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K a t o w i c e  

O roli bohatera w kreowaniu wywiadu prasowego  
(na przyk adzie rozmów ze S awomirem Mro kiem)  

Na poziomie interakcyjnym sytuacja komunikacyjna ma charakter dialo-
giczny, co oznacza, e mamy do czynienia z wi cej ni  jednym przeka-
zem, wspó tworzonym przez interlokutorów. Wymaga zatem u wiado-
mienia sobie przez mówi cych takich podstawowych komponentów in-
terdyskursu, jak: nadawca, odbiorca, intencja i cel komunikacyjny, 
istniej cy w warunkach TU i TERAZ (Habrajska 2010, 24). 

Sytuacja komunikacyjna w wywiadzie dziennikarskim1 pokazuje specyficz-
n  sytuacj  interakcyjn  w mediach. Dziennikarz i bohater wywiadu prowa-
dz  rozmow  z jednoczesn  wiadomo ci , e to, co rozgrywa si  mi dzy 
nimi „tu i teraz”, pó niej b dzie komunikatem dla zbiorowego odbiorcy. 
Wa ne jest przecie , e po opublikowaniu tekstu wywiadu obaj rozmówcy: 
dziennikarz i bohater spotkania, wyst puj  w roli nadawców. Wywiad jest 
zatem przyk adem podwójnego dialogu, w którym na pierwszym planie 
rozmawia dziennikarz z osob , z któr  przeprowadza wywiad, a na drugim – 
obaj prowadz  dialog z odbiorc . 

1 Wywiad jest gatunkiem bardzo dobrze rozpoznanym przez medioznawców, j zykoznaw-

ców, ale tak e przez praktyków dziennikarstwa. Do najwa niejszych opracowa , które s  mu 

po wi cone, nale y monografia Wywiad prasowy. J zyk – gatunek – interakcja autorstwa Ma go-

rzaty Kity (1998); wa ne ustalenia przynosz  tak e fragmenty ksi ki Wywiad prasowy – informa-

cja rozpisana na g osy Marii Wojtak (2004, 238–267) oraz artyku  Zbigniewa Bauera Wywiad. 

Gatunek i metoda (2008, 333–344). Warto przypomnie  równie  publikacje o wywiadzie telewi-

zyjnym (Sobczak 2006; Szylko-Kwas 2013). Informacje warsztatowe dotycz ce gatunku mo -

na odnale  w ksi kach: 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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Ma gorzata Kita szczególnie podkre la rol  odbiorcy w wywiadzie – jest 
nim milcz cy, ale obecny czytelnik (Kita 1998, 79–85). Autorka wskazuje, e 
wiadomo  jego istnienia stanowi warunek dziennikarskiego wywiadu, któ-

ry jest tekstem przeznaczonym do publikacji. Za cel wywiadu uznaje si  bo-
wiem tak  dialogow  wypowied  interlokutorów, która zainteresuje poten-
cjalnego czytelnika. Maria Wojtak pisze nast puj co: 

Kszta t pola gatunkowego to ponadto pochodna skali paradoksów ga-
tunku. We wszystkich wariantach wzorca uwidacznia si  napi cie w pla-
nie dyskursywnym. Chodzi o organizacj  interakcji mi dzy dziennika-
rzem i jego interlokutorem (bohaterem wywiadu) ze wzgl du na obec-
no  tego trzeciego, czyli czytelnika, któremu przedstawia si  wypowied  
poddan  procedurze autoryzacji i/lub dodatkowym zabiegom redakcyj-
nym (Wojtak 2009, 166). 

Ta specyficzna sytuacja nadawczo-odbiorcza jest cz sto widoczna w reali-
zacjach tekstowych wywiadu. 

Dziennikarz i bohater wywiadu 

Wa n  cech  gatunkow  wywiadu jest specyficzny status jego uczestników: 
dziennikarza i bohatera wywiadu. „Dziennikarz oraz jego rozmówca wyst pu-
j  jako konkretne osoby, ale jednocze nie te  jako reprezentanci okre lonych 
rodowisk spo ecznych” (Wojtak 2004, 239). Co istotne, wielu badaczy zwraca 

uwag  na „wchodzenie w okre lone role” w wywiadzie dziennikarskim. Próby 
nazwania i sklasyfikowania owych ról dokona  Zbigniew Bauer. Wyodr bni  
on kolejno role: po rednika, którego zadanie polega wy cznie na rejestracji 
uzyskanych odpowiedzi, po rednika-pomocnika, zadaj cego dodatkowe pyta-
nia, aby doprecyzowa  wypowiedzi rozmówcy, partnera-ucznia, który nieza-
le nie od swojej rzeczywistej wiedzy przyjmuje postaw  cz owieka nieznaj ce-
go tematu, partnera-eksperta, czyli znawcy zagadnienia, który podejmuje dys-
kusj , przedstawia odmienne pogl dy, inspiruje, oraz rol  partnera-
-reprezentanta opinii publicznej, odwo uj cego si  do obiegowych s dów 
o przedmiocie rozmowy (Bauer 2008, 341). Innego podzia u dokona  Tomasz 
St pie , który wyró ni : wielbiciela, partnera i przeciwnika (St pie  1993, 
213). Natomiast Monika Worsowicz wskaza a rol  ucznia, petenta, lustra, 
wielbiciela, prokuratora, eksperta i partnera (Worsowicz 2006, 50). Szczególnie 
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ciekawe wydaje si  wyró nienie: petenta, kiedy dziennikarz jest pouczany 
przez rozmówc , lustra, kiedy dziennikarz pozwala swojemu rozmówcy 
„b yszcze ” w wywiadzie, oraz prokuratora, kiedy dziennikarz atakuje niewy-
godnymi pytaniami, przes uchuje swojego rozmówc . 

