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O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego
(na przykadzie rozmów ze Sawomirem Mrokiem)
Na poziomie interakcyjnym sytuacja komunikacyjna ma charakter dialogiczny, co oznacza, ůe mamy do czynienia z więcej niů jednym przekazem, wspóâtworzonym przez interlokutorów. Wymaga zatem uœwiadomienia sobie przez mówiĊcych takich podstawowych komponentów interdyskursu, jak: nadawca, odbiorca, intencja i cel komunikacyjny,
istniejĊcy w warunkach TU i TERAZ (Habrajska 2010, 24).

Sytuacja komunikacyjna w wywiadzie dziennikarskim1 pokazuje specyficznĊ sytuację interakcyjnĊ w mediach. Dziennikarz i bohater wywiadu prowadzĊ rozmowę z jednoczesnĊ œwiadomoœciĊ, ůe to, co rozgrywa się między
nimi „tu i teraz”, póŭniej będzie komunikatem dla zbiorowego odbiorcy.
Waůne jest przecieů, ůe po opublikowaniu tekstu wywiadu obaj rozmówcy:
dziennikarz i bohater spotkania, występujĊ w roli nadawców. Wywiad jest
zatem przykâadem podwójnego dialogu, w którym na pierwszym planie
rozmawia dziennikarz z osobĊ, z którĊ przeprowadza wywiad, a na drugim –
obaj prowadzĊ dialog z odbiorcĊ.

1 Wywiad jest gatunkiem bardzo dobrze rozpoznanym przez medioznawców, językoznawców, ale takůe przez praktyków dziennikarstwa. Do najwaůniejszych opracowaľ, które sĊ mu
poœwięcone, naleůy monografia Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja autorstwa Maâgorzaty Kity (1998); waůne ustalenia przynoszĊ takůe fragmenty ksiĊůki Wywiad prasowy – informacja rozpisana na gâosy Marii Wojtak (2004, 238–267) oraz artykuâ Zbigniewa Bauera Wywiad.
Gatunek i metoda (2008, 333–344). Warto przypomnieý równieů publikacje o wywiadzie telewizyjnym (Sobczak 2006; Szylko-Kwas 2013). Informacje warsztatowe dotyczĊce gatunku moůna odnaleŭý w ksiĊůkach: Wywiad dziennikarski (Adams, Hicks 2007), Sztuka wywiadu. Lekcje
mistrza (Grobel 2006) oraz artykule Wywiad prasowy. Nie dla narcyzów (Bielas 2010, 479–489).
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Maâgorzata Kita szczególnie podkreœla rolę odbiorcy w wywiadzie – jest
nim milczĊcy, ale obecny czytelnik (Kita 1998, 79–85). Autorka wskazuje, ůe
œwiadomoœý jego istnienia stanowi warunek dziennikarskiego wywiadu, który jest tekstem przeznaczonym do publikacji. Za cel wywiadu uznaje się bowiem takĊ dialogowĊ wypowiedŭ interlokutorów, która zainteresuje potencjalnego czytelnika. Maria Wojtak pisze następujĊco:
Ksztaât pola gatunkowego to ponadto pochodna skali paradoksów gatunku. We wszystkich wariantach wzorca uwidacznia się napięcie w planie dyskursywnym. Chodzi o organizację interakcji między dziennikarzem i jego interlokutorem (bohaterem wywiadu) ze względu na obecnoœý tego trzeciego, czyli czytelnika, któremu przedstawia się wypowiedŭ
poddanĊ procedurze autoryzacji i/lub dodatkowym zabiegom redakcyjnym (Wojtak 2009, 166).

Ta specyficzna sytuacja nadawczo-odbiorcza jest często widoczna w realizacjach tekstowych wywiadu.
Dziennikarz i bohater wywiadu
WaůnĊ cechĊ gatunkowĊ wywiadu jest specyficzny status jego uczestników:
dziennikarza i bohatera wywiadu. „Dziennikarz oraz jego rozmówca występujĊ jako konkretne osoby, ale jednoczeœnie teů jako reprezentanci okreœlonych
œrodowisk spoâecznych” (Wojtak 2004, 239). Co istotne, wielu badaczy zwraca
uwagę na „wchodzenie w okreœlone role” w wywiadzie dziennikarskim. Próby
nazwania i sklasyfikowania owych ról dokonaâ Zbigniew Bauer. Wyodrębniâ
on kolejno role: poœrednika, którego zadanie polega wyâĊcznie na rejestracji
uzyskanych odpowiedzi, poœrednika-pomocnika, zadajĊcego dodatkowe pytania, aby doprecyzowaý wypowiedzi rozmówcy, partnera-ucznia, który niezaleůnie od swojej rzeczywistej wiedzy przyjmuje postawę czâowieka nieznajĊcego tematu, partnera-eksperta, czyli znawcy zagadnienia, który podejmuje dyskusję, przedstawia odmienne poglĊdy, inspiruje, oraz rolę partnera-reprezentanta opinii publicznej, odwoâujĊcego się do obiegowych sĊdów
o przedmiocie rozmowy (Bauer 2008, 341). Innego podziaâu dokonaâ Tomasz
Stępieľ, który wyróůniâ: wielbiciela, partnera i przeciwnika (Stępieľ 1993,
213). Natomiast Monika Worsowicz wskazaâa rolę ucznia, petenta, lustra,
wielbiciela, prokuratora, eksperta i partnera (Worsowicz 2006, 50). Szczególnie
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ciekawe wydaje się wyróůnienie: petenta, kiedy dziennikarz jest pouczany
przez rozmówcę, lustra, kiedy dziennikarz pozwala swojemu rozmówcy
„bâyszczeý” w wywiadzie, oraz prokuratora, kiedy dziennikarz atakuje niewygodnymi pytaniami, przesâuchuje swojego rozmówcę.
Co istotne, rola dziennikarza nie zawsze jest dostatecznie wyraŭna, dlatego
czasem bywa trudna do okreœlenia. Zdarza się takůe, ůe w trakcie wywiadu
dziennikarz zmienia swe zachowanie i w ten sposób dynamizuje swoje wypowiedzi. Wyróůnione przez badaczy role dziennikarza wiĊůĊ się takůe ze
sposobem prowadzenia przez niego interakcji z bohaterem: opartej na
wspóâpracy bĊdŭ na konflikcie.
Jeůeli chodzi o bohatera wywiadu, to na jego wybór wpâywajĊ następujĊce
czynniki: kompetencja, autorytet, piastowane stanowisko, osobowoœý, popularnoœý i niezwykâoœý (Bauer 2008, 339).
Bohaterem wywiadu (…) jest czâowiek reprezentujĊcy coœ w jakiejœ dziedzinie, zajmujĊcy wybitnĊ pozycję w zakresie jakichœ spraw publicznych
(politycznych, gospodarczych) oraz posiadajĊcy autorytet ze względu na
twórczoœý artystycznĊ, naukowĊ, pracę zawodowĊ lub innego rodzaju
osiĊgnięcia (Kita 2003, 151).

