
Kevin J. Anderson opowiada o Diunie, radościach i trudach 

współautorstwa i o steampunkowej wersji Kandyda 

 

Kevin J. Anderson jest amerykańskim autorem science fiction, piszącym przede wszystkim 

space opery. Do tej pory opublikował prawie sto książek. Do najbardziej znanych należą 

powieści osadzone w świecie Gwiezdnych wojen oraz napisana wspólnie z Brianem 

Herbertem seria Diuna. . Współpracował z Dougiem Beasonem, Deanem Koontzem, Neilem 

Peartem i Rebeccą Moestą, obecnie swoją żoną.  

Często znajduje inspirację w muzyce i deklaruje, że jest fanem zespołu Rush; uważa 

konstruowanie światów przedstawionych za jedną z najmocniejszych stron swojego warsztatu 

pisarskiego; nadal, po wielu latach bliskiego obcowania z jego twórczością, zachwyca się 

książkami Franka Herberta. 

Na początku listopada Kevin J. Anderson przyjechał do Polski jako gość FALKONU i 

zatrzymał się na chwilę w Warszawie. Anna Turzyniecka miała okazję z nim porozmawiać. 

 

 

Anna Turzyniecka: Krótkie pytanie porządkowe, zanim przejdziemy do sedan – jaka 

jest procedura autoryzacji? Czy mam po prostu wysłać gotowy wywiad do osób z 

wydawnictwa, z którymi do tej pory się kontaktowałam? 

Kevin J. Anderson: Niech się Pani nie bawi w autoryzację. Proszę tylko, żebym w produkcie 

końcowym wyszedł na inteligentnego. 

 

A.T.:Coś mi się wydaje, że o ile nie zepsuję niczego przy pytaniach, nie będzie problemu. 

Zacznijmy jednak – czy chciałby Pan coś powiedzieć na wstępie? Potem oczywiście 

zarzucę Pana pytaniami, ale chwilowo pełna dowolność. 

 K. J. A.: Po raz pierwszy przyjechałem do Polski i trudno było tu dotrzeć, bo mój pociąg 

padł ofiarą problemów technicznych, a poza tym spóźniłem się na jedną przesiadkę 

samolotową… Dojechałem ładnych parę godzin później, niż było planowane, ale 

przynajmniej przyjaciele przywitali mnie na lotnisku i poczęstowali obiadem. Jeden z fanów 

miał naprawdę fantastyczną kolekcję Diuny. A teraz jestem po wypiciu dużej ilości kawy, 

więc znowu żyję. 

W skrócie – jak na razie najlepsza moja wizyta w Polsce.  

 



A.T.: Nie próbowałam podpytywać o dotychczasowe wrażenia z pobytu, ale dziękuję, że 

napisał Pan za mnie wstęp. Z poważniejszych pytań: pisze i publikuje Pan bardzo dużo. 

Znany jest Pan między innymi z tworzenia w rozbudowanych światach – Gwiezdnych 

wojnach, Diunie. Co Pan robi, żeby światy przedstawione i fabuły pozostawały spójne? 

K. J. A.: Pracuję nad wieloma projektami jednocześnie. Może to przez rozszczepienie jaźni. 

Ale każdy projekt ma kilka bardzo różnych etapów: zbieranie materiałów, konstruowanie 

fabuły i postaci, pisanie samych rozdziałów, redagowanie i korekta. Niektóre z tych etapów 

bawią mnie bardziej, niektóre mniej. Inne są po prostu żmudne. Dlatego lubię mieć 

rozpoczętych kilka książek, na różnych etapach pisania. Mogę wtedy popracować nad czymś 

przyjemnym, przerzucić się na te fazy, które przypominają zadania domowe, a potem – kiedy 

już się znudzę – zająć się znowu czymś, co mnie bawi. 

Taki tryb pracy pomaga w pisaniu dużej liczby książek, bo mogę w ten sposób pisać cały 

dzień. Gdybym skupiał się, powiedzmy, tylko na redakcji jednej książki od deski do deski, 

znudziłoby mnie to tak bardzo, że musiałbym często robić przerwy. Tym sposobem, małymi 

kroczkami, posuwam naprzód pracę nad kilkoma rzeczami naraz. 

