o dźwięki. Wiatr 
w Los suicidas del fin del mundo jest tego najlepszym przykładem. Nie bez znacze-
nia są też dla niej ton i rytm słów – stąd melodyjność jej tekstów. Dziennikarka 
uważa, że ta umiejętność ma związek z czytaną przez nią poezją. I muzyką.  

W tekście „Dónde estaba yo cuando escribí esto?” przywołuje słowa ja-
pońskiego pisarza Harukiego Murakamiego. „Czy to w muzyce, czy w literaturze, 
najważniejszy jest rytm. Twój styl musi mieć rytm – dobry, naturalny, pewny – ina-
czej ludzie nie będą cię czytać” 68. Melodyjność w literaturze polega na takim upo-
rządkowaniu słów, aby szły one w jednym tempie. Jak konie w zaprzęgu. Potrzebna 
jest harmonia słów. Inaczej tekst nie brzmi dobrze. Pisarz dodaje, że wszystko, co 
wie o pisarstwie, dowiedział się z muzyki. „Gdybym nie podchodził tak obsesyjnie 
do muzyki, może nigdy nie stałbym się pisarzem”69. 

Dlatego Leila Guerriero w jednym ze swoich tekstów pisze, że „reportaż – 
tak jak dym wznoszący się w górę, byleby znaleźć drogę ujścia – ulatnia się, szuka-
jąc swojej własnej muzyki”70.  

                     
66 Portret Idei Vilariño, argentyńskiej poetki. 
67 L. Guerriero, Plano americano, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 2013, s. 54.  
68 L. Guerriero, „Dónde estaba yo cuando escribí esto?”, op. cit., s. 376. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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„Jak kot w zamknięciu” 

Leila Guerriero pisze w swoim mieszkaniu. Gabinet to miejsce, w którym 
spędza najwięcej czasu. Jest w nim ogromne biurko z ciemnego drewna, dwa kom-
putery, balkon, biblioteka. Nie ma sprzętu muzycznego czy telewizora. Nic, co mo-
głoby ją rozpraszać. Jest Internet, ale kiedy pisze, nie korzysta z niego.  

Leila Guerriero tak opisuje swoje miejsce pracy:  

Gabinet jest pełen różnych rzeczy, chociaż bardzo uporządkowany. Jednak kiedy piszę, 
przypomina ocean papierów, które tylko ja rozumiem. Rzucam te kartki na podłogę 
i zbieram dopiero w momencie, kiedy kończę pracę. Lubię żyć z tym chaosem do czasu, 
kiedy rzeczy stają się bardziej przejrzyste, kiedy praca dobiega końca. Zbierając papiery 
z podłogi, jakoby żegnam się z tekstem71.  

Kiedy Leila Guerriero pisze, zamyka się w mieszkaniu, nie wychodzi, nie 
odbiera telefonów, nie odczytuje maili72. Nada de nada (nic zupełnie nic), jak zwy-
kła powtarzać. Koncentruje się tylko na pisaniu.  

Praca nad tekstem nie jest łatwa. Jak mówi, pisanie ją boli, wiele kosztu-
je73. Sytuacja zamknięcia jest dla niej wyczerpująca. Jednak inaczej nie potrafi pra-
cować. Potrzebuje wielkiego skupienia. Samotności. „W pierwszych dniach tracę 
sporo czasu, wstaję, patrzę przez okno, wracam do biurka, spaceruję jak kot w za-
mknięciu, bez zbyt owocnej pracy, ale to też nazywa się pisaniem. Pisanie to przede 
wszystkim marnowanie czasu”74. Nie lubi przebywać w zamknięciu, izolację od 
świata uważa za dość brutalną, ale skuteczną metodę. W trakcie pisania, najchętniej 
byłaby kimś innym – piosenkarką rockową czy projektantką mody. Wtedy marzy 
o tym, żeby zmienić zawód na taki, który oddaliłaby ją od tego zamknięcia i znu-
dzenia, tego by chciała. Jednak już się nie skarży. Już nauczyła się wchodzić w ten 
bolesny dla niej etap pracy. Z jednej strony z rezygnacją, z drugiej z zaufaniem, że 
ten stan kiedyś minie.  

Jest powolna w pisaniu. Potrafi spędzać całe dnie na cyzelowaniu jednego 
akapitu. Najczęściej idzie jej to opornie. Jednak kontynuuje. Bo w jej pracy ważny 
jest upór. Usuwać, wygładzać, skreślać, mazać, drzeć, szlifować i znowu drzeć – to 
dla niej naturalny etap pracy. I pisze, pisze, pisze, aż nie zacznie zbierać kartek 
z podłogi.  
                     
