
'', 'Ż;,Pr by'',kt ry za chęć tworze_

'nł* 
zapłacił całym s9bą:.,,P11stY-

nia" rowniernie jest tylko ilust-
' rać3ą... 

9 ' v ----_:---

W innej rzeczywistości,
,' i' w innych warunkach jest to kon-

tynuacja bohatera romaRtyczne-
go. Daleko więc pan od dziewięt_

' , nastowieczn j'literatury nie od;
szedł. może - poza językiem...

becnie attache kulturałnq w Ru-
mqnii -- przyp.. r.ed.)rkt ry po-
legł na placu boju. To on wv-
walczył ro_wnież,,Pr bę''r_z kt -
rej' parę s_ł w wypadło-.,,']ProS&s,
panstwa, gdyby nie cenzura
literątura stałaby w miejseu.

, A taĘ dzięki niej' p.ojąw.łąią się
metafory,"przenośnie. literitu-,
ra rozw1ia się' Układy partyjne?
w,]tg8s roku, dokładnie t'kwiet_ .]
rr;1-tĘ'_.effi

LlK. tsylern bęzpartYinv. należałem-
oo,,solroarnosct". czesto zasteno-
ffianiradach,Tłu_

- chałem...
- Ale odtworzenie atmosfe-

ry takiej narady.". .-----,- 
,

T.S.: :.'Jeśli coś 9ię śmieszy,
de.pe1ww", to musisi to zapi-
rniętać. JaĘo cieEawostkę pi'a-

' amo żs w'. ,,Pustyni'' jest bid_ fra-

j_aĘ i nasze zycie nie jest dla
df,itri. '

:?
Słowo pisane legałizqie pe_

wne rueczy...

d 5topnia świadorności spo łeci-nj:

__ -_ Myślę, że ci, kt rych te ksią_
zki mogĘby zdemoralizowa ]
Tię P{zec.eytąią ich. Ztesztą, Co
dzisąi nie jest demoralizacją?
P1oo1ę grłtczyć ,,Dziennik Teie-"
wjzyjny'', gdzig nrÓwi się o ms-
rdach, gwałtach...

T.S.: __ Boję się demoralizacji
y sEnsie for rAt"y*, ;1; 

" 
p-r"$-

słanie -tych ksiązek jednair się
nie boję.

Donnu
glnen'

przytafiunm są autoĘrzo-

'-.* Myś}ę, że pan Siejak ma
ragj - -" kazdy potrzebuje: wy-
bić się. Na przykład jeśli uczen-
niaą' a ś{ł{ue-wynilii w nauce,'

, ,ts,się bardzo Ładnie Ltbier&.... ,,,

: Ę'99'ę, ab}n pry podpisał
11i .kpiązkgi mgT inź. Tad_eusz

",..''$iejak --.gł wn' mechanik. Czy
.' ] p$ą tak 

- 
pgdĘit ze? trnteresujb

mnie tych dw cĘ kt rzy w pb.
nu siedzą...

' ,' ' ;fi$.: --'Nie widzę r żnicy mię-
' *3:r'Ę!ejakieĘ _ $ł wnym me-

],, ,,th&!1ikie*r, a siejakiern ; piśa_
rzern

- zksiązek wynika, ze pisze
F&n na po*stawie własnych do-
świadcze ', Jaka jest zalezność

',,.r$Ędgy,panem -iw rcąo a tyrn
.,',o1,kim pan.p$sug. w ,,Pr bie'' b;rł,
'p_an,rąrf,eJ."n , '

gment, gdy bohater jedzie na
,,ogląd'' do K1lj!.:*Fest to srczeg, -
łowo opisana sytuacia, z, 

"ut 
o-

-!ii;jedynym dodatkiem do sytu'a-
cji jbst grzebiefi... Po premierze
teatralnej ,rPr by" w Teatrze
Nowym y ł..o.d'i, Iudpie dop*dli
mnie i mowili: _. panie, to *szy-
stko'co pan opisiićś; to. j'e'i&*
nic, ja to panu powiem... I opo-
wiadali, choćby o zimie 1981 roku
(paryię-ta-cie pafrstwo jak wtedy
wyglądały_ na$ze sklepyil' gdi
pewien sekretarz w :Kiakowi
zwołał naradę, cheiał udzielić
zebranym reprymendy.",. Ot\il,o.
tzył szafę z jalrirniś okumen_
tami, Et 7, niej wyleciaĘ puszki
z.mięsem., Pon-o-c -__ nawbt się
nie uaezerwienił... P5r-tałeś też
o rewolucję w literaturze. lV Pol-
sce jest jed-en krytyk, kt r) zau-
wa{ył' *e coŚ się 

-w literiturze
dzie.łe. stał się natychmiast obie_
k f eml n f :ł Ir rrr f, tr''..'.łr}ą ..i- rłłłłxłi,r L

sukctsu? Ęrtam, bo często wPol-
see. minimalizqie się to, 96 sięrobi. ' 

,

T.s.: l Biorąc pod uwagę to
co r mni m wią, pi$zą--jeśfem
cgłołnriekiem" sukceslt... Chciał_
bym jednak'długo nie posiadać
sko czopei satysfakcji. E{sgggt-ks m,piśzę' se to wbrsffiEi-Fo

*_: Czy Sewedzi i Węgrzy są
w gtqnię ^{obrze przetłumaczy
te kgią*ki?