Zresztą, nawet kiedy nie piszę, zajmują mnie inne aspekty pracy pisarza – wywiady, 

spotkania promocyjne. 

 

A.T.:A w jaki sposób utrzymuje Pan spójność wszystkich fabuł i postaci? Czy rozpisuje 

Pan na własny użytek jakieś przewodniki po światach przedstawionych? Jak to działa? 

K. J. A.: To są moje postaci. To ja je stworzyłem. Nie do końca można to porównać z 

posiadaniem dzieci, ale to dość podobna sytuacja. A rodzicom jakoś nigdy nie myliłem się z 

siostrą; zresztą większość rodziców sobie jakoś radzi. 

Traktuję moje postaci jak dobrych przyjaciół, którym czasami – często – robię bardzo złe 

rzeczy. Łatwo nie mylić się co do szczegółów, bo są mi bardzo bliskie. Od czasu do czasu 

muszę jednak skorzystać z polecenia „zamień wszystko”, albo wrócić i coś odkręcić. 

 

A.T.: Czy mógłby nam Pan opisać – skoro przyjechał Pan do Polski w ramach promocji 

Rodu Corrinów – jak zaczął Pan pisanie Diuny? 

K. J. A.: Diuna jest bezkonkurencyjnie moją ulubioną książką science fiction. Przeczytałem 

ją po raz pierwszy w wieku… jedenastu, może dwunastu lat. Kilka lat później do niej 

wróciłem, i to nie po raz ostatni. I za każdym razem, kiedy czytam Diunę, dostrzegam w niej 

jakieś szczegóły, które mi przedtem umknęły. I zawsze jestem zaskoczony, że one już były w 

tekście, a ja ich po prostu podczas uprzedniej lektury nie zauważyłem. 



Przeczytałem więc wszystkie książki z serii. Bóg Imperator Diuny był pierwszą książką w 

twardej oprawie, jaką kupiłem za własne pieniądze. Byłem wtedy na studiach. Potem, po 

opublikowaniu Diuny: Kapitularza, Frank Herbert zmarł  i opowieść została przerwana. 

Wydawało mi się oczywiste, że saga nie została jeszcze skończona, więc… 

 

A.T.: Więc musiało Pana to strasznie męczyć. 

K. J. A.: Męczyło, a jakże. Czekałem i czekałem. W międzyczasie wydawałem własne 

książki, zyskałem trochę rozgłosu, publikowałem w świecie Gwiezdnych wojen i poza nim, 

zostałem nominowany do Nebuli… 

 

A.T.: Budowniczowie nieskończoności. Dobra rzecz. 

K. J. A.: I na dodatek przetłumaczona na polski. Czekałem, aż syn Franka Herberta, Brian, 

opublikuje kolejne części Diuny, bo bardzo chciałem się dowiedzieć, jak ta historia się 

skończy. Po jakichś dziesięciu latach, kiedy nadal nie ukazał się żaden nowy tom, nie 

wytrzymałem i skontaktowałem się z Brianem z pytaniem, czy będzie je w ogóle pisał. Jeśli 

nie, zaproponowałem, że moglibyśmy zrobić to razem, bo bardzo zależy mi na tym, żeby 

opowieść została skończona. 

Nawiązaliśmy więc kontakt i zdecydowaliśmy, że napiszemy te książki wspólnie. Brian nie 

zajął się do tamtej pory uporządkowaniem wielkich pudeł notatek, które zostawił po sobie 

jego ojciec. Te notatki dostarczyły nam bardzo dużo materiału. 

 

A.T.: Czy po napisaniu paru książek nadal polegacie na tych zapiskach? 

K. J. A.: Nasze pierwsze książki, Ród Atrydów, Ród Harkonnenów i Ród Corrinów, oparte 

były głównie na notatkach, które Frank Herbert sporządził na potrzeby filmu Davida Lyncha. 

Rozpisał dla aktorów informacje o ich postaciach, żeby mieli jakieś pojęcie o historii 

bohaterów, których grali. 