Co istotne, rola dziennikarza nie zawsze jest dostatecznie wyra na, dlatego 
czasem bywa trudna do okre lenia. Zdarza si  tak e, e w trakcie wywiadu 
dziennikarz zmienia swe zachowanie i w ten sposób dynamizuje swoje wy-
powiedzi. Wyró nione przez badaczy role dziennikarza wi  si  tak e ze 
sposobem prowadzenia przez niego interakcji z bohaterem: opartej na 
wspó pracy b d  na konflikcie. 

Je eli chodzi o bohatera wywiadu, to na jego wybór wp ywaj  nast puj ce 
czynniki: kompetencja, autorytet, piastowane stanowisko, osobowo , popu-
larno  i niezwyk o  (Bauer 2008, 339). 

Bohaterem wywiadu (…) jest cz owiek reprezentuj cy co  w jakiej  dzie-
dzinie, zajmuj cy wybitn  pozycj  w zakresie jakich  spraw publicznych 
(politycznych, gospodarczych) oraz posiadaj cy autorytet ze wzgl du na 
twórczo  artystyczn , naukow , prac  zawodow  lub innego rodzaju 
osi gni cia (Kita 2003, 151). 

Tomasz St pie  wyró nia w ród rozmówców gwiazd , specjalist  i eksperta 
(St pie  1993, 212). Udzielaj cym wywiadu mo e by  te  „szary” cz owiek, 
który reprezentuje opini  publiczn , pogl dy jakiej  grupy spo ecznej. Joanna 
Szylko-Kwas2 prezentuje ró norodne strategie osoby, z któr  wywiad jest 
przeprowadzany. S  to: wrogi rozmówca, szybki rozmówca, milcz cy roz-
mówca, rozmówca „bez komentarza”, rozmówca-kr tacz, gl dz cy rozmów-
ca, rozmówca elokwentny, rozmówca-wielbiciel, rozmówca-komentator, mo-
nologizuj cy rozmówca (Szylko-Kwas 2013, 52–53). 

Zestawienie roli dziennikarza i typów bohaterów w wywiadzie wskazuje, 
e obie te role wzajemnie si  warunkuj  i uzupe niaj . Kiedy wi c dzienni-

karz jest uczniem, bohater jest dla niego mistrzem, kiedy natomiast dzienni-
karz decyduje si  zachowywa  jak prokurator, równocze nie dla swojego 
rozmówcy wybiera rol  przes uchiwanego. Cz sto podczas wywiadu docho-
dzi do negocjowania ról interlokutorów. 

Istotny w wywiadzie jest niesymetryczny uk ad nadawczo-odbiorczy. Ta 
asymetria wynika z tego, e to dziennikarz, jako prowadz cy rozmow , jest 

2 Autorka przedstawia strategi  Richarda Keeble’a, jednocze nie wprowadzaj c w asne typy 

rozmówców (Keeble 2006, 83–84, zob. Szylko-Kwas 2013, 52–53). 
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postaci  dominuj c . To do niego nale y wybór tematu oraz formy wywiadu 
i to on kanonicznie rozpoczyna i ko czy interakcj . Dziennikarz prezentuje 
swojego bohatera, stawia pytania, jest „gospodarzem” (Kita 1998, 108). 
Konwencja gatunkowa wywiadu w sposób klarowny podkre la sytuacj  
pragmatyczn , jasno okre la role poszczególnych uczestników spotkania. 

Historia konwersacyjna3 

W niniejszym tek cie postanowi am przyjrze  si  roli bohatera wywiadu. 
Podstawow  kwesti  badawcz  by a próba przyjrzenia si  osobie, z któr  
wywiad jest przeprowadzany. Bohater wywiadu, mimo niesymetryczno ci ról 
i dominacji przeprowadzaj cego wywiad, jest jego istotnym elementem – 
wspó twórc  tekstu. Do w asnych analiz postanowi am wybra  wywiady 
z jednym rozmówc , tj. ze S awomirem Mro kiem. Tomasz St pie  tak opi-
suje rol  pisarzy w wywiadach: 

gwiazda mo e by  zarazem (cho  nie musi) specjalist , ekspertem w da-
nej dziedzinie. Tak bywa na przyk ad ze s awnymi pisarzami – ze wzgl -
du na tradycj  romantycznej roli wieszcza i pozytywistycznej wychowaw-
cy spo ecze stwa – s  traktowani jako eksperci od estetyki, polityki i ety-
ki (St pie  1993, 212). 

Postanowi am przez pryzmat znanego twórcy, dramaturga i prozaika 
przyjrze  si  roli bohatera wywiadu. Jednocze nie zastanawia am si , czy 
sam bohater wp ywa na kreatywno  w wywiadzie. Mimo e odpowiada (al-
bo nie) na pytania, które stawia mu dziennikarz. 