Tomasz Stępieľ wyróůnia wœród rozmówców gwiazdę, specjalistę i eksperta
(Stępieľ 1993, 212). UdzielajĊcym wywiadu moůe byý teů „szary” czâowiek,
który reprezentuje opinię publicznĊ, poglĊdy jakiejœ grupy spoâecznej. Joanna
Szylko-Kwas2 prezentuje róůnorodne strategie osoby, z którĊ wywiad jest
przeprowadzany. SĊ to: wrogi rozmówca, szybki rozmówca, milczĊcy rozmówca, rozmówca „bez komentarza”, rozmówca-krętacz, ględzĊcy rozmówca, rozmówca elokwentny, rozmówca-wielbiciel, rozmówca-komentator, monologizujĊcy rozmówca (Szylko-Kwas 2013, 52–53).
Zestawienie roli dziennikarza i typów bohaterów w wywiadzie wskazuje,
ůe obie te role wzajemnie się warunkujĊ i uzupeâniajĊ. Kiedy więc dziennikarz jest uczniem, bohater jest dla niego mistrzem, kiedy natomiast dziennikarz decyduje się zachowywaý jak prokurator, równoczeœnie dla swojego
rozmówcy wybiera rolę przesâuchiwanego. Często podczas wywiadu dochodzi do negocjowania ról interlokutorów.
Istotny w wywiadzie jest niesymetryczny ukâad nadawczo-odbiorczy. Ta
asymetria wynika z tego, ůe to dziennikarz, jako prowadzĊcy rozmowę, jest


2 Autorka przedstawia strategię Richarda Keeble’a, jednoczeœnie wprowadzajĊc wâasne typy
rozmówców (Keeble 2006, 83–84, zob. Szylko-Kwas 2013, 52–53).
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postaciĊ dominujĊcĊ. To do niego naleůy wybór tematu oraz formy wywiadu
i to on kanonicznie rozpoczyna i koľczy interakcję. Dziennikarz prezentuje
swojego bohatera, stawia pytania, jest „gospodarzem” (Kita 1998, 108).
Konwencja gatunkowa wywiadu w sposób klarowny podkreœla sytuację
pragmatycznĊ, jasno okreœla role poszczególnych uczestników spotkania.
Historia konwersacyjna3
W niniejszym tekœcie postanowiâam przyjrzeý się roli bohatera wywiadu.
PodstawowĊ kwestiĊ badawczĊ byâa próba przyjrzenia się osobie, z którĊ
wywiad jest przeprowadzany. Bohater wywiadu, mimo niesymetrycznoœci ról
i dominacji przeprowadzajĊcego wywiad, jest jego istotnym elementem –
wspóâtwórcĊ tekstu. Do wâasnych analiz postanowiâam wybraý wywiady
z jednym rozmówcĊ, tj. ze Sâawomirem Mroůkiem. Tomasz Stępieľ tak opisuje rolę pisarzy w wywiadach:
gwiazda moůe byý zarazem (choý nie musi) specjalistĊ, ekspertem w danej dziedzinie. Tak bywa na przykâad ze sâawnymi pisarzami – ze względu na tradycję romantycznej roli wieszcza i pozytywistycznej wychowawcy spoâeczeľstwa – sĊ traktowani jako eksperci od estetyki, polityki i etyki (Stępieľ 1993, 212).