Mieliśmy więc punkt wyjścia – te życiorysy właśnie. Mieliśmy też trochę tła historycznego 

dotyczącego dżihadu butleriańskiego, które rozwinęliśmy w trylogię Legendy Diuny. Była też 

w pełni rozpisana książka, roboczo nazwana Diuną 7; tę rozdzieliliśmy na Łowców z Diuny i 

Czerwie Diuny. 

Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ Frank Herbert – który planował je jako pojedynczy tom 

– pod koniec kariery pisał dość oszczędnie. Rzeczy u niego działy się w tle lub były po prostu 

wzmiankowane. Brian i ja mamy za to skłonności do pisania w stylu space opery, który 



zazwyczaj jest raczej… obszerny. Jeśli ktoś ma próbować zniszczyć planetę, to ja chcę to 

opisać ze szczegółami. 

 

A.T.: Czyli wybuchy zawsze wartościuje Pan pozytywnie. 

K. J. A.: Zaletą pisania książek jest nieograniczony budżet na efekty specjalne. Można 

zawrzeć, co się tylko chce; pokazać, co się żywnie podoba – a fabuła rozpisana przez Franka 

Herberta, napisana tak, jak chcieliśmy ją napisać, zapełniłaby bardzo dużo kartek. Chcieliśmy 

pokazać te wszystkie bitwy w przestrzeni kosmicznej, taki w końcu urok gatunku. 

Inne napisane przez nas części sagi, Paul z Diuny i Wichry Diuny, służą za pomost między 

innymi książkami Franka Herberta. Miał skłonności do podróży w czasie – przeskakiwał 

dziesięć, piętnaście, czasami kilka tysięcy lat. Uzupełniliśmy te luki. 

 

A.T.: Jak więc radziłby Pan czytać sagę? W kolejności wydarzeń, w kolejności 

publikacji? 

K. J. A.: Zdecydowanie należy zacząć od samej Diuny. Potem radziłbym przejść do naszej 

trylogii Preludium do Diuny, bo wyjaśnia ona dużo, jeśli chodzi o historie postaci; Lady 

Jessiki, księcia Leto Atrydy… Potem jest już więcej opcji: można cofnąć się do trylogii 

Dżihadu albo pominąć ją na razie i przeczytać Paula z Diuny przed Mesjaszem Diuny, 

ponieważ sporo to rozjaśni. 

Kiedy pierwszy raz przeczytałem Mesjasza Diuny, Paul Atryda wydał mi się zupełnie innym 

człowiekiem, niż pod koniec Diuny – skąd ta jego przemiana z optymistycznego bohatera w 

zgorzkniałego tyrana? Tę historię też napisaliśmy. 

Ludzie mieli trochę problemów z czytaniem Heretyków Diuny i Diuny: Kapitularza. Po 

przeczytaniu naszych książek często mówią, że dużo im się wyjaśniło. Bardzo nas to cieszy.  

Frank Herbert był bardzo bystrym człowiekiem, zdecydowanie inteligentniejszym niż 

przeciętna, więc… 

 

A.T.:Więc jego książki bywają ciężkie? 

K. J. A.: Owszem. Dodaliśmy więc dużo pominiętych przez niego wyjaśnień, co sprawia, że 

całą serię lepiej i szybciej się czyta. Nadal jednak aspirujemy do jakości oryginału. 

Dużo się nauczyłem podczas pisania do Gwiezdnych wojen; wniosłem więc do sagi elementy 

kinowe, charakterystyczne dla space opery. Kiedy czytam Diunę, widzę właśnie wielką 

epopeję, odpowiednik Władcy Pierścieni, tyle że science fiction; pełną zwrotów akcji, 

przygody, świetnie napisaną fabułę. 



Chociaż warto chyba wspomnieć, że moje podejście do Władcy Pierścieni też się ostatnio 

zmieniło. Kiedy czytałem go po raz pierwszy, byłem zachwycony: taka fantastyczna 

opowieść, tyle się działo! Po obejrzeniu filmów spróbowałem przeczytać go po raz kolejny i 

dopiero dotarło do mnie, jak powoli toczy się akcja książek. Pełno w nich fragmentów, które 

można by opuścić bez narażenia fabuły na szwank. 

 

A.T.: Jak bardzo różni się pisanie książki we współpracy z kimś od pisania samemu? 

