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Szablą, wąsem, orientem i herosem, czyli Ksenia Olkusz  

wypytuje Dawida Juraszka o jego literackie peregrynacje 

 

Ksenia Olkusz: Kiedy po raz pierwszy ośmieliłam się wysłać do Ciebie e-

mail z prośbą o wywiad, nie sądziłam, że okażesz taki entuzjazm i taką niespoty-

kaną chęć współpracy. 

Dawid Juraszek: Mam rozumieć, że inni autorzy na prośbę o wywiad krzywią się 

i wzdychają ze zniecierpliwieniem? Dziwni ludzie. Ucieszyłem się, bo w moim literackim 

życiu od dłuższego czasu niewiele się dzieje, a ja lubię, kiedy o moich tekstach się mówi. 

Wywiad dobra rzecz, zwłaszcza kiedy nie bardzo jest gdzie publikować nowe opowiada-

nia, a recenzji jak na lekarstwo. Musiałbym mieć bardzo zły dzień, żeby na Twój e-mail 

zareagować inaczej niż entuzjastycznie. 

K.O.: To jest bardzo miłe, ta Twoja życzliwość i spore poczucie humoru. 

Zresztą to ostatnie jest chyba znakiem firmowym Twojej twórczości? 

D.J.: Jeśli tak, to chyba niejedynym. Duża część moich tekstów ma elementy satyry 

czy parodii, zdarzyło mi się też popełnić opowiadanko groteskowe, ale w innych utwo-

rach jestem jak najbardziej poważny, bywa, że wręcz ponury. Chcę też wierzyć, że mój 

humor nie jest odbierany jako zabawa dla samej zabawy, że czytelnicy widzą, z czego się 

on bierze i do czego pije. 

K.O.: Dostajesz e-maile od fanów? Jak ludzie reagują na Twoją twórczość? 

Wiesz to? 

D.J.: W życiu dostałem w sumie chyba z dziesięć e-maili od fanów. Reakcje czytel-

ników znam głównie z forów internetowych. Chętnie poczytałbym też jakąś recenzję, ale 

o to, o dziwo, bardzo trudno – moje e-booki miały w porywach do jednej recenzji. 

 

 Wywiad z redaktorem i współautorem antologii Szablą i wąsem (Poznań: Wydawnictwo RW2010 2014), 

Dawidem Juraszkiem. 
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K.O.: W tym numerze znajdzie się recenzja Szablą i wąsem, a kilka numerów 

temu opublikowaliśmy tekst o Cairenie, więc chyba nie jest tak źle (śmiech)… To 

mi przypomina, że trzeba Cię spytać o debiut. Było to w 2005 roku w antologii Bez 

bohatera, opowiadanie Skała, Która Sprowadza Cień. W jaki sposób zadebiutowa-

łeś? To był dobrze odbierany utwór? 

D.J.: Raczej tak, w tych paru recenzjach, które się ukazały, był chwalony, choć bez 

przejrzenia jeszcze raz tych wszystkich opinii nie mam absolutnej pewności. Napisałem 

Skałę po pierwszym pobycie w Chinach w 2003 roku, chcąc ocalić od zapomnienia pew-

ne widoki i wydarzenia, z którymi się tam zetknąłem. Najpierw posłałem fragment na 

lokalny konkurs literacki w rodzinnym Bielsku-Białej, gdzie nie został uhonorowany, ale 

jeden z jurorów chwalił język i wizję, więc pokrzepiony, zdecydowałem się zaatakować 

redakcje. Ostatecznie Skałę wziął Sławek Spasiewicz z Ubika. Do dziś pamiętam radość, 

jaką sprawił mi jego e-mail. Rzecz się trochę przeciągała, ale w końcu jesienią 2005 roku 

opowiadanie ukazało się w postubikowej antologii Bez bohatera. To był dobry debiut, 

jestem z niego zadowolony, Skałę do dziś uważam za jeden ze swoich lepszych tekstów. 

K.O.: Chyba zawsze tak bywa, że pierwszy tekst, który ktoś zgodzi się opu-

blikować, daje spore poczucie szczęścia. Z kolejnymi też tak jest?  