Wszystkie przywo ane przeze mnie teksty wywiadów pochodz  z XXI 
wieku (autor zmar  w 2013 roku). Dla zrozumienia niektórych fragmentów 
wypowiedzi bohatera istotna jest informacja, e lata te nie by y dla Mro ka 
atwe. W 2002 roku dozna  udaru mózgu, który spowodowa  afazj . Autor 

utraci  wówczas mo liwo  pos ugiwania si  j zykiem zarówno w mowie, 
jak i w pi mie. Dzi ki terapii, która trwa a oko o trzech lat, odzyska  zdol-
no  pisania i mówienia. W ramach terapii powsta a jego autobiografia Bal-

tazar, w której wyzna : 

3 Okre lenie historia konwersacyjna przywo uj  za Ma gorzat  Kit . Polega ono na tym, e 

rozmówcy przechowuj  „w pami ci lady poprzednich spotka ” (Kita 2005, 265); w kontek-

cie tego artyku u – lady poprzednich wywiadów. 
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Musia em pokona  mój l k przed lud mi i przed wiatem zewn trznym. 
Musia em prze ama  w sobie apati  i podj  dzia anie. Pierwsze sukcesy 
– poprawne odpowiedzi na zadawane pytania, a tak e to, e powoli za-
cz em odzyskiwa  orientacj  w czasie i przestrzeni oraz potrafi em 
skomentowa  to, co dzia o si  wokó  mnie – pozwoli y mi uwierzy , e 
pokonam afazj  i wróc  do zawodu (Mro ek 2006, 245). 

Ma gorzata Kita stwierdza, e: 

w wywiadzie bierze udzia  (przynajmniej) dwoje uczestników. A zatem 
jego tekst jest tworzony, wspó tworzony przez dwie osoby. Ka da z nich 
ma w asn  biografi , tak e – j zykow , ka da ma te  w asn  histori  
konwersacyjn , w czym mieszcz  si  ró ne do wiadczenia interakcyjne 
(Kita 2002, 93). 

Mro ek nie by  atwym rozmówc . Ma gorzata I. Niemczy ska, autorka 
biografii dramaturga4, pisze: 

o jego nieprzyst pno ci kr  anegdoty. Mro ek zawsze uwa a, by za 
bardzo si  nie zbli a  do ludzi. Najlepiej nie wchodzi  w interakcje. Gdy 
kto  z nim rozmawia, on odruchowo si  cofa. (…) Milczenie wydaje si  

istot  jego wizerunku. Od dawna. Zdaniem niektórych – nawet od zaw-

sze (Niemczy ska 2013, 18). 

W analizowanych wywiadach widoczna jest historia konwersacyjna, która 

zbudowana jest na milczeniu Mro ka, niech ci do rozmów. W jednym z wy-

wiadów autor mówi o tym wprost: 

Nie lubi pan rozmów? 

Nie lubi . 
A z czego to wynika? 

Z postaci. [ mieje si ] Zauwa y em, e pan si  gubi w rozmowie ze mn . 
No, stresuj ca jest ta rozmowa dla mnie. 

Pan si  mo e nie orientuje, ale ja nie lubi  rozmów. Na ogó . („Zwiercia-
d o”, czerwiec 2012) 

W wielu wywiadach z pisarzem mo na odnale  zaburzenia w zakresie ilo-
ci jego wypowiedzi. M. Kita pisze: 

4 Co znamienne, pierwsza cz  biograficznej ksi ki o Mro ku nosi tytu  Milczenie (Niem-

czy ska 2013, 9–23). 
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Najbardziej oczywista ró nica w „j zykach” uczestników wywiadu doty-
czy aspektu ilo ciowego. (…) wypowiedzi dziennikarza s  „krótkie”, 
a wypowiedzi udzielaj cego wywiadu – „d ugie” (cokolwiek ma ta „krót-
ko ” czy „d ugo ” oznacza ). (…) Dziennikarz w tej perspektywie jest 
tylko „katalizatorem”, czyli jego podstawowe zadanie polega na tym, aby 
sk oni  udzielaj cego wywiadu do mówienia (Kita 2002, 105). 

Ta kanoniczna cecha wywiadu, czyli krótka wypowied  dziennikarza i d u -
sza odpowied  bohatera, zostaje bardzo cz sto zaburzona w rozmowach ze 
znanym dramaturgiem. Oto przyk ady: 

Du  popularno  da y panu rysunki. Wróci pan jeszcze do ryso-

wania, cho by w celach terapeutycznych? 

Zdecydowanie nie. Ju  nie ta r ka. 
Ale przecie  pa ski bohater od pocz tku narzeka , e rysowa  go 

S awomir Mro ek, a nie Leonardo da Vinci. 

Z dzisiejszej perspektywy tamta kreska wygl da a jak kreska Leonarda. 
Niestety. („Newsweek”, 15 sierpnia 2013) 

Czy ludzie pytaj  pana czasami, jak y . 
Powtarzam to samo. Nie pytaj , bo nie maj  okazji. Nie jestem stale 
z lud mi. 
W Katowicach, gdzie otrzyma  pan tytu  doktora honoris causa 

Uniwersytetu l skiego, mówi  pan bardzo osobi cie o swojej o-

nie Marii Obrembie [zmar ej w Berlinie w 1969 roku – przyp. 

