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Szamanka w lustrze — z Martyną Raduchowską  

rozmawia Kinga Stanaszek-Bryc 

 

Kinga Stanaszek-Bryc: 17 stycznia ukazał się drugi tom Szamanki od umarla-

ków. W Demonie luster domyka Pani pewne wątki z pierwszej części, ale otwiera 

kilka nowych, które wyglądają bardzo smakowicie. Czy planuje Pani rozwinąć cykl 

w trylogię? 

Martyna Raduchowska: Nie wykluczam takiej możliwości, co więcej, naprawdę 

chciałabym to zrobić - w końcu właśnie z myślą o ewentualnej kontynuacji zostawiłam 

sobie malutką furtkę na końcu Demona luster. Jednak zanim złożę jakiekolwiek deklaracje, 

muszę poczekać, aż pomysł na tom trzeci bardziej się rozrośnie i dojrzeje. Mocno przy-

wiązałam się do bohaterów dylogii i jeszcze nie chcę ich żegnać, ale z drugiej strony muszę 

pozwolić wyobraźni nieco od nich odpocząć. Dlatego podchodzę do sprawy spokojnie, bez 

pośpiechu. Nic na siłę. Muszę nabrać dystansu do historii, żeby zwyczajnie jej nie zepsuć. 

Ale jestem dobrej myśli, właśnie przeglądam notatki i coś mi mówi, że na kolejną część 

zanosi się raczej prędzej niż później. 

K. S.-B.: W historii o Idzie Brzezińskiej pojawia się wiele interesujących stwo-

rów i postaci (m.in. znanych z różnych mitologii, ale też i autorskich pomysłów). 

Skąd czerpie Pani pomysły na wymyślanie bestiariusza? 

M.R.: Mam wrażenie, że to dzieje się mimochodem, zupełnie naturalnie i samoist-

nie. Kiedy już dostroję umysł do konkretnego klimatu i konkretnej historii, wyobraźnia 

rusza z kopyta i jakimś sposobem sama z siebie trzyma się przyjętej przeze mnie konwen-

cji. Potrzebuję czegoś, co zatrzyma natrętne sny? Nic prostszego, przecież łapacz snów 

właśnie do tego został przez Indian wymyślony. A żeby było ciekawiej, zróbmy z niego 

sympatyczne stworzenie, bo zwykły amulet to wszak przedmiot martwy, a przez to zwy-

czajnie nudny. Wymyślanie kolejnych istot w moim wykonaniu przypomina grę w po-

krętne i nie zawsze oczywiste skojarzenia. 
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K. S.-B.: Tworzy Pani w przestrzeni fantastycznej. Skąd zamiłowanie do tej 

konwencji? 

M.R.: Może stąd, że od zawsze fascynowało mnie to, czego nie da się wyjaśnić. W 

takich sytuacjach mogę sama wymyślić odpowiedzi na nurtujące mnie pytania: jeśli nie 

wiem, co się dzieje z duszą po śmierci, tworzę szamankę od umarlaków, żeby dowiedziała 

się tego w moim imieniu. Czasem żartem, czasem serio, ale pisanie zawsze wiąże się z 

próbą odkrycia tego, czego jeszcze nie znamy. Cieszy mnie, że wciąż nie potrafimy wszyst-

kiego zmierzyć, zbadać i wytłumaczyć, bo magia kryje się właśnie w niewiedzy, w niero-

zumieniu. Gdyby wszystko było oczywiste, zabrakłoby miejsca na wyobraźnię. Fantastyka 

to wyjątkowo tolerancyjny gatunek dla niecodziennych wizji i pomysłów, logika jest w 

nim praktycznie jedynym ograniczeniem. I to mi niezmiernie odpowiada. 

K. S.-B.: Czyta Pani równie chętnie, jak pisze? Po jakie książki najchętniej Pani 

sięga i dlaczego? 

M.R.: Czytam przeróżne rzeczy, ale w zeszłym roku najwięcej tytułów, które po-

chłonęłam, to klasyczne fantasy: George R. R. Martin i jego Pieśni Lodu i Ognia, Sapkowski 

i opowiadania oraz saga o wiedźminie po raz nie wiadomo który - od czasu do czasu po 

prostu muszę, inaczej się uduszę (choć Sezon burz wciąż jeszcze przede mną). A także Ro-

bert M. Wegner i Opowieści z meekhańskiego pogranicza. Odkąd pamiętam, uwielbiałam 

historie osadzone w pseudośredniowieczu - mają swój niepowtarzalny klimat, taki 

mroczny, intrygujący czar. Niedawno rozpoczęłam też romans z science fiction: Ślepowi-

dzenie Petera Wattsa to obok Perfekcyjnej Niedoskonałości Dukaja jedna z nielicznych po-

wieści s.f., które naprawdę przekonały mnie do tego gatunku. Gorąco polecam.  