D.J.: Nie wiem, czy kiedykolwiek później doświadczyłem takiej czystej radości z 

publikacji czegokolwiek. Być może zbliżyłem się do tego pułapu, kiedy dostałem pocztą 

dwadzieścia egzemplarzy mojej debiutanckiej powieści – ale wspomnienie się trochę 

zatarło, więc emocje chyba nie były równie intensywne. 

K.O.: W jakim gatunku czujesz się najlepiej? 

D.J.: Mocne pytanie!  

K.O.: Rozmawiasz z literaturoznawczynią, jak więc mogłabym nie „rzucić” 

mocnego pytania. A więc? 

D.J.: Najłatwiej przychodzi mi pisać opowiadania i szeroko rozumianą fantastykę, 

bo dużą część literackiego wychowania otrzymałem, czytając jako młodzian „Nową Fan-

tastykę” i „Fenixa”. Był wręcz taki okres, że zaczytując się w fantastyce, nie byłem w sta-

nie wyobrazić sobie pisania i czytania innych gatunków i konwencji literackich. Z cza-

sem z tego wyrosłem, ale skaza pozostała. Tamte pisma swoimi opowiadaniami i felieto-

nami promowały pewien szczególny kult „klasycznego” pisania, cokolwiek by to miało 

znaczyć, oraz rzemieślnicze podejście do literatury. W ten sposób wdrukowano mi scep-

tycyzm, żeby nie rzec: pogardę, wobec jakiejkolwiek literackiej eksperymentacji. Jeszcze 
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długo po tym, jak przestałem regularnie czytać fantastykę, trudno mi było odnaleźć się 

w innych rodzajach narracji i stylu. Pod tym względem było to doświadczenie zawężają-

ce literackie horyzonty. Do dziś reaguję alergicznie na pewne zabiegi literackie, które 

mam zakodowane jako „nieortodoksyjne”, choć zarazem czuję do nich pociąg. Walczę z 

tą alergią, nie tylko starając się czytać bardzo różne rzeczy, ale przede wszystkim próbu-

ję pisać w różny sposób. Zarazem nie chcę popaść w przesadę w drugą stronę i zacząć 

gardzić fantastyką. Ten proces uwalniania się z intelektualnych okowów, w których się 

dorastało, przypomina proces wychodzenia z religii. 

K.O.: Teraz ja mogę powiedzieć, że to, co mówisz, jest „mocne”. A jednocze-

śnie bardzo prawdziwie i bez ogródek. Skoro już pojawił się temat pisania… Pu-

blikowałeś w „Nowej Fantastyce”, „Science Fiction, Fantasy i Horror” oraz antolo-

giach. Kiedy zdecydowałeś się na dłuższą formę? Już wtedy miałeś plany, żeby na-

pisać książkę – bo Twój debiut powieściowy: Xiao Long. Biały Tygrys – z punktu 

widzenia literaturoznawcy to raczej zbiór krótkich form, które łączy osoba boha-

tera i pewna linearność zdarzeń. 

D.J.: Nie pamiętam już za dobrze, jak to było, nie chcę na siłę naciągać pamięci, bo 

to się kończy „kreatywnym wspominaniem”... Możliwe, że życie z kontynuacji oriental-

nych przygód bakałarza Xiao Longa roiłem sobie już wtedy, gdy publikowałem pierwsze 

o nim opowiadanie w NF w 2006 roku; trzeba by sprawdzić, co o tym pisałem na forach 

internetowych w tamtym czasie, może komuś się zechce pogrzebać. Jeśli tak, to miałem 

dobrą wymówkę, żeby pozbierać krótkie formy w formułę powieści – w chińskiej trady-

cji literackiej poczesne miejsce zajmują książki, których rozdziały to często osobne epi-

zody, szczególnie Wędrówka na Zachód, ale także np. Opowieści znad brzegów rzek. 

Zresztą taką linearną formę dobrze mi się pisze, przychodzi mi naturalnie, w przeci-

wieństwie do wielopiętrowych intryg, w których sam się nie mogę połapać. 

