
Spotkania czynią życie szczęśliwym 

 

Jak napisał Jonathan Carroll w najnowszej książce Kapiąc lwa, rzadko udaje nam się 

zawczasu przewidzieć, kto lub co na nas wpłynie. Spotkanie z pewnymi ludźmi, 

książkami, muzyką, miejscami albo ideami może uczynić nasze życie szczęśliwszym, 

pełniejszym, bogatszym i piękniejszym. To mogłoby być podsumowanie mojego 

pierwszego spotkania z  Jego twórczością. Siedziałam wtedy na drewnianej ławeczce 

obskurnego dworca w małym miasteczku, miałam szesnaście lat, czekałam na wieczorny 

autobus do domu, a książka Kości księżyca, którą trzymałam na kolanach, była 

wypożyczona z miejskiej biblioteki. Na Targach Książki udało mi się zdobyć naprawdę 

wyjątkowy autograf od autora. Ten krótki kontakt z pisarzem zachęcił mnie do wysłania 

mu prywatnej wiadomości na Facebooku z prośbą o wywiad. Zdarzył się cud, pisarz 

wyraził zgodę i tak oto powstał ten krótki wywiad. 

 

Nina A. Neumann:  Niemal w każdej Pańskiej książce są nawiązania do Polski. Co się 

Panu najbardziej podoba w naszym kraju? 

Jonathan Carroll: Zawsze mówiłem ludziom, że w Polsce najbardziej lubię energię, jaką 

czuję od ludzi, których tam poznają. Przypomina mi Berkeley w Kalifornii z lat 60., gdy 

kampus uniwersytetu Berkeley był centrum studenckich protestów i idealistycznych 

nadziei. W Polsce niemal wszędzie, gdzie się udam, czuję ten sam rodzaj energii bijącej od 

czytelników, których spotykam. 

N.A.N.: Jakie książki lubi Pan czytać? Ma Pan ulubiony utwór literacki? 

J.C.: Wydaje mi się, że ulubioną książką jest Wielki Gatsby, jednak mam wiele ulubionych 

i każdą z innego powodu i na inny humor. Czytam wszystko z beletrystyki – od historii 

wyspy Krakatau, do Anatole’a France’a. Prawda jest taka sama dla każdego czytelnika: 

czytam daną książkę w zależności od nastroju, w jakim jestem. 

N.A.N.:  Ma Pan bardzo charakterystyczny styl pisania. Czy chciałby Pan kiedyś 

zmienić konwencję i napisać np. kryminał? 



J.C.: Napisałem dwie książki, które nie są fantastyką – Poza ciszą i Całując ul. Pierwsza 

jest kryminałem, a druga powieścią detektywistyczną.  

N.A.N.: Jak Pan uważa, czy Pańskie książki zaliczają się jeszcze do literatury 

głównego nurtu, czy już do literatury popularnej? 

J.C.: Nie piszę fantastyki, science fiction ani horroru. Nie lubię genologicznego 

klasyfikowania literatury, ponieważ odnosi do niszy, w której ludzie „nie czytają 

fantastyki, powieści detektywistycznych...” czy innych. Gdyby Harry Potter był książką 

uznawaną tylko za fantasy, nigdy nie odniósłby sukcesu na całym świecie. 

N.A.N.: Co Pana zainspirowało do napisania Kąpiąc lwa? 

J.C.: Nie było żadnej inspiracji do napisania tej książki. Pewnego dnia po prostu usiadłem 

z pierwszym zdaniem w głowie i zacząłem opowiadać nową historię. 

N.A.N.: Dziękujemy za rozmowę! 

 

Z angielskiego tłumaczyła Kinga Stanaszek-Bryc 