71 G.J. Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 37. 
72 Leila Guerriero traktuje Internet jako narzędzie pracy. Mail to jej jedyny wirtualny sposób 
komunikowania się ze światem. Nie korzysta z portali społecznościowych. 
73 Zob. G.J. Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 42. 
74 Ibidem. 
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Potrafi pracować nad tekstem nawet szesnaście godzin dziennie. Minimum 
to dwanaście. Choć potrafi pisać cały dzień, nie lubi poranków. Najlepszy czas pra-
cy to godziny popołudniowe. Od siedemnastej do dwudziestej. Ponad dziesięciogo-
dzinny rytm pracy utrzymuje się średnio dwa tygodnie. Nie zabiera się za teksty, 
których czas pisania nie przekracza pięciu, sześciu dni. Jak mówi, „reportaż to ga-
tunek, który potrzebuje czasu na wyprodukowanie, czasu na napisanie i dużo miej-
sca na opublikowanie: żadnego reportażu, nad którym pracowało się miesiącami, 
nie można opublikować na połowie strony”75. W tekście „Dónde estaba yo cuando 
escribí esto?” Leila Guerriero przyznaje:  

Nie mam serca powiedzieć komuś, że – aby napisać reportaż – powinien zamknąć się 
w 36-metrowym mieszkaniu, wypracować w sobie 16-godzinny rytm pracy, utrzymując 
koncentrację buddyjskiego mnicha. Ale w istocie rzeczy to wszystko, co mogę mu 
powiedzieć: że powinien zamknąć się w 36-metrowym mieszkaniu, wypracować w 
sobie 16-godzinny rytm pracy, utrzymując koncentrację buddyjskiego mnicha76. 

Bardzo ważnym elementem pracy nad tekstem dla Leili Guerriero jest ko-
rekta. W tym celu pozostawia tekst na kilka dni, znowu do niego wraca, bada z lu-
pą, poprawia. Jak mówi, „edytuje siebie aż do znudzenia”77.  

Zachowuje każdą wersję reportażu po korekcie. Stąd wie, ile wariantów 
danego tekstu stworzyła. Reportaż „El rastro en los huesos” o grupie antropologów 
argentyńskich ma ich trzydzieści. O koszykarzu Jorge Gonzalezie (który prawie do-
tarł do ligi NBA i nagle stał się zapaśnikiem w stylu wolnym) – 27. O José Alberto 
Samidzie, argentyńskim potentacie mięsnym – również 27. Wyjątkiem jest reportaż 
„Tres tasas tristes de té” (o Yiyi Murano, która najprawdopodobniej otruła cyjan-
kiem swoje trzy znajome) – ma tylko jedną wersję. „Nigdy nie chciałam ponownie 
go przeczytać, ogarnia mnie panika”78, przyznaje dziennikarka. 

W książce Plano americano umieściła portrety, które w zdecydowanej 
większości były w skróconej wersji opublikowane wcześniej w prasie. Książka za-
wiera warianty wydłużone. Leila Guerriero nie pisała ich specjalnie dla książki. 
One tylko w wyniku korekty, na potrzeby prasy zostały skrócone. Te kompletne 
wersje dziennikarka trzymała na inną okazję. Sposobność pojawiła się przy książce 
Plano americano. W jednym z wywiadów dziennikarz zapytał Leilę Guerriero, czy 
pisanie jej nie męczy. 

                     
75 L. Guerriero, „Sobre algunas mentiras del periodismo”, op. cit., s. 620. 
76 L. Guerriero, „Dónde estaba yo cuando escribí esto?”, op. cit., s. 378.  
77 Zob. „«Plano americano» de Leila Guerriero…”, op. cit. 
78 G. J. Figueroa, „Leila Guerriero: sufrir y amar…”, op. cit., s. 42. 
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- Męczy, ale lubię to robić. Czasami chciałabym odpocząć, ale nie potrafię się 
wyłączyć, wyciągnąć wtyczki.  
- Czy jest taki moment, kiedy udaje ci się zrelaksować? 
- Tak, choć dawniej trudniej mi było się zatrzymać. Moje wakacje są bez Internetu, nie 
zbliżam się do klawiatury, nie czytam dzienników, nic z tych rzeczy. Tylko plaża, rybki, 
nurkowanie79. 

Zakończenie 

„Nie wystarczy pisać dobrze. Trzeba znaleźć pomysł, wypracować swój 
sposób opisywania świata. Bez stylu nie ma tekstu”80. To słowa Leili Guerriero. Jej 
styl to prostota i lapidarność. Brak udziwnień. Rozpoczynanie tekstu od mocnej 
sceny i powtarzający się opis mieszkania bohatera. Jak mówi Leila Guerriero, trze-
ba wiedzieć, po co wtłaczamy daną scenę w tekst. Bo w pisaniu od intuicji ważniej-
sza jest świadomość.  

„Bez stylu nie ma tekstu. Bez badań, poszukiwań, dociekań nie ma dzien-
nikarstwa”81. Bo dziennikarstwo narracyjne, według Leili Guerriero, jest przede 
wszystkim relacją faktograficzną. W tym gatunku nie ma miejsca na zmyślanie. 
W tej kwestii reporterka jest bardzo wymagająca. Każde zdanie przez nią napisane 
musi mieć swoje źródło. To dlatego w jej tekstach mało jest literackości, a dużo 
monologów i dialogów. Reporterka oddaje głos swoim bohaterom.  