K.O.: Bardzo mi się podoba, że wykorzystujesz tutaj i w drugim tomie przy-

gód Xiao Longa znajomość chińskiej kultury, także podań czy wierzeń. Opowiedz, 

jak tworzyłeś ten literacki świat, jak udało Ci się połączyć oczekiwania rodzimych 

czytelników z mimo wszystko odległą dla nich kulturą i obyczajowością?  

D.J.: Czy mi się udało, to kwestia otwarta. Zaczęło się od czytania chińskiej litera-

tury w angielskich i polskich przekładach. Strasznie chciałem mieć o czym pisać, i z tego 

chciejstwa uległem pewnej myślowej sztampie – ot, skoro mieszkałem w Chinach, to 

wypada o tych Chinach coś napisać, zrobić z siebie eksperta. Wydawało mi się, że idzie 
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moda na Chiny, te wszystkie filmy i tak dalej, i że się w to idealnie wstrzelę. Na bohatera 

wybrałem więc postać typową dla dawnych Chin, czyli urzędnika-uczonego, pozbiera-

łem opisy miejsc, ubiorów, obyczajów, seksu i tak dalej z chińskich powieści, dobierając 

szczegóły dość swobodnie z różnych okresów chińskiej historii... Nie jest to powieść hi-

storyczna nie tylko dlatego, że pojawiają się w niej wątki fantastyczne, ale także dlatego, 

że realia, choć autentyczne, nie odpowiadają jednej konkretnej epoce. Wydawało mi się, 

że wokół książki zrobi się szum, czegoś takiego przecież w Polsce dotąd nie było... Nie-

stety, ostatecznie z wstrzelenia się ani szumu niewiele wyszło. Mam poczucie zmarno-

wanej szansy, te opowieści o Xiao Longu zasługują na więcej uwagi, niż jej otrzymały. 

K.O.: To prawda; te teksty były naprawdę unikalne pod względem formy i 

bardzo dobrze skonstruowane od strony formalnej. Celowo przeplatałeś tekst po-

rzekadłami, mądrościami oraz przysłowiami, budującymi klimat i ubarwiającymi 

akcję? Jest ich tam naprawdę sporo, one tworzą niejako osobną kategorię. Z jednej 

strony wiążą się z opisywanymi wydarzeniami, a z drugiej – takie odnoszę wraże-

nie – to specyfika tak stworzonego tekstu uzasadnia ich istnienie. 

D.J.: Jak najbardziej celowo. Akurat to pamiętam jako szczególnie potężną robotę. 

Chciałem maksymalnie „dochińszczyć” te utwory, zapewnić, że będą miały soczysty ko-

loryt na każdej możliwej płaszczyźnie, więc chcąc nie chcąc, musiałem czytać książki 

źródłowe z ołówkiem w ręce, wynotowywać zwroty, porzekadła itd., a potem doprawiać 

nimi tekst zgodnie z tradycyjnymi chińskimi prawidłami literackimi. Czasem się nimi 

bawiłem, ale pod tą zabawą jest ogromny wysiłek. Niektóre chińskie zwroty przełoży-

łem na polski chyba jako pierwszy. 

K.O.: Po pierwszej części przygód Xiao Longa powstała także druga, publi-

kowana już w wydawnictwie RW2010. Wiem, że pytanie jest niedyskretne, może 

niedelikatne, jednak czy możesz mi opowiedzieć, skąd decyzja, by publikować w 

formie e-bookowej? 

D.J.: Stąd, że wydawcy papierowi nie chcieli mnie wydawać. Fabryka Słów, która 

puściła pierwszy tom Xiao w 2009 roku, nie była zadowolona z wyników sprzedaży i 

zdecydowała się nie wydawać kontynuacji, choć drugi tom był już gotowy, a umowa 

podpisana. Przez kolejne lata poprawiałem całość i rozsyłałem do kolejnych wydawców. 