K. S.-B.: Czym, poza pisaniem, Pani się zajmuje? Jak spędza wolny czas Mar-

tyna Raduchowska? 

M.R.: Jestem uzależniona od wszystkiego, co posiada fabułę, więc jeśli nie piszę ani 

nie zbieram materiałów do kolejnego tekstu, to czytam dla przyjemności i inspiracji. Jeśli 

nie czytam, to oglądam ulubione seriale. Filmy również, ale zdecydowanie rzadziej, bo 

dużo łatwiej mi znaleźć 40 minut na jeden odcinek niż półtora do dwóch godzin na obraz 

pełnometrażowy – zwyczajnie nie mam tyle czasu. Za to często urządzam sobie seans fil-

mów dokumentalnych, zwłaszcza tych związanych z kryminologią, kryminalistyką i psy-

chologią kryminalną. Jeśli zaś nie mam melodii na bierne wlepianie ślepi w ekran, sięgam 



3 

 

po pada i biorę losy bohaterów w swoje ręce. Dostałam pod choinkę konsolę i teraz po-

malutku odkrywam fabularny potencjał gier wideo. A potencjał ten, ku mojemu jakże mi-

łemu zaskoczeniu, mają naprawdę ogromny. 

K. S.-B.: Na koniec proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o planach na 

przyszłość. Czy pojawi się wkrótce cykl niezwiązany z Idą Brzezińską? 

M.R.: Właśnie zaczęłam pracę nad kilkoma tekstami spod znaku urban fantasy i 

kryminału – to będzie taka rozgrzewka przed kolejną powieścią, za którą biorę się już 

niebawem. Ale wspominając o tej nowej książce, nie chodzi mi jeszcze o trzecią część cy-

klu o szamance – jak już mówiłam, zanim zacznę przekuwać dylogię w trylogię, potrzebuję 

chwili wytchnienia, może nawet tymczasowej zmiany konwencji. Jednak akcja przynajm-

niej jednego z opowiadań, które właśnie wzięłam na warsztat, rozegra się w świecie sza-

manki, zatem rozłąka z Idą i innymi bohaterami dylogii wcale nie będzie zbyt długa.  

K. S.-B.: Początek roku sprzyja robieniu postanowień. Robi Pani takie posta-

nowienia? Jeśli tak - to jakie, a jeśli nie - to dlaczego nie?. 

M.R.: Robię, robię, od lat te same: więcej czytać, więcej pisać i nie wydawać tyle na 

książki. O ile ostatnio udaje mi się dzielnie wytrwać przy pierwszych dwóch postanowie-

niach, to z trzecim w ogóle sobie nie radzę. Ba, z roku na rok moje uzależnienie od książ-

kowych zakupów coraz bardziej przypomina objaw nerwicy natręctw. Ale jakoś nie jest 

mi z tego powodu przykro. Ani trochę.  

K. S.-B.: Moją ulubioną postacią jest Tekla, szczególnie za sprawą języka, 

który jest bardzo zindywidualizowany. Oprócz tego jest trzeźwo patrzącą na życie 

ciotką, która swoje przeżyła. Czy w Pani otoczeniu jest taka osoba, na którą może 

Pani liczyć i która jednym zdaniem sprowadzi Panią na ziemię, ale kiedy trzeba, 

pozwoli się wypłakać w rękaw? 

M.R.: Wcześniej jakoś nie widziałam tego tak wyraźnie, ale po tym pytaniu docho-

dzę do wniosku, że w moim otoczeniu są wyłącznie takie osoby. Moja mama, siostra (czyli 

książkowa Tekla), przyszły mąż (który tchnął życie w Kruchego), przyjaciele. Każdy cier-

pliwie pozwala mi ponarzekać i wylać żale, ale jednocześnie żaden nie dopuszcza do tego, 

bym całkiem się rozkleiła czy zbyt długo użalała nad sobą. Wszyscy oni działają w myśl 

zasady: „Wyrzuć to z siebie i weź się w garść” - jakby się zmówili. Zauważam też u nich  

 

swoistą specjalizację tematyczną: w gronie moich najbliższych są powiernicy i eksperci z 
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różnych dziedzin, a to w praktyce oznacza, że chodzę biadolić i utyskiwać do wszystkich, 

ale do każdego z problemem konkretnej natury. 

K. S.-B.: Dziękuję za wywiad. 

M.R.: Ja również dziękuję. 