Postanowiâam przez pryzmat znanego twórcy, dramaturga i prozaika
przyjrzeý się roli bohatera wywiadu. Jednoczeœnie zastanawiaâam się, czy
sam bohater wpâywa na kreatywnoœý w wywiadzie. Mimo ůe odpowiada (albo nie) na pytania, które stawia mu dziennikarz.
Wszystkie przywoâane przeze mnie teksty wywiadów pochodzĊ z XXI
wieku (autor zmarâ w 2013 roku). Dla zrozumienia niektórych fragmentów
wypowiedzi bohatera istotna jest informacja, ůe lata te nie byây dla Mroůka
âatwe. W 2002 roku doznaâ udaru mózgu, który spowodowaâ afazję. Autor
utraciâ wówczas moůliwoœý posâugiwania się językiem zarówno w mowie,
jak i w piœmie. Dzięki terapii, która trwaâa okoâo trzech lat, odzyskaâ zdolnoœý pisania i mówienia. W ramach terapii powstaâa jego autobiografia Baltazar, w której wyznaâ:


Okreœlenie historia konwersacyjna przywoâuję za MaâgorzatĊ KitĊ. Polega ono na tym, ůe
rozmówcy przechowujĊ „w pamięci œlady poprzednich spotkaľ” (Kita 2005, 265); w kontekœcie tego artykuâu – œlady poprzednich wywiadów.
3
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Musiaâem pokonaý mój lęk przed ludŭmi i przed œwiatem zewnętrznym.
Musiaâem przeâamaý w sobie apatię i podjĊý dziaâanie. Pierwsze sukcesy
– poprawne odpowiedzi na zadawane pytania, a takůe to, ůe powoli zaczĊâem odzyskiwaý orientację w czasie i przestrzeni oraz potrafiâem
skomentowaý to, co dziaâo się wokóâ mnie – pozwoliây mi uwierzyý, ůe
pokonam afazję i wrócę do zawodu (Mroůek 2006, 245).

Maâgorzata Kita stwierdza, ůe:
w wywiadzie bierze udziaâ (przynajmniej) dwoje uczestników. A zatem
jego tekst jest tworzony, wspóâtworzony przez dwie osoby. Kaůda z nich
ma wâasnĊ biografię, takůe – językowĊ, kaůda ma teů wâasnĊ historię
konwersacyjnĊ, w czym mieszczĊ się róůne doœwiadczenia interakcyjne
(Kita 2002, 93).

Mroůek nie byâ âatwym rozmówcĊ. Maâgorzata I. Niemczyľska, autorka
biografii dramaturga4, pisze:
o jego nieprzystępnoœci krĊůĊ anegdoty. Mroůek zawsze uwaůa, by za
bardzo się nie zbliůaý do ludzi. Najlepiej nie wchodziý w interakcje. Gdy
ktoœ z nim rozmawia, on odruchowo się cofa. (…) Milczenie wydaje się
istotĊ jego wizerunku. Od dawna. Zdaniem niektórych – nawet od zawsze (Niemczyľska 2013, 18).

W analizowanych wywiadach widoczna jest historia konwersacyjna, która
zbudowana jest na milczeniu Mroůka, niechęci do rozmów. W jednym z wywiadów autor mówi o tym wprost:
Nie lubi pan rozmów?
Nie lubię.
A z czego to wynika?
Z postaci. [Œmieje się] Zauwaůyâem, ůe pan się gubi w rozmowie ze mnĊ.
No, stresujĊca jest ta rozmowa dla mnie.
Pan się moůe nie orientuje, ale ja nie lubię rozmów. Na ogóâ. („Zwierciadâo”, czerwiec 2012)

W wielu wywiadach z pisarzem moůna odnaleŭý zaburzenia w zakresie iloœci jego wypowiedzi. M. Kita pisze:


4 Co znamienne, pierwsza częœý biograficznej ksiĊůki o Mroůku nosi tytuâ Milczenie (Niemczyľska 2013, 9–23).
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Najbardziej oczywista róůnica w „językach” uczestników wywiadu dotyczy aspektu iloœciowego. (…) wypowiedzi dziennikarza sĊ „krótkie”,
a wypowiedzi udzielajĊcego wywiadu – „dâugie” (cokolwiek ma ta „krótkoœý” czy „dâugoœý” oznaczaý). (…) Dziennikarz w tej perspektywie jest
tylko „katalizatorem”, czyli jego podstawowe zadanie polega na tym, aby
skâoniý udzielajĊcego wywiadu do mówienia (Kita 2002, 105).