To nie był dobry czas. W końcu nie mogłem już patrzeć na te książki, chciałem już tylko 

puścić je, gdzie się da, i zamknąć ten rozdział. Akurat zaczęły się rozkręcać możliwości 

publikacji elektronicznej i z ulgą odkryłem, że jako autor mogę liczyć na szybkie odpo-
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wiedzi, znośne terminy publikacji i nieopieszałe wypłaty honorariów – oraz na rosnącą 

bazę czytelników. Nadal mam ogromny sentyment do publikacji na papierze, ale nauczy-

łem się być praktyczny. Z takich też właśnie praktycznych względów przystałem na pro-

pozycję RW2010, żeby pierwotne dwa tomy przerobić na cztery e-booki. Stąd dwa e-

booki Xiao, które dotąd ukazały się w postaci elektronicznej, to w istocie podzielony na 

połowy pierwszy tom papierowy. Drugi tom, też w dwóch częściach, ukaże się nieba-

wem. Jest z tym trochę zamieszania, ale niestety nie dało się inaczej. Koniec końców, je-

stem przekonany, że z perspektywy czasu ta decyzja da się obronić. 

K.O.: W wydawnictwie RW2010 opublikowałeś także zbiór opowiadań, któ-

rego bohaterem jest mój ulubieniec Cairen. Mówię „ulubieniec”, bo jest to postać 

nieopisanie zabawna, w inteligentny i humorystyczny sposób kumulująca wszyst-

kie cechy bohaterów fantasy heroicznej. Skąd pomysł na sparodiowanie tej kulto-

wej odmiany?  

D.J.: Pomysł nie był mój, tylko Roberta J. Szmidta, wtedy jeszcze rednacza SFFiH. 

Ogłosił konkurs na opowiadanie nawiązujące do postaci Conana Barbarzyńcy. I znów 

wyszło tak, że postanowiłem zabłysnąć jako samozwańczy spec od Orientu. W pierw-

szym opowiadaniu jeszcze trochę błądziłem po omacku, ale potem złapałem wiatr w 

żagle i pisałem te teksty z dużą satysfakcją. To było coś, co sam chciałbym czytać – opo-

wieści przygodowe, awanturnicze, z elementami historycznymi i fantastycznymi, z hu-

morem, z literackimi grami. Epoka podbojów mongolskich oferuje tak wiele materiału, 

że człowiek nie wie, od czego zacząć. No fajne to było. I zyskałem też intelektualnie, bo 

musiałem przeczytać kilka książek o ówczesnych kulturach i cywilizacjach, nie wspomi-

nając już o Opisaniu świata Marco Polo. Mogło być tych opowiadań więcej, rozpisałem 

konspekty, w których Cairen miał piracić po Oceanie Indyjskim, galopować przez Azję 

Środkową, strzelać do krakowskiego hejnalisty... Niestety, papierowi wydawcy wiedzieli 

lepiej, a kiedy wreszcie po długim czasie rzecz ukazała się w RW2010, już przeszła mi 

chęć na pisanie. 

K.O.: Szkoda. To miało potencjał. Może jednak dasz się namówić… 

D.J.: Na razie tego nie widzę. Może, gdybym miał pewność, że się ukaże… Ale naj-

ważniejsze jest to, że musiałoby mi się znów zachcieć, musiałbym znów poczuć dresz-

czyk ekscytacji zagłębieniem się w tamten świat, nabrać ochoty, żeby się tamtymi rea-

liami znów pobawić. 
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K.O.: Szalenie zabawne są imiona niektórych postaci, wskazujące na dys-

tynktywne cechy ich charakterów. Skąd u Ciebie tak ogromne pokłady poczucia 

humoru? 

D.J.: Do imion znaczących zawsze miałem słabość. To też jest coś, co przychodzi 

mi naturalnie. Nie tylko w Cairenie, ale i w dwóch moich opowiadaniach „neosarmac-

kich”, czyli Odysei Sarmackiej 2647 i Hetmanie, jest tego pełno, zgodnie zresztą z tradycją 

starych komedii, mam na myśli sztuki teatralne, na których częściowo się wzorowałem. 

W innych tekstach bywa podobnie, choć tam znaczenia imion są mniej oczywiste. 

K.O.: Uważna lektura Cairena. Drapieżcy dowodzi też jeszcze jednej rzeczy – 

musisz być osobą niezwykle oczytaną i dobrze zaznajomioną z kulturą popularną. 