K. J. A.: Bardzo. Trzeba też uważać, kogo się wybiera na współautora, bo to prawie jak 

małżeństwo. Dużo we wspólnym pisaniu intymności: trzeba się dzielić opowieścią i 

postaciami, ktoś zmienia twój tekst, a ty jego. Trzeba sobie nawzajem ufać. 

Warto też wybrać kogoś, kto wnosi do wspólnej pracy rzeczy, których tobie brakuje. Na 

przykład ja mam dobre wykształcenie w dziedzinie astronomii i fizyki, dużo uwagi 

poświęciłem też historii. Brian za to, oprócz bycia synem Franka Herberta, studiował filozofię 

i religioznawstwo. We dwójkę udaje nam się zazwyczaj ująć, no, może połowę tego, co 

zmieściłby w książce Frank Herbert. Ale próbujemy. 

 

A.T.: A propos współautorstwa – co prawda przyjechał Pan tu głównie w  charakterze 

współautora sagi Diuna, ale czy moglibyśmy chwilę porozmawiać o Mechanicznych 

aniołach (oryg. Clockwork Angels, tłumaczenie własne)? Co prawda nie ma ich w jeszcze 

w Polsce, ale są świeżynką, a wersja oryginalna bardzo przypadła mi do gustu; jako 

dzieło komplementarne do płyty zespołu Rush, ale i jako przepisanie wolterowskiego 

Kandyda na steampunk. 

K. J. A.: Trochę się bałem, że nikt w Polsce nie będzie kojarzył Rush, więc bardzo mnie Pani 

ucieszyła pytaniem. Cieszę się też dlatego, że Mechaniczne anioły są jedną z ulubionych 

książek w moim dorobku. 

Samo powstanie książki to dłuższa historia. Zacznijmy od tego, że przy pisaniu zawsze 

inspirowałem się muzyką, zwłaszcza muzyką zespołu Rush. Pierwsze z nią zetknięcie to było 

odkrycie – do tamtej pory znałem głównie piosenki o miłości, takie normalne, puszczane w 

radiu. A tu piękne, dopracowane opowieści science fiction i fantasy! Kiedy pisałem moją 

pierwszą powieść, Spółdzielnia „Wskrzeszenie” (oryg. Ressurection, Inc. – tłumaczenie 

własne), Rush wydał płytę Grace Under Pressure, i wydawało mi się, że każdy z utworów z 

tej płyty w jakiś sposób odnosi się do mojej powstającej książki. Więc przemyciłem trochę 

tekstów piosenek, niektóre fragmenty praktycznie verbatim, i do podziękowań wrzuciłem, że 



inspirowała mnie twórczość Rush. Potem wysłałem egzemplarz do firmy fonograficznej, z 

którą Rush miał podpisany kontrakt, i po roku dostałem odpowiedź. 

Neil Peart, perkusista i tekściarz zespołu, napisał do mnie, że powieść przeczytał i że mu się 

naprawdę podobała. Od tamtego czasu, czyli od około dwudziestu pięciu lat,   

korespondujemy dość regularnie. Napisaliśmy wspólnie jedno opowiadanie, ale od dawna 

nosiliśmy się z zamiarem zrobienia czegoś większego. 

Kiedy zespół zaczął pracę nad płytą Mechaniczne anioły, Neil napisał do mnie i poprosił o 

kilka rad – miał już pomysł na steampunkowy świat, kilka postaci, pracował nad antagonistą. 

Potem zjedliśmy razem lunch, jakoś w tym czasie, kiedy zaczynali nagrywać pierwsze wersje 

kilku piosenek. Był bardzo podekscytowany; miał już konkretny koncept i pomysł na fabułę i 

był przekonany, że ta płyta będzie jedną z ich najlepszych. Może nawet powiąże się ją z 

książką… No to dopytałem, kto miałby ową książkę napisać. Usłyszałem w odpowiedzi: „Ty, 

rzecz jasna”.  

Współpracowaliśmy więc przy tej książce i bardzo podoba mi się efekt końcowy tej 

współpracy – czuję się, jakbym czekał na tę opowieść od dawna, a że jeszcze miałem okazję 

napisać ją z człowiekiem, którego szczerze podziwiam… 

 

A.T.: Ile z konstrukcji świata przedstawionego należało do Pana, a ile do niego? I skąd 

wybór konwencji steampunkowej? 