Ta kanoniczna cecha wywiadu, czyli krótka wypowiedŭ dziennikarza i dâuůsza odpowiedŭ bohatera, zostaje bardzo często zaburzona w rozmowach ze
znanym dramaturgiem. Oto przykâady:
DuůĊ popularnoœý daây panu rysunki. Wróci pan jeszcze do rysowania, choýby w celach terapeutycznych?
Zdecydowanie nie. Juů nie ta ręka.
Ale przecieů paľski bohater od poczĊtku narzekaâ, ůe rysowaâ go
Sâawomir Mroůek, a nie Leonardo da Vinci.
Z dzisiejszej perspektywy tamta kreska wyglĊdaâa jak kreska Leonarda.
Niestety. („Newsweek”, 15 sierpnia 2013)
Czy ludzie pytajĊ pana czasami, jak ůyý.
Powtarzam to samo. Nie pytajĊ, bo nie majĊ okazji. Nie jestem stale
z ludŭmi.
W Katowicach, gdzie otrzymaâ pan tytuâ doktora honoris causa
Uniwersytetu ŒlĊskiego, mówiâ pan bardzo osobiœcie o swojej ůonie Marii Obrembie [zmarâej w Berlinie w 1969 roku – przyp.
R.G.]: „Za komunizmu ani dla zdrajczyni, ani dla jej męůa nie byâo
w Polsce miejsca nawet na pogrzeb”. Wyznaâ pan, ůe „dopiero,
kiedy Polska osiĊgnęâa niepodlegâoœý po raz drugi”, ciaâo ůony zostaâo przeniesione z Berlina do Katowic.
Wszystko, co robię, jest osobiste. Poza tym, ůe pewne rzeczy sĊ ogólne.
(„Zwierciadâo”, czerwiec 2012)
Gombrowicz drwiâ z wartoœci polskiej sztuki i kultury – Mickiewicza, Curie-Skâodowskiej, Szopena. Udaâo mu się wyzwoliý częœý
Polaków z polskoœci, teraz jednak chodzimy od œciany do œciany,
bo trzeba wybraý albo ojczyznę, albo synczyznę. Brakuje zâotego
œrodka.
No nie ma go.
Gombrowicz napisaâ w dzienniku, ůe wyzwoliâ Polaka z polskoœci,
ale poniósâ klęskę w planie osobistym, jako pisarz. „Szczerze powiem: jedno z najwaůniejszych zadaľ, jakie ciĊgle we mnie koâataâo, gdym podejmowaâ w tych latach pracę nad dziennikiem, nie
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zostaâo osiĊgnięte. Teraz jasno to widzę…, to mnie przygnębia…
Nie potrafiâem wyraziý naleůycie mego przejœcia z niůszoœci
w wyůszoœý (…). Ilekroý dotykaâem tego tematu, zawsze mi się
rozdrabniaâ…”.
…tak…
„…ulatniaâ, staczaâ w ůarcik, w polemikę, w pozorne samochwalstwo, w przekorę (…). To spora poraůka – stylistyczna – osobista”.
Spotkaliœmy się parę razy w Vence. Specjalnie na niego nie reagowaâem.
Powiedziaâ o tym: „Mroůek jest poza sytuacjĊ. Trzeba go zostawiý
w spokoju”. („Teatr”, luty 2012)
Powiedziaâ pan, ůe póki się ůyje, nie da się uniknĊý ról. W tej sytuacji teů pan gra jakĊœ rolę?
Oczywiœcie.
Pisarza gnanego wewnętrznym niepokojem?
Tak.
Polaka zniechęconego do Polski?
Tak.
Europejczyka szukajĊcego wygodnego miejsca na staroœý?
Teů.
Widzę, ůe godzi się pan na kaůdĊ rolę?
Bo na tym to polega. Gramy rolę, którĊ nam przypiszĊ inni. Z góry się na
to zgadzam. („Polityka”, 6 czerwca 2008)

W przywoâanych przykâadach moůna zauwaůyý przygotowanie dziennikarzy do rozmów – wracajĊ oni do wypowiedzi Mroůka, przywoâujĊ istotne
fakty z jego ůycia. On jednak sprawia wraůenie osoby niezainteresowanej
wywiadem, posiadajĊcej jasnĊ strategiĊ dotyczĊcĊ odpowiedzi – majĊ byý one
krótkie i często bardzo ogólne5. Nierzadko teů bohater w sposób pozorny
podtrzymuje rozmowę.
Dziennikarze niejednokrotnie zwracajĊ uwagę na swoje obawy w rozmowie z Mroůkiem. Przykâadowo:
Przed ůadnĊ rozmowĊ nie mieliœmy takiej tremy.
Bardzo mi miâo.
I znajĊc pana niechęý do rozmów z dziennikarzami, zastanawiamy
się, czy to my pana, czy to pan nas bardziej się obawia…

5 Ostatni

przykâad przypomina rozmowę z Andym Warholem, w której artysta odpowiadaâ
na zadane przez dziennikarzy pytania gâównie przeczĊco bĊdŭ twierdzĊco. Wywiad ten analizowaâam w monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (Œlawska 2014, 83–84).
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Mniemam, ůe jesteœmy na równi. Proszę pytaý. („Playboy”, wrzesieľ
2011)
Strach zadaý pytanie, bo znany jest pan z maâomównoœci.
Nie lubię opowiadaý, wolę sâuchaý. Wychodzę z zaâoůenia, ůe opowiadajĊc, nie dowiem się niczego, czego bym nie wiedziaâ, a sâuchajĊc – wiele
mogę się dowiedzieý. („Polityka”, 28 czerwca 2010)

Oba przykâady to elementy inicjalne wywiadów. Dziennikarze postanowili
juů w pierwszej wypowiedzi wskazaý na trudnoœci napotykane w rozmowach
z pisarzem i podkreœliý wâasnĊ niepewnoœý podczas tych spotkaľ.
W wielu wywiadach odnalazâam fragmenty rozbudowanych didaskaliów.
Oto przykâady:
„MojĊ sytuacjĊ idealnĊ jest, jak siedzę i piszę, reszta to uciĊůliwoœý”. Skoro pan juů nie pisze, co dzisiaj jest dla pana sytuacjĊ
idealnĊ?
Nie wiedzĊ panowie tego, co ja. Parę dni temu skoľczyâem pisaý sztukę…
(I tu następuje chwila milczenia. Autorzy próbujĊ ochâonĊý i pozbieraý myœli. Caây
ich misternie uâoůony plan rozmowy wâaœnie runĊâ. Tymczasem bohater wywiadu
z wyraŭnĊ przyjemnoœciĊ obserwuje ich zaskoczone twarze.)
Rozâoůyâ nas pan na âopatki. To dopiero niespodzianka! („Playboy”, wrzesieľ 2011)
(Teraz ja zamilkâem na dâuůej, Sâawomir Mroůek nadal uœmiechnięty. Próbuję znaleŭý temat, który byâby trafiony. Lem! Myœlę, ůe tym tematem jest Lem!)
Czytaâem pana korespondencję ze Stanisâawem Lemem. Przeczytaâ pan te listy po latach? („Zwierciadâo”, czerwiec 2012)