Tylko gruntowna wiedza umożliwia skonstruowanie i wpisanie pewnych niuan-

sów w tekst literacki. Jest tak? Czym się kierowałeś, pisząc o Cairenie? 

D.J.: Oczytany i zaznajomiony jestem nieźle, ale z tą gruntowną wiedzą to różnie 

bywa. Chyba Lech Jęczmyk powiedział kiedyś, że prawdziwym erudytą musi być tłu-

macz, nie pisarz, bo gdy pisarz może wpleść w utwór odwołanie czy cytat, który gdzieś 

tam zasłyszał i mu się akurat przypomni, to tłumacz musi go rozpoznać i wiedzieć, gdzie 

szukać. Wprawdzie tę obserwację przynajmniej po części zdezaktualizowało pojawienie 

się internetu, ale coś w tym jest. Mam dobre ucho, pamiętam często dokładnie, co gdzieś 

przeczytam i zasłyszę, potem łatwo jest takie zasłyszane coś wrzucić w tekst i sprawić w 

ten sposób wrażenie, że oto rozgrywa się jakaś zaawansowana intertekstualna gra. To 

znaczy ona się rozgrywa, ale spontanicznie, na bieżąco. Niedawno, rozważając zabranie 

się za doktorat, uświadomiłem sobie, że na niczym tak naprawdę nie znam się dogłębnie. 

Moja wiedza jest obszerna, ale płytka – czyli według Jęczmyka nadaję się bardziej na 

pisarza niż tłumacza. Być może to jeden z powodów, dla których po przełożeniu kilkuna-

stu książek z ulgą zostawiłem karierę tłumacza za sobą? 

K.O.: Człowiek wielu talentów! Ale, ale, mam wrażenie, że Ty w ogóle lubisz 

pisać, bo kiedy czytam Twoje utwory, znajduję w nich ogromną dawkę energii, 

płynność i spójność akcji, przepysznie zabawne dialogi. 

D.J.: Dorothy Parker powiedziała kiedyś: „I hate writing, I love having written”. 

Samego aktu pisania to ja może nie nienawidzę, ale bywa ciężko zacząć, bywa też ciężko 

kontynuować. Jeszcze dziś dziwię się jak dziecko, do jakiego stopnia odmienne jest to, co 

czuje autor przy pisaniu, a co czuje czytelnik przy czytaniu. Nieraz zdarzało mi się napi-

sać coś zabawnego, gdy pisanie na sobie wymuszałem... I odwrotnie, w dobrym nastroju 
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pisywałem też rzeczy ponure. Na pewno lubię tekst planować, rozpisywać sceny, prze-

widywać, jak akcja może się potoczyć, jakie zwroty padną w dialogu. Lubię też roboczy 

tekst poprawiać, uzupełniać, cyzelować, dodawać znaczenia, gry słowne, mrugnięcia. 

Bywa to dość męczące, ale też bardzo satysfakcjonujące. A już całkiem uwielbiam prze-

glądać utwór skończony, najlepiej wydrukowany. 

K.O.: Ja Ci tego z całego serca życzę! A możesz mi trochę o sobie opowie-

dzieć, niekoniecznie jako o pisarzu czy tłumaczu. Jesteś człowiekiem otwartym czy 

wolisz „trzymać karty przy orderach”? Wiem, że kiedy wymienialiśmy korespon-

dencję, jakoś tak spontanicznie wyszło nam z tego nieco dialogu niezwiązanego z 

meritum sprawy, czyli wywiadem. Poczułam się wyróżniona, ale powiedz mi, jaki 

masz stosunek do ludzi. Jesteś bardziej Xiao czy Cairen, że spytam niefachowym z 

punktu widzenia literaturoznawcy żartem? 

D.J.: Nie znam powiedzenia: „trzymać karty przy orderach”, choć domyślam się, 

co znaczy. Tak się teraz mówi?  

K.O.: Dawniej też funkcjonowało takie sformułowanie, ale musiałabym się-

gnąć do słowników, żeby przybliżyć tę kwestię. A zdaje się, że to Ty masz się spo-

wiadać, nie ja (śmiech). 