R.G.]: „Za komunizmu ani dla zdrajczyni, ani dla jej m a nie by o 

w Polsce miejsca nawet na pogrzeb”. Wyzna  pan, e „dopiero, 

kiedy Polska osi gn a niepodleg o  po raz drugi”, cia o ony zo-

sta o przeniesione z Berlina do Katowic. 
Wszystko, co robi , jest osobiste. Poza tym, e pewne rzeczy s  ogólne. 
(„Zwierciad o”, czerwiec 2012) 

Gombrowicz drwi  z warto ci polskiej sztuki i kultury – Mickiewi-

cza, Curie-Sk odowskiej, Szopena. Uda o mu si  wyzwoli  cz  

Polaków z polsko ci, teraz jednak chodzimy od ciany do ciany, 

bo trzeba wybra  albo ojczyzn , albo synczyzn . Brakuje z otego 

rodka. 

No nie ma go. 
Gombrowicz napisa  w dzienniku, e wyzwoli  Polaka z polsko ci, 

ale poniós  kl sk  w planie osobistym, jako pisarz. „Szczerze po-

wiem: jedno z najwa niejszych zada , jakie ci gle we mnie ko ata-

o, gdym podejmowa  w tych latach prac  nad dziennikiem, nie 
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zosta o osi gni te. Teraz jasno to widz …, to mnie przygn bia… 

Nie potrafi em wyrazi  nale ycie mego przej cia z ni szo ci 

w wy szo  (…). Ilekro  dotyka em tego tematu, zawsze mi si  

rozdrabnia …”. 
…tak… 

„…ulatnia , stacza  w arcik, w polemik , w pozorne samochwal-

stwo, w przekor  (…). To spora pora ka – stylistyczna – osobista”. 

Spotkali my si  par  razy w Vence. Specjalnie na niego nie reagowa em. 

Powiedzia  o tym: „Mro ek jest poza sytuacj . Trzeba go zostawi  

w spokoju”. („Teatr”, luty 2012) 

Powiedzia  pan, e póki si  yje, nie da si  unikn  ról. W tej sytu-

acji te  pan gra jak  rol ? 

Oczywi cie. 

Pisarza gnanego wewn trznym niepokojem? 

Tak. 

Polaka zniech conego do Polski? 

Tak. 

Europejczyka szukaj cego wygodnego miejsca na staro ? 

Te . 

Widz , e godzi si  pan na ka d  rol ? 

Bo na tym to polega. Gramy rol , któr  nam przypisz  inni. Z góry si  na 

to zgadzam. („Polityka”, 6 czerwca 2008) 

W przywo anych przyk adach mo na zauwa y  przygotowanie dziennika-

rzy do rozmów – wracaj  oni do wypowiedzi Mro ka, przywo uj  istotne 

fakty z jego ycia. On jednak sprawia wra enie osoby niezainteresowanej 

wywiadem, posiadaj cej jasn  strategi  dotycz c  odpowiedzi – maj  by  one 

krótkie i cz sto bardzo ogólne5. Nierzadko te  bohater w sposób pozorny 

podtrzymuje rozmow . 

Dziennikarze niejednokrotnie zwracaj  uwag  na swoje obawy w rozmo-

wie z Mro kiem. Przyk adowo: 

Przed adn  rozmow  nie mieli my takiej tremy. 

Bardzo mi mi o. 

I znaj c pana niech  do rozmów z dziennikarzami, zastanawiamy 

si , czy to my pana, czy to pan nas bardziej si  obawia… 

5 Ostatni przyk ad przypomina rozmow  z Andym Warholem, w której artysta odpowiada  

na zadane przez dziennikarzy pytania g ównie przecz co b d  twierdz co. Wywiad ten anali-

zowa am w monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych ( lawska 2014, 83–84). 
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Mniemam, e jeste my na równi. Prosz  pyta . („Playboy”, wrzesie  
2011) 

Strach zada  pytanie, bo znany jest pan z ma omówno ci. 
Nie lubi  opowiada , wol  s ucha . Wychodz  z za o enia, e opowiada-
j c, nie dowiem si  niczego, czego bym nie wiedzia , a s uchaj c – wiele 
mog  si  dowiedzie . („Polityka”, 28 czerwca 2010) 

Oba przyk ady to elementy inicjalne wywiadów. Dziennikarze postanowili 
ju  w pierwszej wypowiedzi wskaza  na trudno ci napotykane w rozmowach 
z pisarzem i podkre li  w asn  niepewno  podczas tych spotka . 

W wielu wywiadach odnalaz am fragmenty rozbudowanych didaskaliów. 
Oto przyk ady: 

„Moj  sytuacj  idealn  jest, jak siedz  i pisz , reszta to uci li-

wo ”. Skoro pan ju  nie pisze, co dzisiaj jest dla pana sytuacj  

idealn ? 