Dziennikarze często posâugujĊ się rozbudowanymi wypowiedziami ujętymi w nawiasy, aby zakomunikowaý trudnoœci w rozmowie – poszukiwanie
odpowiedniego tematu, zaburzenie planu przygotowanego wywiadu. Te
elementy metatekstowe dookreœlajĊ sytuację przeprowadzenia wywiadu ze
Sâawomirem Mroůkiem, zdradzajĊ kulisy6.


Sam Mroůek takůe podkreœla, ůe ma œwiadomoœý, iů wywiad jest tekstem adresowanym
do czytelników:
Powtarzaâ pan wiele razy, ůe w ůyciu najwaůniejsze jest ůycie. SĊ sprawy, których
pan ůaâuje?
Nie odpowiem, bo nie wiem, dlaczego miaâbym odpowiedzieý. Rozumiem, ůe czytelnicy
„Zwierciadâa” sĊ ciekawi, tak jak kaůdy czytelnik tekstu, który pan napisze. Ale ja na to nie
jestem w stanie odpowiedzieý. („Zwierciadâo”, czerwiec 2012)
6
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Kategoria gry
oraz strategii w wywiadzie
Andrew Boyd wprowadza kategorię „wywiadu wymuszonego” (Boyd
2006, 156–157), w którym bohater nie chce odpowiadaý na zadane mu pytania. Odpowiada w sposób krótki, lakoniczny. Ta kategoria jest przydatna
w niektórych rozmowach z Mroůkiem, poniewaů pisarz często podkreœla, ůe
na pewne pytania nie chce odpowiadaý, ůe niektóre kwestie zupeânie go nie
interesujĊ. Przykâadowo:
A powie pan, o czym pan napisaâ?
Nazywa się to „Karnawaâ. Pierwsza ůona Adama”. Będzie tam Goethe,
będzie Szatan i sporo kobiet. Ale nic więcej nie powiem. Utwór liczy
52 strony. I, jak powiedziaâem, traktuję go raczej terapeutycznie.
(„Newsweek”, 15 sierpnia 2013)
A czy sztuka, Pana zdaniem, teů upada?
To mnie zupeânie nie obchodzi. („Teatr”, luty 2012)
Czy literatura to teů teren wzruszeľ?
Nie powiem panu, bo nie obchodzi mnie to.
Literatura?
Tak.
Co pan ostatnio czytaâ?
Teů panu nie odpowiem. („Zwierciadâo”, czerwiec 2012)

Mroůek odmawia udzielenia odpowiedzi, ale teů nie wyjaœnia powodów
swojego zachowania. Moůemy sĊdziý, ůe te pytania bohatera znudziây i nie
ma ochoty na nie odpowiadaý.
Czasami strategiĊ autora Tanga jest próba odpowiedzi pytaniem:
„Kaůdemu neurotykowi, który stale trapi się swoim nędznym losem, polecam napisanie sztuki i wystawienie jej w teatrze” – to pana sâowa.
Naprawdę? Nie pamiętam. To byâo w „Dzienniku” czy w „Baltazarze”?
(„Gazeta Wyborcza”, 17 czerwca 2013)

Pisarz w przywoâywanych wywiadach często milczy. Zaznacza się to wówczas frazami: „cisza”, „i tu następuje chwila milczenia”, „milczenie”, „po
chwili wspólnego milczenia”. Jacek Juliusz Jadacki uwaůa, ůe:
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zamilknięcie speânia dwie zasadnicze funkcje pragmatyczne: podkreœlenie
tego, co się juů powiedziaâo lub co się dopiero powie; wyczerpanie sprawy (na koľcu wypowiedzi). To pierwsze ma zwracaý uwagę lub podwyůszaý napięcie, to drugie jest pragmatycznym odpowiednikiem wypowiedzi „Skoľczyâem” (Jadacki 2002, 14).

SĊdzę, ůe milczenie Mroůka często byâo próbĊ zakoľczenia lub zasygnalizowania wyczerpania tematu, o który zostaâ zapytany.
Skoro badacze wyraŭnie wskazujĊ na podziaâ ról w wywiadzie, moůna rozpatrywaý caâĊ tę sytuację komunikacyjnĊ jako grę. „Dziennikarz takůe musi
braý pod uwagę sztucznoœý sytuacji stwarzanej przez wywiad. On takůe
»gra«. (…) Bycie »sobĊ« – w prywatnym sensie – jest tu praktycznie niemoůliwe i niepotrzebne” (Bauer 2008, 340). Z pewnoœciĊ „wchodzenie w role”
interlokutorów spowodowane jest sytuacjĊ – opublikowaniem wywiadu. Do
analizy tego gatunku przydaje się zatem kategoria gry językowej (tak naturalnie wyzyskana z sytuacji nadawczo-odbiorczej). Odwoâuję się do propozycji Danuty Kępy-Figury, aby pojęcie gry rozumieý szeroko:
prowokowane przez nadawcę gry językowe odwoâujĊ się do wiedzy (nadawcy i w zaâoůeniu odbiorcy) dotyczĊcej reguâ kodu językowego (…)
oraz reguâ uůycia tego kodu (…), a takůe reguâ okreœlajĊcych sposób
ksztaâtowania tekstu (równieů jako przedstawiciela danego gatunku) oraz
zasad regulujĊcych postępowanie w procesie komunikacji (zasad konwersacyjnych) (Kępa-Figura 2004, 77–78).

