
retrOspekcJe 19��–19��, 19��

O pogodzie, kompleksach
i zabobonach
[„polityka”, listopad 19��]

Dopiero po dłuższej chwili zdałam sobie sprawę, że ta posępna i pełna udręki
twarzmyślicielaw okularach należy domego starego i dawnoniewidzianego przy-
jaciela, Tadeusza Konwickiego. Nie namyślając się więc, zaatakowałam ostro:

krystyNa NastuLaNka: co słychać?
tadeusz koNwicki: cierpię na bezsenność.

k.N.: a co pan10 robi we wrocławiu? (w Klubie Dziennikarza)
t.k.: Kręcę film.

k.N.: jaki?
t.k.: Salto.

k.N.: i jak panu idzie?
t.k.: męczę się. za późno zacząłem. zima mnie goni i chwyta za łydki. w do-
datku trudności z aktorami. obsada wprawdzie świetna, ale ci najlepsi są tak
zajęci, że mam ich jak na lekarstwo. a jak już są – to deszcz pada. À propos
– nie słyszała pani czasem dzisiejszej prognozy pogody?…

k.N.: Nie. ale na pocieszenie mogę panu powiedzieć, że mało kto dzisiaj
ma okazję żyć tak blisko z przyrodą… w gruncie rzeczy to są kłopoty rol-
nika w czasie sianokosów…

t.k.: mała pociecha – liście mi z drzew spadają. rzeczka to wzbiera, to wysy-
cha. spać po nocach nie mogę…

10 w pierwodruku zastosowano właśnie takie formy grzecznościowe (w dodatku pisane dużą lite-
rą). Nie niwelujemy ich, zachowując charakter pierwodruku, mimo że najpewniej formuła
grzecznościowa została nadana przez redakcję pisma – por. wcześniejszy wywiad w tym tomie
(s. 28–31), również przeprowadzony przez Krystynę Nastulankę.
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k.N.: No, a co poza tym?
t.k.: Nic, same biedy. Przyłapuję się na pewnej monomanii. to znaczy, nie ty-
le ja się przyłapuję, co mnie przyłapują. całe szczęście, że kręcę film. Bo na-
prawdę bardzo bym chciał się uwolnić od tej poniżającej jednostronności, ale
nie bardzo wiem jak. w każdym razie – przyrzekam poprawę.

k.N.: Komu? Ludzie nie są znudzeni. czytają pana książki.
t.k.: Nie ludzie – tylko paru znajomych.

k.N.: Nieprawda! a w ogóle – proszę mnie nie prowokować do po-
chlebstw. o ile dobrze rozumiem, buntuje się pan przeciw zabiegom
zmierzającym do określania pisarza przy pomocy jednej, generalnej zasa-
dy twórczej. Przeciw stwierdzeniom w rodzaju: Konwicki to pisarz, które-
go najbardziej interesuje w naszej współczesności problem nieprzystoso-
wania poszczególnych ludzi czy grup ludzkich w określonych układach
społecznych i…

t.k.: owszem, zwłaszcza że spostrzeżenia nietrafne. Bo moim zdaniem ludzie
są w ogóle nieprzystosowani do życia. i każdy człowiek o jako tako rozbudo-
wanym wnętrzu ciężko opłaca proces życia. w związku z czym nieprzystoso-
walność uważam za bardzo cenny komponent losu. Kształtuje ona m.in. po-
stać pozytywnego działacza partyjnego, który walczy z korupcją i taniochą,
ponieważ nie umie się pogodzić z istniejącym porządkiem rzeczy. zresztą
nieprzystosowalność ma mnóstwo form ubocznych: alienacja, frustracja itd.,
itp. a będzie ich coraz więcej.

k.N.: dlaczego? czy dlatego że życie – niech pan daruje kawiarniany fra-
zes – staje się coraz bardziej skomplikowane?

t.k.: Nie, dlatego że pogłębia się i rozwija świadomość.
k.N.: ?

t.k.: mówię o rozwoju świadomości w tym sensie, że coraz mniej będzie lu-
dzi prymitywnych, żyjących odruchami.

k.N.: to znaczy, że coraz większa liczba ludzi stawia sobie te same, często
odwieczne pytania?

t.k.: odwieczne pytania – to już chyba inna sprawa. z tym wiąże się problem
klimatu, w jakim zostaliśmy wychowani, klimatu powstającego z gleby kato-
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lickiego personalizmu. wierzyliśmy w fenomen jednostkowy człowieka,
a także w to, że suma naszej działalności ma jakiś metafizyczny sens ogólny
[…]. w XiX wieku literatura zastępowała religię, idee. dzisiaj nikt tego od li-
teratury nie oczekuje.