K. J. A.: To Neil zainteresował się steampunkiem, głównie jako estetyką, ale i 

presupozycjami konwencji. Steamlinery, alchemia, postać Zegarmistrza – to wszystko jego 

pomysły. Poskładanie ich w spójną całość to już była moja działka, bo to ja jestem specem od 

konstruowania światów przedstawionych. To jedna z najmocniejszych stron mojego 

pisarstwa. 

Zadawałem pytanie za pytaniem, drążyłem, dokładnie analizowałem teksty piosenek, żeby 

móc włączyć je w strukturę książki. Mieliśmy już oczywiście rozpisaną fabułę, ale dopiero 

kiedy Neil zaczął mi w miarę nagrywania wysyłać próbki muzyki, wszystko mi się scaliło. 

 

A.T.: Zegarmistrz i jego przeciwnik Anarchista – obaj są kompletnie przekonani o 

swojej racji i skłonni poświęcać innych, aby osiągnąć cel. Steampunk wydaje się lekką 

konwencją jak na opowieść o fanatyzmie. 

K. J. A.: Zegarmistrz nie jest tak do końca tym złym; może i niepokojąco przypomina 

Wielkiego Brata, ale faktycznie od niego zależy porządek świata. Anarchista też ma w 

niektórych sprawach rację, chociaż głównie motywuje go osobista uraza. W Mechanicznych 



aniołach nie chodzi jednak tak naprawdę o nich, a o Owena Hardy’ego, naszego bohatera1. To 

on musi znaleźć równowagę, nie tyle między dobrem i złem, a raczej między porządkiem i 

chaosem. 

Naprawdę się cieszę, że Pani to przeczytała. Trochę się bałem, że nikt tu nie zna tej książki. 

 

A.T.: Nie przetłumaczono jej jeszcze. Nie jestem przekonana, że da się ją w ogóle w 

całości przełożyć, zważywszy na to, jak mocno powiązane są książka i płyta. 

K. J. A.: Włączyłem do Mechanicznych aniołów tyle tekstów piosenek, że przetłumaczenie 

samej książki powinno wystarczyć, pozwolić na uniknięcie konieczności nagrywania płyty 

ponownie w innym języku. Po prostu nie byłoby to potrzebne. 

 

A.T.: Czy ma Pan w takim razie plany, aby wydać Mechaniczne anioły w Polsce? 

K. J. A.: Na razie żadnych. Nikt nie zgłosił zainteresowania – nie tylko w Polsce, ale w 

żadnym z krajów, w których zazwyczaj ukazują się tłumaczenia moich książek. Nawet 

wydanie wersji angielskiej nastręczyło sporo trudności; sześciu z moich największych 

wydawców odrzuciło tę książkę. Udało się ją opublikować dopiero w małym, kanadyjskim 

wydawnictwie, które wypuściło na rynek piękne, chociaż faktycznie drogie do wydrukowania 

wydanie, które jako pierwszy – i do tej pory jedyny – z ich tytułów dotarł na listę bestsellerów 

„New York Timesa”. Dowiedzieliśmy się zresztą o tym w urodziny Neila, więc miał świetny 

prezent. 

Sama opowieść jest cudowna. Nie czepialibyśmy się jakości wydania, gdyby ktoś chciał 

opublikować ją dla szerszego grona czytelników. Poza tym książki przecież nie sprzedawano 

w komplecie z płytą, więc ten problem też odpada.  

 

A.T.: Ostatnie pytanie dotyczące Mechanicznych aniołów. Jak wymyślał Pan ataki 

terrorystyczne?  Myślę o scenie, w której Anarchista sabotuje wszystkie zegary w 

Crown City, co wzbudza powszechną panikę – książkę warto by przeczytać choćby tylko 

dla tego opisu wojny psychologicznej. 

K. J. A.: Można oczywiście decydować się na niszczycielskie, fizyczne ataki, jak scena, w 

której Anarchista wysadza w powietrze Kolegium Alchemiczne, ale to oczywiste wyjście. 