Wywiad prasowy moůna potraktowaý jako grę językowĊ. I tak dzieje się
w przypadku analizowanych rozmów z Mroůkiem. Jego wypowiedzi często
burzĊ podstawowĊ zasadę konwersacji, a mianowicie zasadę kooperacji7.
Moůemy potraktowaý te wywiady jako grę z reguâami konwersacyjnymi Paula Grice’a. Bohater bowiem intencjonalnie nie podejmuje wspóâpracy.
Przydatne w tych analizach wydaje się równieů pojęcie „strategii komunikacyjnej”8, która – jak pisze Agata Maâyska – jest:
caâoksztaâtem œwiadomych procesów decyzyjnych zmierzajĊcych do wyboru optymalnego sposobu dziaâania językowego lub/i pozajęzykowego,

7 Teorię implikatur konwersacyjnych Paula Grice’a szczegóâowo omawia Dorota Zdunkiewicz (2010, 272–275).
8 W tym miejscu warto przywoâaý opracowanie Aleksego Awdiejewa dotyczĊce typologii
strategii konwersacyjnych (Awdiejew 1991, 7–20).
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umoůliwiajĊcego osiĊgnięcie poůĊdanego celu komunikacyjnego, a takůe
kontroli efektu perlokucyjnego (Maâyska 2012, 15).

Badaczka wyróůnia dwa typy strategii: tekstowe (które odnoszĊ się do
struktury organizacyjnej tekstu) i interakcyjne (odnoszĊce się do relacji nadawczo-odbiorczej).
Wydaje mi się, ůe pojęcia gry i strategii eksponujĊ podstawowĊ intencję
wywiadu, jakĊ jest powstanie tekstu przeznaczonego do publikacji. Dlatego
teů dziennikarz i osoba, z którĊ przeprowadza wywiad, wchodzĊ w swoje role
i œwiadomie podejmujĊ grę. Odnoszę wraůenie, ůe w przypadku analizowanych wywiadów ze Sâawomirem Mroůkiem dziennikarze podejmujĊ grę
z milczĊcym bohaterem wywiadu9.
Metamorfozy wywiadów10
Dwa ostatnie przykâady rozmów ze Sâawomirem Mroůkiem będĊ odnosiý
się do strategii tekstowej, w ramach której dziennikarze w zupeânie inny
sposób wykorzystajĊ rolę bohatera wywiadu.
Pierwsza rozmowa, pochodzĊca z „Polityki”, jest zatytuâowana I tylko
Mroůka brak, a jej podtytuâ brzmi: Rozmowa ze Sâawomirem Mroůkiem. I bez.
PoczĊtek tego wywiadu wyglĊda następujĊco:
Mroůek w PRL objaœniaâ nam rzeczywistoœý i ratowaâ przed schizofreniĊ. I teraz przydaâoby się nam trochę Mroůka – jego przenikliwoœci,
humoru i krytycyzmu.
Problem polega jednak na tym, ůe nie ma juů jednego języka, który docieraâby do wszystkich tak jak kiedyœ język Mroůka. I dlatego z okazji

W zakoľczeniu jednego z wywiadów przywoâana jest kategoria „normalnoœci”, a dziennikarz wskazuje na nietypowe zachowanie Mroůka:
9

Ale gdy byâ pan ostatnio w Polsce, nie sprawiaâ pan wraůenia czâowieka niedostępnego.
Rozdawaâ pan mnóstwo autografów, czasem nawet dedykacji.
Zachowywaâem się więc normalnie?
Tak.
Czy mógâby pan to szczególnie podkreœliý w naszej rozmowie?
Bardzo proszę. („Newsweek”, 15 sierpnia 2013)
10 Za metamorfozę gatunkowĊ uznaję takĊ realizację, która w sposób twórczy traktuje wyznaczniki gatunkowe. O indywidualnych realizacjach wywiadów pisaâam w swojej ksiĊůce
w rozdziale O wywiadzie prasowym – między gatunkowym wzorcem a jego modyfikacjami (Œlawska
2014, 67–107).
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osiemdziesiĊtych urodzin pisarza postanowiliœmy przeprowadziý z nim
rozmowę, innĊ niů wywiady, których udzielaâ ostatnio, wyczerpujĊcĊ
i obszernĊ. Okazaâo się, ůe Mroůek mówi przenikliwie nie tylko o minionej epoce, ale i o dzisiejszym œwiecie. Kulisy powstania tej niezwykâej
rozmowy wyjaœniamy na koľcu tekstu. („Polityka”, 28 czerwca 2010)