'

''--.--.,p12ęgey'tałem kilka' ryyrvi'ądow
z panem" kilka recenzji; ci{gle wra-
gają_w nich refI.qksje pad językiem.
Jeśliby.pitn',;sprobował tę naseą rzs: '

czywistość utrwalić w sposob opiso-
w1,, gładki, elegancki i- czytblnik
oclkryłby fałsz. .Ięs'tęśnry w,vch owa*
ni na sztuce XxX wiekłl, e}.rueczywi*
stość'] jest i1rn}p 

. 
-; ,q1p,ra f {ubżie,'

mowią w niej, jak mowią. Tylko,
że mnie irytuje to, cłl,'zn m R& eo ]

dzię . oś biście szuk&fft w sztuce
czegoś lepszegci, czegoś co jest krea_
cją, czymś lepszym od rzęczywistoś_
ci. Bronimy się przed tym' co mamv
na co dzię . Niedawno widziałem
w telewizji ,,Samot'ną'o *-" film opi_
sujący nasą rzeczywistość jako $a- ,

ranoję. Było mi wstyd, palrząC na
leT filrn,, że w takiej rzeczywistości
zną - -

T"ś.: ''* 
''sr 

ciągu k,ixku ostat_
''pieh la! n' ąpisałem kilka kreac}'-
jnych, frloloficzn1łch opowiaddfr'.
(moim zdaniem lepszych od mo-
ich powieści), z kt rymi nie mo-
sę',Si,lprŻebi .'u krytl'k w. tjwa_
zam jednak, że i m je powieści
są nie tylkoilustraeją: naszej fZ "

. if,.$.: _ Cżęsto
auiora z bohateiern.

utoesamia się

wlęc

nigdy nikogo nie

lra wU"'llalJ ł pą ${a$g'w',-ll"pamła{}a,
Pokolenie poprzednie spotkało się
z pokoleniem następnym. Pokole-
ni poprzednie musT o ejść. Dzieją
się jednak r zne, brzydkid sprawy: .:

. {ak pana małzonka zapat-
rt.1;e slę_ną pana psycho_fizyc}ne
doznania?

,,,,-t',1$"1: :- M.lSf$, Ze W nASZym
s.ł'rcs[g,'gdeie klimat jest tak po_
dsbn;I...

- ,:: Jak odcbrali lrsiązkę pana
kolędsy z pracly?

, : ,t..

T.$.: --'--- są tu, powiedzciel '

-. Brakowało mi wątku, kt -
ry by tak nas nie demaskował.

. sl-ggÓ!'F*Ę
!Ę[giq$łęg1 greźenie,, że .''pusty;

ry{ js"*t-y*P9JrryĘs Ęerrsię lle-ffi.
- Wsąyscy srukali znąlomych,

koleg \ilr...

Czy następna. pana książ-
ka - ,,Dezerter'' _ będzie dal-
sgym ciągiem? Bo to wseystko
układa nri się w pewną pana
bingpafię p$ychiczną. Czy pana
bohater ulegRie? Wycofa się z
zycia? To wszystko jest srnutne,
nie dąie nadeibi"

t{ie! Przecież on był skurwy_
syne&l' z radzał przyjaciołt J Fl*so nnacie o"ica. Z ezega to się

bierze? Duzo pracqię, a-nie md
ztegopieniędiy. v" - _:--:-

' Nie wiem jak to okreśIić,
ale chodzi mi o doznania psy:
cho_fizyczne w pana ksiażk}ch.c}o_fizyczne w pana książk}ch.

wgtydzi
$Ę nle

Qry pariska małionka nie
slę. zą pana] Bo,. to że pan
wstydzi, to juz wiem.

cuy nle --:
słcwnictwę '

Fot. $ławomir Kosowski

czywi'stoś.ci. W. pisaniu, (przepra_
szam' alę uzyJę tego słowa)
moim o,pierdol '-em'' j6st, ze czło_
,wiek, musi' mi*ć::moźliw*ś , za-
spokaj?nią potrzeb, .musi mieć
poczucie, zE, uczestniezy w pi*-
cesię tw rczym. To jest rnoja
id,pią' fixd','K&żdy'' z mo5łi$ t1gąai'ci-
r w mą,gwe$o':,ipiefdolca'''; ka*-
d,,chcę..b rea1i4ować''i"kaźd'3ł
ma rnrieJe ptzeszk d"'NąibardzĘ
tragiczn$' ;iest postać, wojrewody

--.- Pisarz ma skłonnoŚci do
rek1oppensowania swego życii
osobistego. Często nesEtydny:
mi cecharni obdarza swoich bo-
haier w.

':
-:* Skąd twoja bardzo dobra

znajomośc układow partyjnych i ję-
zyka partyjnego? Ca z cenzurą?. . .

'T.$.: _--Zaeznę od cenzurY, bo
uawsze wszyscy o to pytają.
Z ,,Pustyni'' nie wyleciało ar{i
jedno słowo i to zawdzięczam
dyrektorowi Szymariskiemu (do
niedawna dyrektor ,,fskier", G-

T.$.: - Do każdej ksiązki do_
bierałem sobie par{nerkĘ. o to
pani chodzi? To !łi- uiiv ii.lł q.ii'
czy,romanse, ale osoby, kt re
chciałem sportretow a .- Najczę_
ściej są to pielęgniarki. iWoja
zona tez jest pielęgniarką.

- '- W jakim wieku dzieci mo-
gŁcŁytać pąqa książki?
T.$.: ' Nie chciałbYffi, aby

czytały zbytwcześnie. iilie s.ą tb
na pewno ksiązki dla deieci, tak Notował: KRZYsuToF KAIKA
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