Bardziej interesujące wydawało mi się przemyślenie, w jaki sposób można zaatakować 

społeczeństwo oparte na planowaniu tak, żeby wyrządzić jak najwięcej szkód. A stabilność 

                                                             
1 Nawet autorzy przyznają, że inicjały Owena Hardy’ego pochodzą od Our Hero, czyli Naszego Bohatera. Owen 
został skonstruowany jako klasyczny Everyman, jest więc archetypowy uroczo i do bólu. 



społeczeństwa Mechanicznych aniołów uzależniona jest w bardzo dużym stopniu od tego, że 

wszystko dzieje się zgodnie z rozkładem, jak ten deszcz o 15.11… 

 

A.T.: 15.18, o ile dobrze pamiętam. Deszcz przełożono. 

K. J. A.: Widzę, że się Pani przygotowała. Tak, w społeczeństwie tego rodzaju, w którym 

rozplanowane są nawet zjawiska atmosferyczne, a przełożenie deszczu o siedem minut 

pociąga za sobą szereg procedur administracyjnych – w takim społeczeństwie rozprzężenie 

się wszystkich zegarów na raz byłoby bardzo demoralizujące. 

Poza tym bardzo podoba mi się, że Anarchista siedzi sobie i zajada jabłko, a dookoła niego 

zegary wariują i zaczyna się panika. To dobra scena. 

 

A.T.: Czy coś jeszcze chciałby Pan powiedzieć o tej książce? 

K. J. A.: Wrócimy jeszcze do świata stworzonego w Mechanicznych aniołach. Pracujemy już 

nad powieścią graficzną, ale na razie szukamy artysty, który też byłby fanem zespołu Rush – 

mógłby wtedy wrzucić do grafiki pewne nawiązania, żarty rysunkowe. Planujemy też kilka 

opowiadań. 

 

A.T.: A jakie są plany dotyczące sagi Diuna? 

K. J. A.: O, wreszcie coś, co Wasi czytelnicy mogą w miarę łatwo dostać. 

 

A.T.: Mechaniczne anioły nie są tak zupełnie niedostępne, chociaż muszę przyznać, że 

wersji elektronicznej trochę brakuje w stosunku do ilustrowanej wersji papierowej. Co z 

Diuną? I innymi Pańskimi planami? 

K. J. A.: Co do Diuny – pracujemy obecnie nad trylogią Wielkie szkoły Diuny. Pierwszy tom, 

Zgromadzenie żeńskie z Diuny, to kronika powstania zgromadzenia Bene Gesserit. Drugi tom, 

Mentaci Diuny, powinien wyjść po angielsku w marcu 2014 roku. Trylogię zamkną 

Nawigatorzy Diuny. Wszystkie książki będą ze sobą powiązane, a akcja osadzona po 

dżihadzie butleriańskim – ogólnie mamy zamiar opisać formowanie się Imperium ludzkiego 

po wielkiej wojnie przeciw myślącym maszynom. 

Po wspólnym napisaniu tylu książek osadzonych w świecie Diuny Brian i ja zaczęliśmy też 

własną space operę, Otchłań (oryg. Hellhole – tłumaczenie własne). Pracujemy teraz nad 

trzecim tomem. Stworzyliśmy razem – ile, szesnaście książek? I nadal jesteśmy przyjaciółmi. 

 

A.T.:Faktycznie zadziwiające. Co, kiedy już skończycie te trylogie? 



K. J. A.: Założyłem wydawnictwo. Mamy w ofercie już ponad sto tytułów, przede wszystkim  

książki Franka Herberta, których nakład dawno się wyczerpał i nie były przedrukowywane. 

Na razie same e-booki, ale… Wydaję też kilka pozycji, które Brian napisał solo.  

Wspominam o tym, bo działalność wydawnicza zajmuje mi coraz więcej czasu, więc mam go 

mniej na pisanie. 

 

A.T.: Ale nie zamierza Pan go całkiem zaprzestać? 

K. J. A.: Ależ skąd. Oczywiście, że nie. 

 

A.T.: Dziękuję bardzo za poświęcony mi czas i trzymam kciuki za to, żeby któreś z 

zagranicznych wydawnictw podchwyciło Mechaniczne anioły. 

 

 