D.J.: Trochę oderwałem się od żywej polszczyzny. Kiedy dwa lata temu byłem na 

wakacjach w Polsce, rozmawiałem ze znajomymi przy piwie. Jeden z nich kilka razy rzu-

cił nieznanym mi powiedzeniem; w końcu nie wytrzymałem i zapytałem: „Co to znaczy 

mazać flamastrami?” Pamiętam, że poprawił mnie: „Kroić mazaki”, ale nie pamiętam, jak 

to wyjaśnił. A jakim jestem człowiekiem? Różnym, w zależności od tego, z kim rozma-

wiam, gdzie siedzę, dokąd idę. Poza tym przez ostatnich kilka lat, mieszkając na własną 

rękę w Chinach, obserwuję, że robię się coraz bardziej samowystarczalny, a zarazem 

zwracam coraz większą uwagę na ludzi, rośnie we mnie empatia, a zarazem asertyw-

ność. Taki trochę paradoks. W postaci Xiao i Cairena wsadziłem sporo siebie, trudno ina-

czej. Człowiek się jednak zmienia, dziś jestem dalszy od Xiao niż byłem, kiedy pisałem te 

teksty. Ale nie znaczy to, że jest mi bliżej do Cairena. 

K.O.: Jak zostało wcześniej powiedziane, współpracujesz z wydawnictwem 

RW2010. Pod Twoją redakcją ukazała się niedawno antologia „Szablą i wąsem”. 

To Twój pomysł, czy zostałeś zaproszony do współpracy przy projekcie? 

D.J.: Pomysł na antologię był mój, choć inspirację do stworzenia mojego w niej 

tekstu dał mi Sławek Spasiewicz, który zaprosił mnie do pewnej antologii u znanego 
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wydawcy. Napisałem dla niego opowiadanko Para bellum, które ostatecznie wycofałem, 

zniesmaczony żenującym zachowaniem wydawcy, i dodałem do własnej antologii, która 

była już podówczas ukończona… Ale od początku. Antologia ta długą ma już historię: ot, 

kiedyś jakoś coś mnie tknęło i pomyślałem, żeby o Sarmacji powiedzieć coś nowego i coś 

odmiennego, niż oferuje Komuda et consortes. Tych kilka książek Komudy, które prze-

czytałem, mam za niezłe, ale chciałem o Sarmacji czytać teksty pisane inaczej, innym 

tonem. Miałem już wtedy za sobą publikację własnych opowiadań sarmackich: dwóch 

wspomnianych wcześniej humorystycznych w SFFiH i poważnej alternatywno-

historycznej Krwi i kości w NF, i czułem, że można zrobić w tym kierunku więcej. Naj-

pierw zatem była propozycja, która odwiedziła kolejno parę wydawnictw. Ktoś nie oka-

zał zainteresowania, ktoś ściemniał, że już nad taką antologią pracuje, ktoś inny się zgo-

dził. Skontaktowałem się zatem z autorami, zaczęło się pisanie, poprawianie, redagowa-

nie. Kiedy jednak przesłałem wreszcie wydawcy gotowy zbiór, usłyszałem, że wszystkie 

opowiadania są słabe, poza jednym – dwoma. Oczywista bzdura, ale co zrobić. Próbowa-

łem dalej, książka przeleżała się w wydawniczej zamrażarce, dwóch autorów puściło 

teksty gdzie indziej, i już się wydawało, że nic z tego nie będzie, kiedy na ratunek przy-

szło RW2010. 

K.O.: Opowiesz naszym Czytelnikom o tej antologii? 

D.J.: Jako jej redaktor i autor nie mam wyjścia... Lubię epokę sarmacką – nie jako 

rzekomy złoty wiek polskiej historii czy powód do narodowej dumy, ale jako temat lite-

racki. Jest w Sarmacji pewna pachnąca wolnością przestrzeń, dziko egzotyczna barw-

ność, nuta orzeźwiającej pewności siebie. Czasem da się to odczuć w literaturze, momen-

tami u przywoływanego do znudzenia Sienkiewicza, ale też w książkach zapomnianych, 

które wróciły niedawno do obiegu dzięki serii „Klasyka mniej znana”. Dziś trudno o tej 

epoce pisać bez przygniatającego bagażu całej późniejszej historii i literatury. Bagaż ten 

przesłania zapachy, kolory i dźwięki epoki. Od tego się jeszcze uciec nie da, spór o tamte 

czasy jest wciąż żywy i pełen stawiających opór stereotypów. Ale chciałbym wierzyć, że 

już niebawem to dziedzictwo przestanie ciążyć i jątrzyć, a zacznie bawić i ekscytować. 

