
„Nie chodzę i nie nabijam się z ludzi (przynajmniej niezbyt często)” – z Giną Damico 

rozmawia Lidia Prokopowicz. 

 

Gina Damico od zawsze interesowała się tajemniczymi morderstwami i zbrodnią. Po studiach, 

na których zdobyła wykształcenie teatralne i socjologiczne, zdecydowała się pisać. W swojej 

debiutanckiej powieść Zgon (2013) sprawnie łączy makabrę i specyficzne poczucie humoru. I 

choć Gina Damico na co dzień mieszka w Bostonie (ze swoim mężem, psem, dwoma kotami), 

zgodziła się udzielić wywiadu kwartalnikowi Creatio Fantastica.  

   

Lidia Prokopowicz: Kiedy zdecydowałaś, że chcesz zacząć pisać? 

Gina Damico: Pisanie nie zawsze było czymś, o czym wiedziałam, że chcę robić. Jako dziecko 

interesowałam się wieloma twórczymi zajęciami – sztuką, teatrem, śpiewem – pisanie nie było na 

szczycie mojej listy. Kiedy poszłam na studia i zaczęłam pracować dla grupy Teatru Tajemniczych 

Morderstw, okazało się, że kreowanie przesadnie śmiesznych charakterów to coś, w czym byłam 

nie tylko dobra, ale co także sprawiało mi przyjemność. Potem zaczęłam myśleć, że być może jest 

to dla mnie szansa, bym napisała książkę. 

 

Dlaczego postanowiłaś napisać książkę dla młodzieży? 

G.D.: Myślę, że w głębi serca jestem wciąż bardzo młoda. Nie czuję się bardzo dorosła, naprawdę 

staram się być raczej radosna i niedojrzała. Ponadto myślę, że młodzi ludzie są często mądrzejsi i 

zdolniejsi od dorosłych, czasami wystarczy tylko dać im szansę. Chciałam również stworzyć świat, 

w którym nastolatki są nie tylko ważne, ale także odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji 

mających duży wpływ na kształtowanie tej przestrzeni.  

Zgon jest właśnie taką książką, to opowieść o szesnastoletniej dziewczynie o imieniu Lex, która 

stała się tak wredna dla wszystkich, że rodzice postanowili odesłać ją na wieś, by przez całe lato 

żyła z wujem na farmie. Ale okazuje się, że jej wuj nie jest rolnikiem – jest Mrocznym Żniwiarzem, 

tak jak wszyscy inni w mieście Zgon. Dziewczyna będzie musiała się nauczyć, jak zostać jednym z 

nich. 

 

Skąd wzięłaś pomysł na tę historię? 

G.D.: Pewnego dnia ta opowieść pojawiła się w mojej głowie, gdy siedziałam znudzona w pracy. 

Wiem, że to brzmi dziwnie, ale czasem najlepsze pomysły pojawiają się, gdy twoje myśli błądzą. 

Dokładnie to mi się przydarzyło: siedziałam, rozwiązywałam krzyżówki i nagle znikąd przyszli do 

mnie Lex i wujek Mort. Nastolatka i jej wujek Mroczny Żniwiarz to pomysł, który wymagał 

natychmiastowej realizacji. Wróciłam w nocy do domu i zaczęłam pisać, wszystko inne – miasto, 



inni żniwiarze, tajemnica morderstwa – przyszło potem. Wszystko zaczęło się od Lex i wujka 

Morta. 

 

Dlaczego dałaś swojej książce taki tytuł? 

G.D.: „Croak” (w polskim tłumaczeniu „zgon” – przyp. Lidia Prokopowicz) w slangu 

młodzieżowym znaczy „umrzeć”. Po prostu uderzyło mnie to, w jaki lekceważący, śmieszny i łatwy 

sposób można przekazać to, o czym jest ta książka. To także pozwala czytelnikom zrozumieć, że 

nie jest to całkowicie o gloom-and-doom, że zostaną zaatakowani specyficznym poczuciem 

humoru. 

 

Lex jest bardzo niezwykłą nastolatką. Skąd pomysł na taką postać? 

G.D.: Lex jest podobna do mnie pod wieloma aspektami. Obie jesteśmy sarkastyczne i często 

żartujemy, zamiast wyrażać prawdziwe emocje, choć ja nie chodzę i nie nabijam się z ludzi 

(przynajmniej niezbyt często). Ale przyciągnęło mnie do Lex to, mimo że na początku książki nie 

jest zbyt sympatyczna – jest wredna, nieodpowiedzialna i za nic sobie ma to, co czują inni ludzie – 

że w trakcie powieści i całej serii naprawdę dorasta. W końcu zaprzyjaźnia się, wreszcie 

uświadamia sobie, że ludzie o nią dbają i ona z kolei zaczyna dbać o nich. Ona chce być lepsza i 

stara się zmienić.  