k.N.: Nie jestem pewna. treści filozoficzne w literaturze…
t.k.: są tą belką, na której cumuje się okręt. Pamięta pani ostatnie dwadzie-
ścia stron Wojny i pokoju? tę już dzisiaj zwietrzałą historiozofię, do której
przycumowano powieść? Powieść została, a te dwadzieścia stron przetrwało
jako rusztowanie.

k.N.: to trochę inna sprawa. ale powodzenie camusa i sartre’a polega
chyba na tym, że utwory tych pisarzy dają czy próbują dać odpowiedź na
te pytania z dziedziny filozofii, szczególnie etyki, które męczą współczes-
nego człowieka…

t.k.: to są ersatze i subtezy. sens literatury nie polega na puencie, ale na przewo-
dzie myślowo-emocjonalnym, który prowadzi do puenty. Literatura ma chyba
własne autonomiczne życie, poza tendencją światopoglądową. a w ogóle nie
wiem, czy warto się nad tym zastanawiać. zwłaszcza że obecnie pojawił się no-
wy, groźny potwór – rozrywka. Literatura – w ogóle sztuka – schodzi ze swego
wieszczego diapazonu i zaczyna się przekwalifikowywać na pielęgniarza, łazieb-
nego, którego zadaniem jest troska o sfrustrowanego i umęczonego decybelami
człowieka współczesnej cywilizacji. ma go ona wyrelaksować i wypieścić, tak
aby mógł skuteczniej borykać się z życiem. sztuka staje się wydziałem służby
zdrowia. a w gruncie rzeczy, co może konkurować z rozrywką? w tej konku-
rencji liczyć należy chyba tylko na szanse kontrowe. Na przykład cechą charak-
terystyczną świadomości współczesnego człowieka jest zagubienie się w mrowi-
sku ludzkim, brak jakichś własnych wyróżników. i ludzie mniej lub bardziej
świadomie odczuwają to upośledzenie, łączą się w jakieś niewielkie grupki, mó-
wiące własnym językiem dla wtajemniczonych, na przykład językiem taterni-
ków czy filatelistów, tworząc w ten sposób jakieś wysepki indywidualności per-
sonalistycznych. Na tej samej zasadzie – niektórzy ludzie chodzą na nudne
filmy, zachwycają się nieczytelnymi książkami. to zjawisko będzie się pogłębiać.
oczywiście można to skwitować jednym słowem – snobizm…
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k.N.: ale wtedy trudno uniknąć refleksji na temat historii i funkcji snobi-
zmu…

t.k.: snobizmy zmieniają się chyba równolegle z ideałami. współczesne od-
krycia i wynalazki na naszych oczach rozbiły ideały dziewiętnastowiecznego
uniwersalnego humanizmu. te atomy, chromosomy, loty w Kosmos zrujno-
wały tradycyjny system przyrody i w konsekwencji ja na przykład odczuwam
przeróżne lęki związane z przyszłością sztuki. mówiło się zawsze, że artysta
bywa zwykle niedoceniony przez współczesnych. dzisiaj artysta nie może li-
czyć na to, że go potomni odkryją i dopieszczą. Być może w przyszłości nie
będzie kina, nie będzie powieści, powstaną jakieś zupełnie inne – „supertran-
zystorowe i laserowe” formy sztuki i naszymi poczciwymi, dziewiętnasto-
wiecznymi dziełami sztuki nikt się nie będzie interesował.

k.N.: Nie sądzę. Popart nie jest w mocy zdewaloryzować sonetów Petrarki.
t.k.: Przywiązanie do przeszłości kulturalnej to nawyk, w którym nas ćwiczą
już w pierwszych klasach szkoły. jednak ten złoty księgozbiór jest dziełem
przypadku; do historii trafiło częstokroć to, co miało szczęście. Biblioteki nie
mogą już pomieścić książek, archiwa pękają od rolek filmowych, może proś-
ciej będzie kiedyś zacząć od nowa.

k.N.: Nie traktuje pan tego chyba serio…
t.k.: ja jestem człowiek wstydliwy i sceptyczny. a sceptycyzm umożliwia po-
czucie humoru. a ponadto wierzę, że wszyscy jesteśmy sumą jakiegoś ogól-
noludzkiego procesu emancypacji. Kiedy kręciłem Ostatni dzień lata, nie
miałem pojęcia, że idzie jakaś Nowa Fala, że gdzieś tam inni ludzie myślą
o tym samym. a niedawno przeczytałem ze zgrozą w gazecie, że warren, au-
tor Gubernatora, napisał powieść opartą na identycznym pomyśle, co Sennik
współczesny. Pomyśleć, ja w guberni warszawskiej, a on w nylonowym No-
wym jorku wpadamy równocześnie na ten sam pomysł. jak to wytłumaczyć?