Nie wiedz  panowie tego, co ja. Par  dni temu sko czy em pisa  sztuk … 
(I tu nast puje chwila milczenia. Autorzy próbuj  och on  i pozbiera  my li. Ca y 

ich misternie u o ony plan rozmowy w a nie run . Tymczasem bohater wywiadu 

z wyra n  przyjemno ci  obserwuje ich zaskoczone twarze.) 
Roz o y  nas pan na opatki. To dopiero niespodzianka! („Play-
boy”, wrzesie  2011) 

(Teraz ja zamilk em na d u ej, S awomir Mro ek nadal u miechni ty. Próbuj  zna-

le  temat, który by by trafiony. Lem! My l , e tym tematem jest Lem!) 
Czyta em pana korespondencj  ze Stanis awem Lemem. Przeczy-

ta  pan te listy po latach? („Zwierciad o”, czerwiec 2012) 

Dziennikarze cz sto pos uguj  si  rozbudowanymi wypowiedziami uj ty-
mi w nawiasy, aby zakomunikowa  trudno ci w rozmowie – poszukiwanie 
odpowiedniego tematu, zaburzenie planu przygotowanego wywiadu. Te 
elementy metatekstowe dookre laj  sytuacj  przeprowadzenia wywiadu ze 
S awomirem Mro kiem, zdradzaj  kulisy6. 

6 Sam Mro ek tak e podkre la, e ma wiadomo , i  wywiad jest tekstem adresowanym 

do czytelników: 

Powtarza  pan wiele razy, e w yciu najwa niejsze jest ycie. S  sprawy, których 

pan a uje? 

Nie odpowiem, bo nie wiem, dlaczego mia bym odpowiedzie . Rozumiem, e czytelnicy 

„Zwierciad a” s  ciekawi, tak jak ka dy czytelnik tekstu, który pan napisze. Ale ja na to nie 

jestem w stanie odpowiedzie . („Zwierciad o”, czerwiec 2012) 
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Kategoria gry  
oraz strategii w wywiadzie 

Andrew Boyd wprowadza kategori  „wywiadu wymuszonego” (Boyd 
2006, 156–157), w którym bohater nie chce odpowiada  na zadane mu py-
tania. Odpowiada w sposób krótki, lakoniczny. Ta kategoria jest przydatna 
w niektórych rozmowach z Mro kiem, poniewa  pisarz cz sto podkre la, e 
na pewne pytania nie chce odpowiada , e niektóre kwestie zupe nie go nie 
interesuj . Przyk adowo: 

A powie pan, o czym pan napisa ? 

Nazywa si  to „Karnawa . Pierwsza ona Adama”. B dzie tam Goethe, 
b dzie Szatan i sporo kobiet. Ale nic wi cej nie powiem. Utwór liczy 
52 strony. I, jak powiedzia em, traktuj  go raczej terapeutycznie. 
(„Newsweek”, 15 sierpnia 2013) 

A czy sztuka, Pana zdaniem, te  upada? 
To mnie zupe nie nie obchodzi. („Teatr”, luty 2012) 

Czy literatura to te  teren wzrusze ? 
Nie powiem panu, bo nie obchodzi mnie to. 
Literatura? 
Tak. 
Co pan ostatnio czyta ? 
Te  panu nie odpowiem. („Zwierciad o”, czerwiec 2012) 

Mro ek odmawia udzielenia odpowiedzi, ale te  nie wyja nia powodów 
swojego zachowania. Mo emy s dzi , e te pytania bohatera znudzi y i nie 
ma ochoty na nie odpowiada . 

Czasami strategi  autora Tanga jest próba odpowiedzi pytaniem: 

„Ka demu neurotykowi, który stale trapi si  swoim n dznym lo-

sem, polecam napisanie sztuki i wystawienie jej w teatrze” – to pa-

na s owa. 

Naprawd ? Nie pami tam. To by o w „Dzienniku” czy w „Baltazarze”? 
(„Gazeta Wyborcza”, 17 czerwca 2013) 

Pisarz w przywo ywanych wywiadach cz sto milczy. Zaznacza si  to wów-
czas frazami: „cisza”, „i tu nast puje chwila milczenia”, „milczenie”, „po 
chwili wspólnego milczenia”. Jacek Juliusz Jadacki uwa a, e: 
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zamilkni cie spe nia dwie zasadnicze funkcje pragmatyczne: podkre lenie 
tego, co si  ju  powiedzia o lub co si  dopiero powie; wyczerpanie spra-
wy (na ko cu wypowiedzi). To pierwsze ma zwraca  uwag  lub podwy -
sza  napi cie, to drugie jest pragmatycznym odpowiednikiem wypowie-
dzi „Sko czy em” (Jadacki 2002, 14). 

S dz , e milczenie Mro ka cz sto by o prób  zako czenia lub zasygnali-
zowania wyczerpania tematu, o który zosta  zapytany. 

Skoro badacze wyra nie wskazuj  na podzia  ról w wywiadzie, mo na roz-
patrywa  ca  t  sytuacj  komunikacyjn  jako gr . „Dziennikarz tak e musi 
bra  pod uwag  sztuczno  sytuacji stwarzanej przez wywiad. On tak e 
»gra«. (…) Bycie »sob « – w prywatnym sensie – jest tu praktycznie niemo -
liwe i niepotrzebne” (Bauer 2008, 340). Z pewno ci  „wchodzenie w role” 
interlokutorów spowodowane jest sytuacj  – opublikowaniem wywiadu. Do 
analizy tego gatunku przydaje si  zatem kategoria gry j zykowej (tak natu-
ralnie wyzyskana z sytuacji nadawczo-odbiorczej). Odwo uj  si  do propo-
zycji Danuty K py-Figury, aby poj cie gry rozumie  szeroko: 

prowokowane przez nadawc  gry j zykowe odwo uj  si  do wiedzy (na-
dawcy i w za o eniu odbiorcy) dotycz cej regu  kodu j zykowego (…) 
oraz regu  u ycia tego kodu (…), a tak e regu  okre laj cych sposób 
kszta towania tekstu (równie  jako przedstawiciela danego gatunku) oraz 
zasad reguluj cych post powanie w procesie komunikacji (zasad konwer-
sacyjnych) (K pa-Figura 2004, 77–78). 