Praca badawcza – inaczej reporterowanie – to według Argentynki bardzo 
ważny etap pracy nad tekstem.  Jej  daniem, żeby posiąść źródła,  trzeba  dogłębnie 
zbadać temat. „Bez stylu nie ma tekstu, bez reporterowania nie ma historii i bez pa-
trzenia nie ma reporterowania”82 – to credo Leili Guerriero.  

Jak pisze Santiago Rosero, młody dziennikarz, uczestnik warsztatu prowa-
dzonego przez reporterkę, Leila Guerriero to nauczycielka starej szkoły, co w tym 
wypadku oznacza „rygorystyczną metodologię, nieubłagane sprawdzanie faktów 

                     
79 L. Ferri, „La vocación y la realidad me llenan…”, op.cit. 
80 Cytat z warsztatu prowadzonego przez Leilę Guerriero w Fundacji Tomasa Eloya Martineza 
w Buenos Aires, w dniach 18-20 marca 2015 roku.  
81 Ibidem.  
82 Sin estilo no hay texto, sin reportero no ha historia y sin mirado, no hay reporteo, Fundación 
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, http://www.fnpi.org/noti-
cias/noticia/articulo/sin-estilo-no-hay-texto-sin-reporteo-no-hay-historia-y-sin-mirada-no-hay-
reporteo/ (dostęp: 10.02.2015). 
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i bezkompromisowość” 83. Dlatego niewielu potrafi pracować jak Leila Guerriero. 
Chociażby pisanie – czyli „mozolna praca buddyjskiego mnicha” – jest zarówno fi-
zycznie, jak i psychicznie trudna do zrealizowania dla większości reporterów. Jed-
nak to właśnie ta organizacja pracy – dla jednych wzorcowa, dla innych nie do za-
akceptowania – pozwala Leili Guerriero na ogromną aktywność.  

Dziennikarka pisze dla różnych czasopism: La Nación w Argentynie, El 
País w Hiszpanii, El Mercurio w Chile, SoHo w Kolumbii. W meksykańskim Ga-
topardo (którego siedziba została przeniesiona z Kolumbii w 2006 roku), pełni 
funkcję redaktorki. W wydawnictwie Tusquets Argentina kieruje serią reporterską 
Mirada Crónica. Jest redaktorką książek: Los malditos (siedemnaście portretów la-
tynoamerykańskich tzw. pisarzy przeklętych, które napisane zostały przez autorów 
z całego kontynentu) i Temas lentos (zbiór tekstów non-fiction argentyńskiego pisa-
rza Alana Paulsa). Prócz tego prowadzi warsztaty, szkolenia, seminaria.  

Zapytana, dlaczego opowiada historie prawdziwe, odpowiada: „Bo lu-
bię” 84. W jednym z wywiadów mówi: „(…) rzeczywistość mnie wypełnia”85. I do-
daje: „Myślę, że ma to związek z powołaniem – słowem dziś dość zdewaluowa-
nym”86. Swoje oddanie reportażowi pokazuje w tekście „Dónde estaba yo cuando 
escribí esto?”:  

Nie wierzę, że jest coś bardziej sexy, bardziej drapieżnego, radosnego, ponurego, 
wieloznacznego czy wspanialszego niż rzeczywistość, ani że pisanie dziennikarskie mu-
si być drogą do tworzenia literatury fiction. Ja mogłabym umrzeć – i prawdopodobnie 
tak zrobię – nie wychylając nosa poza granicę tego terytorium, i nikt mnie nie przekona, 
że tracę czas87.  

Wszelkie działania, jakie podejmuje się Leila Guerriero, mają związek 
z literaturą non-fiction. Ta przestrzeń ją fascynuje. I nie uważa jej za mniej znaczą-
cą czy gorszą niż literatura fiction. Każde jej działanie to walka o równe traktowa-
nie tych dwóch rodzajów literatury – faktu i fikcji.  

 
                     
83 S. Rosero, Como maestra, Leila Guerriero es la suma de una metodología estricta, la revisión 
implacable y la ausencia de concesiones, http://www.fnpi.org/noticias/noticia/articulo/como-
maestra-leila-guerriero-es-de-la-vieja-escuela-vieja-escuela-la-suma-de-una-metodologia-es/ 
(dostęp: 10.02.2015). 
84 L. Guerriero, „Dónde estaba yo cuando escribí esto?”, op. cit., s. 366. 
85 L. Ferri, „La vocación y la realidad me llenan...”, op. cit. 
86 Ibidem. 
87 L. Guerriero, „Dónde estaba yo cuando escribí esto?”, op. cit., s. 366. 
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