Tym, co ma odróůniaý ten wywiad od innych, sĊ obszerne i wyczerpujĊce
odpowiedzi znanego dramaturga. PrzyglĊdajĊc się kwestiom dziennikarki
i bohatera spotkania, moůna zaobserwowaý wyraŭnĊ róůnicę. Odpowiedzi
Sâawomira Mroůka sĊ zdecydowanie dâuůsze, autor szczegóâowo odpowiada
na zadane pytania. Na koľcu wywiadu ujawniono natomiast kulisy rozmowy:
Bardzo dziękuję za rozmowę, której nie byâo. Sâawomir Mroůek unika
bowiem wywiadów. Twierdzi, ůe wszystko zostaâo juů napisane. Powyůsze wypowiedzi pisarza pochodzĊ z jego ksiĊůek: „Dziennik powrotu”,
„Varia. Ůycie i inne okolicznoœci”, „Baltazar. Autobiografia”, „Sâawomir
Mroůek, Wojciech Skalmowski. Listy 1970–2003”, a takůe z ksiĊůki
„Sâawomir Mroůek. Tango z samym sobĊ” oraz z filmu Pawâa áoziľskiego „Sâawomir Mroůek przedstawia”. („Polityka”, 28 czerwca 2010)

To przykâad wywiadu, który nigdy się nie odbyâ11. Justyna Sobolewska wykorzystaâa wiele wypowiedzi znanego twórcy, aby stworzyý wywiad-kompilację, który byâ inny od wszystkich. Dziennikarka prowadziâa z czytelnikiem grę: zaprezentowany wywiad nie byâ zapisem spotkania, tylko efektem uwaůnej lektury wypowiedzi Mroůka, do których autorka dopasowaâa
wâasne pytania. To wywiad spreparowany na potrzeby pisma, ale teů dziaâanie, które w zamyœle jest dosyý kontrowersyjne.
Drugi wywiad pochodzi z „Duůego Formatu” i nosi tytuâ Audiencja. Zaborek próbuje poznaý mistrza12. Rozmowa ta jest przykâadem globalnej adaptacji
gatunkowej (por. Wojtak 2004, 18–19), dziennikarz bowiem zamyka go


11 Wywiady fingowane pojawiajĊ się na âamach gazet. Przykâady takich metamorfoz gatunkowych podawaâam w ksiĊůce Formy dialogu w gatunkach prasowych (Œlawska 2014, 92–97).
12 Analizowany wywiad Dariusza Zaborka na pierwszej stronie „Duůego Formatu” miaâ
takĊ zapowiedŭ:

Audiencja u Mroůka
Niepublikowany wywiad ze Sâawomirem Mroůkiem
(„Duůy Format”, 22 sierpnia 2013)

Z lidu wywiadu wynika, ůe rozmowa odbyâa się 23 kwietnia 2005 roku, natomiast publikacja zapisu tego spotkania nastĊpiâa dopiero w 2013 roku, po œmierci Sâawomira Mroůka.
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w utworze dramatycznym, z wyraŭnymi didaskaliami, opisem osób występujĊcych w dramacie:
SM – stary męůczyzna – Sâawomir Mroůek
MM – mâody męůczyzna – Dariusz Zaborek

Wywiad koľczy natomiast formuâa:
Koniec aktu pierwszego i ostatniego.

Bardzo dâugi opis poprzedzajĊcy rozmowę z Mroůkiem jest przykâadem
wypowiedzi metatekstowej, zdradza bowiem kulisy spotkania, stanowi zarysowanie sytuacji komunikacyjnej między dziennikarzem a bohaterem wywiadu:
MM przyjeůdůa do SM na spotkanie do wywiadu, bo czytaâ, ůe SM po
udarze mózgu przed czterema laty straciâ pamięý. Odzyskuje jĊ jednak
dzięki autobiografii, którĊ pisze jako rodzaj terapii zadanej przez psychoterapeutkę.
(…)
SM: Proszę, niech pan tam usiĊdzie (wskazuje na niewielkie krzeseâko
w prawym rogu pod oknem).
Pod oknem po lewej stronie, patrzĊc od progu, stoi ogromny, czarny
skórzany fotel. Obok, po prawej stronie, dwa stare meble, jakby teatralne
rekwizyty: stolik na nieproporcjonalnie wysokich cienkich nogach, z maâym blatem, 35 na 60 cm, i maâe krzeseâko, z jasnego drewna, a wâaœciwie
ze sklejki, które wyglĊda na najstarszy mebel. Moůe rodzinna pamiĊtka?
MM upewnia się, czy na pewno ma usiĊœý na tym krzeseâku.
Ma na nim usiĊœý. Zbliůa się do krzeseâka. Niezauwaůenie dotyka oparcia, sprawdza, czy krzeseâko pod nim wytrzyma. Raczej tak, siada. Pojawia się w jego gâowie myœl, czy krzeseâko swojĊ niepewnoœciĊ bytu nie
odbierze mu komfortu spotkania, które dla niego jest pracĊ. Na bliŭniaczym stoliku SM stawia bâękitnĊ szklankę, nalewa MM wodę niegazowanĊ. Sobie teů.
Szklanka SM róůni się od szklanki MM. Jest niska, gruba i czysta. Szklanka MM jest wysoka, cienka i od wewnĊtrz juů od wierzchu caâa w biaâym
osadzie-kamieniu, jakby przez rok sâuůyâa za flakon, w którym staây
kwiaty. MM tego nie zauwaůa. Myœli: „Niech się dzieje wola nieba”, âadnie dziękuje za wodę i wypija pierwszy âyk. MM wyobraůa sobie po tym,
co czytaâ, ůe ludzie podczas przesâuchaľ w stalinowskich więzieniach
pewnie i na takich krzeseâkach nie siedzieli. Myœli, ůe to moůe taka
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Mroůkowska prowokacja. A moůe szkoâa ůycia: SM rozsiada się w miękkim, wielkim fotelu, MM na twardym, maâym krzeseâku. Ůe jeszcze nie
nadszedâ czas MM, aby siedzieý w komfortach. MM taki poczĊtek się
podoba. Ciepâo się uœmiecha do SM i rozpoczyna się jemu przeznaczona
audiencja. („Duůy Format”, 22 sierpnia 2013)