Ponadto... jej włosy są ciągle w nieładzie, dokładnie tak samo jak moje! 

 

Jak myślisz, która scena może najbardziej zaskoczyć Twoich czytelników? 

G.D.: Cóż, nie sądzę, bym cokolwiek zdradziła, mówiąc, że w tej książce jest dużo śmierci (ludzie, 

wystarczy spojrzeć na tytuł). Jednak myślę, że tożsamość ofiar może trochę zaskakiwać – z tego co 

słyszałam od fanów, prawie nikt się tego nie spodziewał. Z drugiej strony, nie jestem pewna, czy 

czytelnicy będą z tego powodu szczęśliwi, ale to zupełnie inna sprawa. 

 

Jak wygląda Twój proces twórczy? 

G.D.: Tak jak było to w przypadku tej książki, postaci zawsze są na pierwszym miejscu. Mogę mieć 

pomysł na najfajniejszą fabułę, najbardziej zakręcone zakończenia, jednak nie oderwę się od ziemi, 

jeśli nie mam odpowiednich bohaterów. Muszę ich lubić, spędzać z nimi czas, muszę wiedzieć, 

jakie są ich ulubione smaki lodów i o czym myślą przed pójściem w nocy do łóżka. Jeśli uda mi się 

dostać do ich głów i złapać rytm ich mowy, to praktycznie sami się napiszą. 

Zawsze mam niejasne plany co do tego, w którą stronę powinna zmierzać historia, ale rzadko 

trzymam się tego do końca. Zdarzało się, że kończyłam pisać i miałam przed sobą całkowicie inną 

historię niż tę, od której zaczynałam. 



 

Skąd wzięłaś pomysł na tak niesamowite miejsce, jak miasto Zgon? 

G.D.: Wzorcem dla Zgonu są bardzo widoczne w stanie Nowy Jork osobliwe, urocze miasteczka, 

położone u podnóża gór Adirondack. I prawie nic nie zmieniłam – oprócz tego, że jego mieszkańcy 

pracują jako Ponurzy Żniwiarze. To jedna z tych rzeczy, która mnie śmieszyła, że miejsce 

wyglądające na tak nieszkodliwe, mogło być świadkiem tak chorobliwych i przerażających działań. 

 

Dla kogo piszesz? Dla rodziny? Przyjaciół? Fanów? 

G.D.: Szczerze mówiąc, piszę dla samej siebie. Może to zabrzmi samolubnie, ale piszę o rzeczach, 

o których sama lubię czytać; miałam nadzieję, że nie jestem jedynym dziwakiem, który je lubi. Na 

szczęście okazało się, że nie, co potwierdzają moi niesamowici fani i czytelnicy. I oczywiście chcę, 

by cieszyli się z tego i chcę, by moje historie były satysfakcjonujące. Ale jeśli ja nie będę z tego 

czerpać przyjemności, także oni nie będą jej mogli doświadczyć.  

 

Twoja książka jest pełna czarnego humoru. Uwielbiam ją za to, że miejscami jest taka wredna 

i niepoprawna. Co sprawiło, że wybrałaś taki sposób pisania? 

G.D.: To właściwie nie był cel, a raczej niezdolność napisania tego w inny sposób. Starałam się 

pisać poważnie, bez żartów, ale uważam, że jest to zupełnie niemożliwe (to samo odnosi się do 

prawdziwego życia – jestem naprawdę koszmarna i niezręczna w czasie pogrzebów). Humor, w 

postaci ciętego języka, jest we wszystkim, co tworzę, nauczyłam się być w zgodzie z nim – nawet 

jeśli jest to opowieść o śmierci i Ponurych Żniwiarzach. Zwłaszcza, jeśli jest to opowieść o śmierci i 

Ponurych Żniwiarzach. 

 

Myślałaś kiedykolwiek, że będziesz sławna? 

G.D.: Nie czuję się sławna. Jestem bardzo wdzięczna za możliwość publikacji i wyjścia na 

zewnątrz z moją pracą, by sprawiać ludziom przyjemność. Wszyscy komicy chcą sprawiać, że 

ludzie się śmieją. Jestem zachwycona, że mogę ich rozbawić. To sprawia, że się uśmiecham, gdy 

tylko o tym pomyślę.  

 

Jak się czujesz, wiedząc, że Twoja książka jest czytana także w Europie? Na przykład w 

Polsce? 

G.D.: Czuję się dość dziwnie, że teraz, po drugiej stronie świata, ktoś czyta moją książkę w języku, 

który nie jest moim własnym. Nie wiem, jak to się stało. Ciężko mi uwierzyć, że to prawda. Czy 

jesteś pewna, że to wszystko nie jest jednym, wielkim, kolosalnym żartem? Ponieważ tak to 

wygląda. Dlaczego mi to robisz, Polsko? Dlaczego? 



 

 