Wywiad prasowy mo na potraktowa  jako gr  j zykow . I tak dzieje si  
w przypadku analizowanych rozmów z Mro kiem. Jego wypowiedzi cz sto 
burz  podstawow  zasad  konwersacji, a mianowicie zasad  kooperacji7. 
Mo emy potraktowa  te wywiady jako gr  z regu ami konwersacyjnymi Pau-
la Grice’a. Bohater bowiem intencjonalnie nie podejmuje wspó pracy. 

Przydatne w tych analizach wydaje si  równie  poj cie „strategii komuni-
kacyjnej”8, która – jak pisze Agata Ma yska – jest: 

ca okszta tem wiadomych procesów decyzyjnych zmierzaj cych do wy-
boru optymalnego sposobu dzia ania j zykowego lub/i pozaj zykowego, 

7 Teori  implikatur konwersacyjnych Paula Grice’a szczegó owo omawia Dorota Zdunkie-

wicz (2010, 272–275). 
8 W tym miejscu warto przywo a  opracowanie Aleksego Awdiejewa dotycz ce typologii 

strategii konwersacyjnych (Awdiejew 1991, 7–20). 
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umo liwiaj cego osi gni cie po danego celu komunikacyjnego, a tak e 
kontroli efektu perlokucyjnego (Ma yska 2012, 15). 

Badaczka wyró nia dwa typy strategii: tekstowe (które odnosz  si  do 
struktury organizacyjnej tekstu) i interakcyjne (odnosz ce si  do relacji na-
dawczo-odbiorczej). 

Wydaje mi si , e poj cia gry i strategii eksponuj  podstawow  intencj  
wywiadu, jak  jest powstanie tekstu przeznaczonego do publikacji. Dlatego 
te  dziennikarz i osoba, z któr  przeprowadza wywiad, wchodz  w swoje role 
i wiadomie podejmuj  gr . Odnosz  wra enie, e w przypadku analizowa-
nych wywiadów ze S awomirem Mro kiem dziennikarze podejmuj  gr  
z milcz cym bohaterem wywiadu9. 

Metamorfozy wywiadów10 

Dwa ostatnie przyk ady rozmów ze S awomirem Mro kiem b d  odnosi  
si  do strategii tekstowej, w ramach której dziennikarze w zupe nie inny 
sposób wykorzystaj  rol  bohatera wywiadu. 

Pierwsza rozmowa, pochodz ca z „Polityki”, jest zatytu owana I tylko 

Mro ka brak, a jej podtytu  brzmi: Rozmowa ze S awomirem Mro kiem. I bez. 

Pocz tek tego wywiadu wygl da nast puj co: 

Mro ek w PRL obja nia  nam rzeczywisto  i ratowa  przed schizofre-
ni . I teraz przyda oby si  nam troch  Mro ka – jego przenikliwo ci, 
humoru i krytycyzmu. 
Problem polega jednak na tym, e nie ma ju  jednego j zyka, który do-
ciera by do wszystkich tak jak kiedy  j zyk Mro ka. I dlatego z okazji 

9 W zako czeniu jednego z wywiadów przywo ana jest kategoria „normalno ci”, a dzienni-

karz wskazuje na nietypowe zachowanie Mro ka: 
Ale gdy by  pan ostatnio w Polsce, nie sprawia  pan wra enia cz owieka niedost pnego. 

Rozdawa  pan mnóstwo autografów, czasem nawet dedykacji.  

Zachowywa em si  wi c normalnie?  

Tak. 

Czy móg by pan to szczególnie podkre li  w naszej rozmowie? 

Bardzo prosz . („Newsweek”, 15 sierpnia 2013) 

10 Za metamorfoz  gatunkow  uznaj  tak  realizacj , która w sposób twórczy traktuje wy-

znaczniki gatunkowe. O indywidualnych realizacjach wywiadów pisa am w swojej ksi ce 

w rozdziale O wywiadzie prasowym – mi dzy gatunkowym wzorcem a jego modyfikacjami ( lawska 

2014, 67–107). 
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osiemdziesi tych urodzin pisarza postanowili my przeprowadzi  z nim 
rozmow , inn  ni  wywiady, których udziela  ostatnio, wyczerpuj c  
i obszern . Okaza o si , e Mro ek mówi przenikliwie nie tylko o minio-
nej epoce, ale i o dzisiejszym wiecie. Kulisy powstania tej niezwyk ej 
rozmowy wyja niamy na ko cu tekstu. („Polityka”, 28 czerwca 2010) 