k.N.: może wpływem gwiazd? ale pewnie pan nie jest zabobonny?
t.k.: dlaczego? Przeciwnie. jako prawdziwy marksista jestem szalenie zabobon-
ny. to tylko katolikom nie wolno wierzyć w zabobony. my, przedstawiciele świa-
topoglądu racjonalistycznego, powinniśmy z szacunkiem traktować zabobony.
jako zdobycz empiryczną wielu pokoleń ludzkości. Kiedyś nasze pisma wyszy-
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dzały znachorów, którzy leczyli raka hubą brzozową. ale potem okazało się, że
amerykanie rzucili miliony dolarów na badania nad hubą… Podobnie było
z pajęczyną…

k.N.: wydaje mi się, że myli pan dwie rzeczy: zabobon i medycynę ludową…
t.k.: Nie, niczego nie mylę. wszystko, czego nie umiemy sobie wytłumaczyć,
nazywamy lekkomyślnie zabobonem…

k.N.: albo metafizyką.
t.k.: albo metafizyką. a co do medycyny ludowej, to mam do niej szczegól-
ny sentyment: jeden z moich wujów jest najsłynniejszym i chyba najpoważ-
niejszym znachorem w związku radzieckim. gdyby postudiować zabobony
w meteorologii – zadziwiłyby nas może trafnością obserwacji, a gdyby zająć
się z kolei sprawą feralnych cyfr – zyskalibyśmy niewątpliwie jakiś ciekawy
przyczynek do matematycznej teorii gier. ja na przykład jestem dosyć zabo-
bonny, jeśli chodzi o pisanie. Piszę zawsze jednym piórem i… pióro to pękło
mi, kiedy pisałem Salto. stąd dodatkowo moje przygnębienie…

k.N.: Proszę, tylko niech pan nie mówi o swoich kompleksach, w warsza-
wie i tak się opowiada, że ma pan ich masę, a nawet, co gorsza – obsesje…

t.k.: to dobrze. Posiadanie kompleksów uważam za rodzaj cenzusu intelektual-
no-emocjonalnego. Bo kompleksy przychodzą na zasadzie przebytych doświad-
czeń i stosunku myślowego do tych przeżyć. stanowią też coś w rodzaju współ-
czesnego szlachectwa. wysłuchuję często zarzutów kompleksiarstwa z gęsią
skórką, żeby zarzucający mi kompleksy jegomość nie spostrzegł w moich
oczach, ile wiem o jego wyuzdanych kompleksach, przy których moje są tylko
zawodową, troskliwie pielęgnowaną manierą. i czego się tu wstydzić? Przecież to
nie choroba weneryczna, lecz potężny motor postępu, rzecz niezmiernie przy-
datna w sztuce. a w ogóle największymi wrogami kompleksów są kompleksia-
rze. chciałbym jeszcze ostrzec przed zbyt natarczywym zwalczaniem własnych
kompleksów. Praktyka dowodzi, że ludzie, którzy zbyt konsekwentnie walczyli
ze swymi kompleksami, zbaczali często w stronę idei siły, zdrowia i przemocy.

k.N.: jak pan uważa – kompleksy to przywilej inteligentów?
t.k.: widzę, że nie czytuje pani prasy sportowej. Największymi histerykami,
neurastenikami są przecież sportowcy. w sztuce ta warstwa kompleksowa
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jest pomocna, rozsupłuje, wyjaśnia, uwalnia ludzi od garbów… a tak na-
prawdę to ja nie mam w ogóle żadnych kompleksów. wymyślam je dla chle-
ba z wielkim trudem.

k.N.: wymyśla pan kompleksy własne czy czytelników?
t.k.: Nie ma kompleksów indywidualnych, tak jak nie ma indywidualnych
chorób. Kompleks artysty odpowiada określonym sektorom kompleksów
społecznych.