Antologia zebrała kilka tekstów, które, mam nadzieję, pokazują, jak można literacko 

czerpać z tamtej epoki w inny niż dotychczas sposób. Wprawdzie nie udało się całkiem 

uciec od znanych tematów i stereotypów, ale jestem przekonany, że podejście, jakie za-

prezentowaliśmy, wskazuje kierunek, w jakim mogą pójść inni. Sarmacja to literackie 

Eldorado, jest tam materiał na utwory przygodowe, humorystyczne i niesamowite, ale i 
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na powieści obyczajowe, dramaty psychologiczne, literackie gry. „Szablą i wąsem” do-

brze te możliwości moim zdaniem zarysowuje. 

K.O.: Jak oceniasz współczesny rynek książki? Czy sądzisz, że w obecnych 

czasach łatwo jest zadebiutować? 

D.J.: Zadebiutowałem lat temu już dziewięć, nie wiem, jak się debiutuje dziś. Nie 

wiem też, jak się publikuje innym autorom. Mnie się publikuje paskudnie. Doświadcze-

nia z wydawcami mam rozczarowujące, drażni mnie ich mistrzostwo w usprawiedliwia-

niu własnego bylejactwa, lenistwa, chamstwa. Takie zachowania są nie tylko normą, ale 

wręcz oznaką wydawniczego profesjonalizmu. Część czytelników bierze stronę wydaw-

ców przeciw poszkodowanym autorom, z kolei autorzy nauczyli się, czy też zostali nau-

czeni, robić dobrą minę do złej gry. Podczas pewnej forumowej dyskusji ukułem terminy 

„publikoman” i „redagoman” jako wydawnicze i redaktorskie odpowiedniki literackiego 

„grafomana”. Nie przyjęły się, ale problem pozostał. 

K.O.: Jakie masz plany literackie? 

D.J.: Napisałem powieść po angielsku. Pewien zachodni wydawca okazał zrazu 

wstępne zainteresowanie, ale potem zamilkł, więc nadal szukam. Jeśli uda się ją wydać, 

to mam w planie kolejne książki po angielsku. Po polsku mam gotowy jeden konspekt 

powieści, który był rzekomo brany pod rozwagę przez pewne wydawnictwo, ale wpadł 

w czarną dziurę. Chciałbym też zredagować jeszcze kilka antologii na wzór „Szablą i wą-

sem”, choć o innej tematyce. Problem jednak w tym, że nie znoszę pisać do szuflady, nie 

cierpię posyłać tekstów w pustkę – dlatego moje plany zależą w dużej mierze od tego, co 

się z ową szufladą i pustką stanie. 

K.O.: Wiesz, nie byłabym sobą, gdybym w takim kontekście nie spytała: na-

piszesz kiedyś jakiś tekst dla „Creatio”? Byłbyś tu mile widziany. 

D.J.: Dziękuję za zaproszenie (śmiech). Ale ciężko będzie. Przede wszystkim czuję, 

że nie mam wiele do powiedzenia w kwestiach, które interesują czytelników „Creatio” 

czy też jakiegokolwiek magazynu poświęconego literaturze i fantastyce. Na dodatek je-

stem na tym etapie życia, kiedy człowiek rewiduje listę priorytetów. Dawniej zrobiłbym 

wszystko, by być publikowanym i czytanym; dziś literatura zeszła dla mnie na dalszy 

plan, a ochota do pisania stała się zależna od innych czynników. Czyli – zobaczymy, co 

będzie, ale nie bądź na mnie bardzo zła, jeśli nic z tego nie wyjdzie. 

K.O.: Głowy Ci nie odgryzę, zapewniam. Za to mogę Ci życzyć powodzenia i 

bardzo podziękować za wywiad! 
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