Dziennikarz wyraŭnie zarysowuje niesymetrycznoœý ról – wskazuje na dominację Mroůka (wygodny fotel, czysta szklanka). Wywiad, który otrzymujemy, to przykâad ignorowania podstawowych zasad wspóâpracy. Mroůek nie
odpowiada na pytania, daje wyraz zniecierpliwieniu. Kilkukrotnie wskazuje na
godzinę i mówi, ůe czas dziennikarza dobiegâ koľca. Oto fragment dialogu:
MM: Chciaâem zapytaý o imprezę, która odbędzie się w Krakowie
w zwiĊzku z pana urodzinami w czerwcu.
SM: Kiedy, kiedy to będzie?
MM: W poâowie czerwca, chyba 16.
SM: No tak, ale ja się tym nie interesuję.
MM: Nie interesuje pana to, co jest zwiĊzane z pana twórczoœciĊ?
SM: Na ogóâ interesuje, ale szczegóây mnie nie interesujĊ.
MM: Nie? Zapytaâ pan: „Kiedy to będzie”, więc szczegóâ pana zainteresowaâ, a ja powiedziaâem, ůe chyba 16 czerwca.
SM: Kiedy to będzie?
MM rozeœmiany, bo przecieů zaczyna się finaâ zupeânie jak u Mroůka.
(„Duůy Format”, 22 sierpnia 2013)

Ta realizacja gatunkowa pokazuje dramat spowodowany brakiem porozumienia, wynikajĊcym ze spotkania mâodoœci i staroœci. Fraza „jak u Mroůka”
œwiadczy o bezsensownej próbie poszukiwania wspólnoty. TakĊ interpretację
podpowiadajĊ takůe sâowa Ryszarda Kozioâka:
w rezultacie narasta poczucie, ůe porozumienie jest niemoůliwe, poniewaů mówimy i robimy nie to, co trzeba, więc spodziewane nie nadchodzi. Zakâopotanie i zawstydzenie to emocje letnie, ale Mroůek uczyniâ
z nich istotne siây dramaturgiczne dziaâajĊce w jego utworach. Konfuzja
moůe rodziý histeryczny, zawstydzony wybuch œmiechu, gniew lub tępe
milczenie (Kozioâek 2015, 157).

Podobne emocje budzĊ próby przeprowadzenia wywiadu, który Mroůek
(szczególny typ bohatera) rozsadzaâ od œrodka. Antoni Libera tak pisaâ we
wstępie do Baltazara:
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chodzi o to, ůe czâowiek z natury rzeczy przeobraůajĊc się w czasie, traci,
i to nie raz, samego siebie; wielokrotnie przestaje byý tak zwanym sobĊ.
„Tak zwanym”, bo gdy się zastanowiý nad sensem tego zaimka, zaczyna
się on „rozmywaý”; staje się, jak okreœla to pisarz przy innej okazji, „lingwistycznĊ uâudĊ” (Libera 2006, 6).

TakĊ wâaœnie „lingwistycznĊ uâudĊ” sĊ wywiady ze Sâawomirem Mroůkiem.
W niniejszym artykule kluczem do analizy miaâa byý rola bohatera wywiadów. Przewrotnie wybraâam bardzo trudnĊ i wymagajĊcĊ osobę, z którĊ je
przeprowadzono. Kreatywnoœý w wywiadzie (por. Wojtak 2009) często jest
domenĊ twórcy, dziennikarza. Ale taki typ bohatera, jaki reprezentowaâ Sâawomir Mroůek, staje się motorem napędowym gatunkowych kreacji. To sposób prowadzenia konwersacji i często pozorne odpowiedzi zmuszaây dziennikarzy do modyfikowania tekstu i kreatywnego wykorzystania wypowiedzi
neurotycznego bohatera. Strategie tekstowe organizujĊce wywiad âagodziây
Mroůkowskie prowokacje. Co ciekawe, bohater, który nie mówi, pozornie
steruje rozmowĊ, wprowadza dziennikarza w konsternację, zaburza wspóâpracę. Zanalizowane wywiady z Mroůkiem sĊ przykâadem gry z wyznacznikami gatunku, sprowokowanej zachowaniem bohatera, który blokuje konwersację, co moůna uznaý za antystrategię (por. Awdiejew 1991, 10).
Wywiady |ródowe
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On the role of the hero in a press interview (the case of Sawomir Mroek)
The article is of an analytical nature. The author explains the specificity of a press interview
and the type of communication that is characteristic of this genre. She presents the participants of the interaction: the journalist and the interview hero. Here an unusual interview with
Sâawomir Mroůek published in „Duůy Format” (addition to „Gazeta Wyborcza”) is recalled.
The author refers to this text as an example of a game and specific communicative strategy.
This example and fragments of some other interviews with Mroůek prove that the hero of
the interview influences the creative character of the interview itself.
Keywords: press interview, interview hero, communicative strategy, Sâawomir Mroůek

