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Jedni grają w pitkę, 
inni w squasha, a Jarosław 
Błotny siada do komputera 
i zastanawia się, 
co by było, gdyby... 

Zainspirował go Geza Alfol-
dy, węgierski profesor histo
rii starożytnej, wykładowca 
uniwersytetu w Heidelbergu, 
który napisał książkę o histo
rii społecznej starożytnego 
Rzymu. 

— Zastanowiło mnie, dla
czego starożytny Rzym, który 
w I wieku posiadał wszystko 
to, co Wielka Brytania, Fran
cja czy Niemcy wXVII w., nie 
przekształcił się w państwo 
oparte na gospodarce rynko
wej. Rzym miał doskonałą 
łączność, miał wynalazki, któ
re niestety były traktowane 
jako zabawki. Zapragnąłem 
zmienić historię na użytek tej 
książki i stworzyć szansę, by 
Rzym nie upadł — mówi Jaro-
sławBłotny, którego książka, 
„Wergeld królów", będzie 
mieć w tę sobotę oficjalną 
premierę podczas toruńskie
go Festiwalu Fantastyki i Gier 
Fantastycznych COPERNI-
CON201O 

Najlepszy z systemów 
Oczywiście Jarosław Błotny 
ma własną teorię na temat 
upadku Cesarstwa Rzymskie
go: zabrakło kapitalizmu. Je
go zdaniem, stało się tak dla
tego, że starożytny Rzym nie 
gwarantował wolności gospo
darczej, możliwości dziedzi
czenia czy równości wobec 
prawa. Poza tym zabrakło 
sprzyjającej aury dla postępu 
technicznego, bo na co komu 
maszyna parowa, jeśli ma ty
siące niewolników? Rzym za
biła też rozrośnięta biurokra-
cja i ubezwłasnowolnienie 
miast i prowincji. 

— Jednocześnie następo
wał powolny upadek pienią
dza. Inflacja najbardziej popu
larnego denara, pieniądza 
kruszcowego, była tak duża, 
że zawartość srebra w nim 
spadła w ciągu dwustu lat 
z kilkudziesięciu procent 
w I w. do zaledwie kilku. Pie
niądze nagminnie też fałszo
wano. W ślad za tym pod
upadł cały świat ekonomicz
ny, gwałtownie skurczyła się 
produkcja i handel. Upadek 
Rzymu — twierdzi Jarosław 
Błotny. 

Przyznaje jednak, że kapi
talizm sam w sobie to jednak 
za mało. 

— Bez warstwy etyki i pra
wa byłby to bardzo zły system. 
Miażdżyłby ludzi jak żarna. 
Mamy tego przykłady w hi
storii. Ajego nieodrodne dzie
ci: faszyzm i komunizm, były 
jeszcze gorsze — uważa Jaro
sław Błotny. 

a po godzinach pisarz 
Dlaczego Rzymianie zamiast wykorzystać 
maszynę parową, traktowali wynalazek 
jako zabawkę? Odpowiedź zna Jarosław Błotny. 
Nie, nie filozof i historyk, tylko prezes. 

• Jest remis: Rodzina pozwala mi pisać. Bez wsparcia, życzliwości, przyzwolenia na to, żebym spędzat przed komputerem trochę 
więcej czasu, nic bym nie napisat. Z drugiej strony innych ojców nie ma w domu, bo grają w piłkę, więc jest 1:1. [FOT. ROB] 

I tak powstała najnowsza 
powieść, pierwsza z cyklu 
„Oium ludu rzymskiego". 

— Nie chciałem jednak pi
sać traktatu naukowego, tylko 
beletrystykę, którą dobrze się 
czyta. Na razie recenzje 
przedpremierowe są dobre. 
Żona, która nie przepada za 
fantastyką, też przyznała, że ta 
książka podoba jej się bardziej 
niż poprzednia—mówi Jaro
sław Błotny. 