Tym, co ma odró nia  ten wywiad od innych, s  obszerne i wyczerpuj ce 
odpowiedzi znanego dramaturga. Przygl daj c si  kwestiom dziennikarki 
i bohatera spotkania, mo na zaobserwowa  wyra n  ró nic . Odpowiedzi 
S awomira Mro ka s  zdecydowanie d u sze, autor szczegó owo odpowiada 
na zadane pytania. Na ko cu wywiadu ujawniono natomiast kulisy rozmowy: 

Bardzo dzi kuj  za rozmow , której nie by o. S awomir Mro ek unika 

bowiem wywiadów. Twierdzi, e wszystko zosta o ju  napisane. Powy -
sze wypowiedzi pisarza pochodz  z jego ksi ek: „Dziennik powrotu”, 
„Varia. ycie i inne okoliczno ci”, „Baltazar. Autobiografia”, „S awomir 
Mro ek, Wojciech Skalmowski. Listy 1970–2003”, a tak e z ksi ki 
„S awomir Mro ek. Tango z samym sob ” oraz z filmu Paw a ozi -
skiego „S awomir Mro ek przedstawia”. („Polityka”, 28 czerwca 2010) 

To przyk ad wywiadu, który nigdy si  nie odby 11. Justyna Sobolewska wy-

korzysta a wiele wypowiedzi znanego twórcy, aby stworzy  wywiad-

-kompilacj , który by  inny od wszystkich. Dziennikarka prowadzi a z czy-

telnikiem gr : zaprezentowany wywiad nie by  zapisem spotkania, tylko efek-

tem uwa nej lektury wypowiedzi Mro ka, do których autorka dopasowa a 

w asne pytania. To wywiad spreparowany na potrzeby pisma, ale te  dzia a-

nie, które w zamy le jest dosy  kontrowersyjne. 
Drugi wywiad pochodzi z „Du ego Formatu” i nosi tytu  Audiencja. Zabo-

rek próbuje pozna  mistrza12. Rozmowa ta jest przyk adem globalnej adaptacji 
gatunkowej (por. Wojtak 2004, 18–19), dziennikarz bowiem zamyka go 

11 Wywiady fingowane pojawiaj  si  na amach gazet. Przyk ady takich metamorfoz gatun-

kowych podawa am w ksi ce Formy dialogu w gatunkach prasowych ( lawska 2014, 92–97). 
12 Analizowany wywiad Dariusza Zaborka na pierwszej stronie „Du ego Formatu” mia  

tak  zapowied : 
Audiencja u Mro ka 

Niepublikowany wywiad ze S awomirem Mro kiem 

(„Du y Format”, 22 sierpnia 2013) 

Z lidu wywiadu wynika, e rozmowa odby a si  23 kwietnia 2005 roku, natomiast publika-

cja zapisu tego spotkania nast pi a dopiero w 2013 roku, po mierci S awomira Mro ka. 
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w utworze dramatycznym, z wyra nymi didaskaliami, opisem osób wyst pu-
j cych w dramacie: 

SM – stary m czyzna – S awomir Mro ek 

MM – m ody m czyzna – Dariusz Zaborek 

Wywiad ko czy natomiast formu a: 

Koniec aktu pierwszego i ostatniego. 

Bardzo d ugi opis poprzedzaj cy rozmow  z Mro kiem jest przyk adem 
wypowiedzi metatekstowej, zdradza bowiem kulisy spotkania, stanowi zaryso-
wanie sytuacji komunikacyjnej mi dzy dziennikarzem a bohaterem wywiadu: 

MM przyje d a do SM na spotkanie do wywiadu, bo czyta , e SM po 
udarze mózgu przed czterema laty straci  pami . Odzyskuje j  jednak 
dzi ki autobiografii, któr  pisze jako rodzaj terapii zadanej przez psycho-
terapeutk . 
(…) 

SM: Prosz , niech pan tam usi dzie (wskazuje na niewielkie krzese ko 

w prawym rogu pod oknem). 

Pod oknem po lewej stronie, patrz c od progu, stoi ogromny, czarny 

skórzany fotel. Obok, po prawej stronie, dwa stare meble, jakby teatralne 

rekwizyty: stolik na nieproporcjonalnie wysokich cienkich nogach, z ma-

ym blatem, 35 na 60 cm, i ma e krzese ko, z jasnego drewna, a w a ciwie 

ze sklejki, które wygl da na najstarszy mebel. Mo e rodzinna pami tka? 

MM upewnia si , czy na pewno ma usi  na tym krzese ku. 

Ma na nim usi . Zbli a si  do krzese ka. Niezauwa enie dotyka opar-

cia, sprawdza, czy krzese ko pod nim wytrzyma. Raczej tak, siada. Poja-

wia si  w jego g owie my l, czy krzese ko swoj  niepewno ci  bytu nie 

odbierze mu komfortu spotkania, które dla niego jest prac . Na bli nia-

czym stoliku SM stawia b kitn  szklank , nalewa MM wod  niegazowa-

n . Sobie te . 