k.N.: a mówi się, że artyści są oderwani od życia?
t.k.: ci, którzy tak mówią, nie wierzą w życie, w jego siłę osmozy, wyobraża-
ją je sobie prawdopodobnie jako jedną wielką pustynię z porozsiewanymi
gdzieniegdzie wysepkami wegetacji. jest to koncepcja bezpodstawna. Literat
bliższy jest życia od niejednego działacza, gdyż niejeden działacz spędza ży-
cie nieomal wyłącznie na zebraniach, a zebrania to dosyć specyficzna forma
bytowania, podległa własnym abstrakcyjnym prawom, a nierzadko i zbioro-
wym psychozom. Literat żyje zwyczajnie, jak wszyscy inni ludzie: stoi
w ogonkach, biega po aptekach, walczy z brakoróbczym kranem i żeby napi-
sać książkę o zwyczajnych ludziach, nie musi jeździć w teren. zwłaszcza że
cała nasza młodsza literatura jest pochodzenia plebejskiego. maria dąbrow-
ska powiedziała kiedyś, że najchłonniejszym okresem jest młodość. Że póź-
niej stale przetwarza się nabyte wtedy doświadczenia. w większości nasi lite-
raci wyszli ze wsi i przedmieść robotniczych. to nie są istoty skonstruowane
gdzieś w kosmosie i potem nagle – z machiawelską intencją – rzucone w na-
szą współczesną polską rzeczywistość, tylko ludzie żyjący autentycznie ży-
ciem swego czasu i kraju.

k.N.: Nie wątpię. wydaje mi się, że ten zarzut bierze się ze stałego niedo-
boru tematyki współczesnej w naszej literaturze.

t.k.: w ten sposób wracamy znowu do tematu kompleksów. gorączkowe
dyskusje o temacie współczesnym są wyrazem głębokich kompleksów.
chciałbym zwrócić uwagę na inną rzecz. czy czytając prasę kulturalną, choć-
by zachodnią, zauważyła pani, żeby tam nawoływano do współczesności…
chyba nie? Bo dziewięćdziesiąt procent zachodniej produkcji filmowej – to
filmy współczesne. to samo w literaturze.

11� � Nasze histerie, Nasze NadzieJe • retrOspekcJe 19��–19��, 19��

Konwicki01-3.qxp:Stach.Piw.01/3  3/12/13  12:43 PM  Page 110



k.N.: wśród postulatów pod adresem współczesnej literatury istnieje taka
pozycja jak prosty czytelnik…

t.k.: Kiedy słyszę termin „prosty człowiek”, ogarnia mnie dzika irytacja.
Po dwudziestu latach istnienia PrL należy ścigać i tępić prostych ludzi za to,
że są leniwi, że są gnuśni, że nie chcą się kształcić i sublimować. u nas, w kra-
ju ludzi kształcących się, przymiotnik „prosty” powinien tylko istnieć
w słowniku technicznym, natomiast wszyscy ludzie powinni być skompliko-
wani, misternie skonstruowani wewnętrznie. Piewcą i wielbicielem prostych
ludzi jest kapitalistyczny producent filmowy, który żyje z dyskontowania
ludzkiej głupoty. a sala kinowa to statystyczny przekrój społeczny. siedzą
tam obok siebie: profesor uniwersytetu, inżynier, robotnik, obok ciemnych,
rozpasanych mieszczan, obok chuliganów, mankowiczów, oszustów, facetów,
którzy pojutrze uduszą własną żonę. a więc my, w naszych warunkach ustro-
jowych, nie powinniśmy ulegać fetyszyzacji pojęcia „widz”. Nasz widz, ten,
który jest tylko pustym pojęciem publicystyki i krytyki, to postać z kraju de-
magogii.

k.N.: to znaczy, że jeśliby pan nawet przyjął na siebie ową rolę dostarczy-
ciela rozrywki czy relaksu, nie chciałby pan być pielęgniarzem wszystkich
swoich widzów czy czytelników.

t.k.: oczywiście, że nie. tylko tych, z którymi wiąże mnie jakaś wspólnota
umysłowa. Nie potrafię i uważam za sprawę poniżej mojej godności oriento-
wać się na stan umysłowości mankowicza, łobuza czy chuligana, starać się
sprostać jego ideałom artystycznym czy światopoglądowym. relacja twór-
ca–widz jest o wiele bardziej skomplikowana, niż to się wydaje krytyce, któ-
ra nadmiernie szafuje albo nawet szantażuje odbiorcą czy widzem. słyszy
się na przykład zarzuty, że jakiś tam pisarz czy reżyser lekceważy czytelnika
lub widza. jeżeli – to z biedy, ze smutku, z neurastenii. sztukę robi się prze-
cież dla odbiorcy, a lekceważenie go byłoby sprzeczne z samą istotą sztuki.
z zasady zakładam, że mój widz jest mądrzejszy i inteligentniejszy ode mnie
i staram się go wszelkimi środkami leżącymi w moich możliwościach zacza-
rować, podbić, przykuć jego uwagę i pozyskać szacunek.

k.N.: w najbliższym czasie na premierze Salta?
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