Pisarz po godzinach 
Pierwsza, „Plan wymierania", 
została wydana w 2006 r. Po
wstawała przez ponad dwa 
lata. 

— Nie mam zbyt dużo cza
su — piszę wieczorami, godzi-
nę-dwie, kilka razy w tygo
dniu. Praca menedżera bar
dzo się przydaj e w pisaniu, bo 
bycie nim wymaga żelaznej 
konsekwencji. Ajak się czło

wiek zabiera za literaturę 
tylko po godzinach, to musi 
postawić sobie cele i je reali
zować — mówi JarosławBłot-
ny-

Od 2003 r. jest prezesem 
Energo-Touru, jednej ze spółek 
zależnych Enei, która zajmuje 
się wszystkimi działaniami nie 
związanymi z podstawową 
działalnością energetycznej 
grupy (szkolenia, ośrodki wypo
czynkowe, ochrona zdrowia). 
Karieręwgrupiezacząłwl994 
r. (wówczas w Energetyce Po
znańskiej). Najpierw był spe-
cj alistą ds. organizacji wbiurze 
zarządu, potem dyrektorem 
marketingu i rzecznikiem pra
sowym, zakładał pierwszą 
w Polsce spółkę zajmującą się 
handlem energią — Energo-
partner Wielkopolska. 

— Pisanie ciągle traktuję ja
ko hobby. Jeden łowi ryby, 
drugi grawsąuasha,ktoś kopie 

Praca menedżera 
bardzo się w pisaniu 

przydaje, bo bycie nim 
wymaga konsekwencji. 
Jak człowiek zabiera się 
za literaturę tylko 
po godzinach, to musi 
postawić sobie cele 
i konsekwentnie je 
realizować. 

piłkę, inny wspina się na wul
kany, a ktoś pisze — mówi pre
zes Energo-Touru. 

Już nie debiutant 
Przy publikacji pierwszej po
wieści przeszedł drogę typo
wego debiutanta. Chociaż 
tak naprawdę miał swój de
biut w 1986 r. w tomiku 
„Przedpole", w którym wy
drukowano utwory zwycięz
ców konkursu Młode Pióra 

Wielkopolski. Po 20 latach 
wysłał maszynopis pierwszej 
powieści do sześciu wydaw
nictw. 

— Okazało się, że najciem-
niej jest pod latarnią, bo ode
zwała się oficyna Kurpisz 
z Poznania. Firma chciała 
stworzyć serię fantastyki 
i na pierwsze dwie książki wy
brała mój debiut oraz książkę 
Marka Oramusa. Podpisałem 
umowę i wtedy odezwały się 
jeszcze dwa inne wydawnic
twa. Woda sodowa nie ude
rzyła mi do głowy, ale zrobiło 
mi się przyjemnie. W 2006 r. 
moj a pierwsza powieść ukaza
ła się w druku — opowiada Ja-
rosławBłotny. 

Za drugim razem wysłał 
powieść do tych dwóch wy
dawnictw, które wtedy się 
spóźniły. Po dwóch tygo
dniach nadeszła odpowiedź 
z jednego z nich. Suchy, ale 

rzeczowy e-mail: „Panie Jar
ku, pan wie, że to jest dobre, ja 
wiem, że to jest dobre. 
W związku z tym jesteśmy za
interesowani podpisaniem 
kontraktu". Drugi tom cyklu 
ukaże się na początku przy
szłego roku. 

Sen o sukcesie 
Jarosław Błotny twierdzi, że 
nie musi utrzymywać się 
z pisania, alejakkażdypiszą-
cy ma z tyłu głowy myśl, że je
go utwory staną się bestselle
rami. 

— To byłaby idealna sytu
acja — zarabiać na czymś, co 
się lubi robić. Ale bardzo wąt
pię, że zostanę etatowym pi
sarzem, choć starsza córka 
wierzy, że kiedyś ktoś sfilmu
je to, co napisałem, i będzie 
mogła odwiedzić ojca na je
go jachcie — żartuje Jarosław 
Błotny. 
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