Szklanka SM ró ni si  od szklanki MM. Jest niska, gruba i czysta. Szklan-

ka MM jest wysoka, cienka i od wewn trz ju  od wierzchu ca a w bia ym 

osadzie-kamieniu, jakby przez rok s u y a za flakon, w którym sta y 

kwiaty. MM tego nie zauwa a. My li: „Niech si  dzieje wola nieba”, ad-

nie dzi kuje za wod  i wypija pierwszy yk. MM wyobra a sobie po tym, 

co czyta , e ludzie podczas przes ucha  w stalinowskich wi zieniach 

pewnie i na takich krzese kach nie siedzieli. My li, e to mo e taka 
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Mro kowska prowokacja. A mo e szko a ycia: SM rozsiada si  w mi k-
kim, wielkim fotelu, MM na twardym, ma ym krzese ku. e jeszcze nie 
nadszed  czas MM, aby siedzie  w komfortach. MM taki pocz tek si  
podoba. Ciep o si  u miecha do SM i rozpoczyna si  jemu przeznaczona 
audiencja. („Du y Format”, 22 sierpnia 2013) 

Dziennikarz wyra nie zarysowuje niesymetryczno  ról – wskazuje na do-
minacj  Mro ka (wygodny fotel, czysta szklanka). Wywiad, który otrzymuje-
my, to przyk ad ignorowania podstawowych zasad wspó pracy. Mro ek nie 
odpowiada na pytania, daje wyraz zniecierpliwieniu. Kilkukrotnie wskazuje na 
godzin  i mówi, e czas dziennikarza dobieg  ko ca. Oto fragment dialogu: 

MM: Chcia em zapyta  o imprez , która odb dzie si  w Krakowie 
w zwi zku z pana urodzinami w czerwcu. 
SM: Kiedy, kiedy to b dzie? 
MM: W po owie czerwca, chyba 16. 
SM: No tak, ale ja si  tym nie interesuj . 
MM: Nie interesuje pana to, co jest zwi zane z pana twórczo ci ? 
SM: Na ogó  interesuje, ale szczegó y mnie nie interesuj . 
MM: Nie? Zapyta  pan: „Kiedy to b dzie”, wi c szczegó  pana zaintere-
sowa , a ja powiedzia em, e chyba 16 czerwca. 
SM: Kiedy to b dzie? 
MM roze miany, bo przecie  zaczyna si  fina  zupe nie jak u Mro ka. 
(„Du y Format”, 22 sierpnia 2013) 

Ta realizacja gatunkowa pokazuje dramat spowodowany brakiem porozu-
mienia, wynikaj cym ze spotkania m odo ci i staro ci. Fraza „jak u Mro ka” 
wiadczy o bezsensownej próbie poszukiwania wspólnoty. Tak  interpretacj  

podpowiadaj  tak e s owa Ryszarda Kozio ka: 

w rezultacie narasta poczucie, e porozumienie jest niemo liwe, ponie-
wa  mówimy i robimy nie to, co trzeba, wi c spodziewane nie nadcho-
dzi. Zak opotanie i zawstydzenie to emocje letnie, ale Mro ek uczyni  
z nich istotne si y dramaturgiczne dzia aj ce w jego utworach. Konfuzja 
mo e rodzi  histeryczny, zawstydzony wybuch miechu, gniew lub t pe 
milczenie (Kozio ek 2015, 157). 

Podobne emocje budz  próby przeprowadzenia wywiadu, który Mro ek 
(szczególny typ bohatera) rozsadza  od rodka. Antoni Libera tak pisa  we 
wst pie do Baltazara: 
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chodzi o to, e cz owiek z natury rzeczy przeobra aj c si  w czasie, traci, 
i to nie raz, samego siebie; wielokrotnie przestaje by  tak zwanym sob . 
„Tak zwanym”, bo gdy si  zastanowi  nad sensem tego zaimka, zaczyna 
si  on „rozmywa ”; staje si , jak okre la to pisarz przy innej okazji, „lin-
gwistyczn  u ud ” (Libera 2006, 6). 

Tak  w a nie „lingwistyczn  u ud ” s  wywiady ze S awomirem Mro kiem. 
W niniejszym artykule kluczem do analizy mia a by  rola bohatera wywia-

dów. Przewrotnie wybra am bardzo trudn  i wymagaj c  osob , z któr  je 
przeprowadzono. Kreatywno  w wywiadzie (por. Wojtak 2009) cz sto jest 
domen  twórcy, dziennikarza. Ale taki typ bohatera, jaki reprezentowa  S a-
womir Mro ek, staje si  motorem nap dowym gatunkowych kreacji. To spo-
sób prowadzenia konwersacji i cz sto pozorne odpowiedzi zmusza y dzien-
nikarzy do modyfikowania tekstu i kreatywnego wykorzystania wypowiedzi 
neurotycznego bohatera. Strategie tekstowe organizuj ce wywiad agodzi y 
Mro kowskie prowokacje. Co ciekawe, bohater, który nie mówi, pozornie 
steruje rozmow , wprowadza dziennikarza w konsternacj , zaburza wspó -
prac . Zanalizowane wywiady z Mro kiem s  przyk adem gry z wyznaczni-
kami gatunku, sprowokowanej zachowaniem bohatera, który blokuje kon-
wersacj , co mo na uzna  za antystrategi  (por. Awdiejew 1991, 10). 
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On the role of the hero in a press interview (the case of S awomir Mro ek) 

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 partici-

pants of the interaction: the journalist and the interview hero. Here an unusual interview with 

S awomir Mro ek published in „Du y 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 Mro ek prove that the hero of 

the interview influences the creative character of the interview itself. 

Keywords: press interview, interview hero, communicative strategy, S awomir Mro ek 


