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• Co sprawia, że książka staje się literackim przebojem?
• Jak napisać książkę, w której zakochają się czytelnicy?
• Czy istnieje przepis na bestseller?
Geniusz to wynik 1% natchnienia i 99 % wypocenia
Thomas Alva Edison

Napisać powieść jest łatwo. Jednak napisać dobrą powieść — to już zupełnie inna sprawa.
Jeśli pragniesz, by Twoje dzieła nareszcie opuściły szufladę biurka lub katalog o nazwie „prywatne,
nie czytać”, musisz się do tego odpowiednio przygotować. Sam talent, nawet doprawiony
twórczą weną, niestety nie wystarczy. Warunkiem niezłego pisarstwa jest doskonałe opanowanie
rzemiosła, na które składa się znajomość mechanizmów rządzących światem dzieła literackiego
oraz twórcze posługiwanie się językiem.
Z pewnością nie dziwi Cię fakt, że aktorzy, tancerze, graficy doskonalą swoje umiejętności
w szkołach i na warsztatach artystycznych. Czemu więc nie kształcić talentów pisarskich?
Kreatywne pisanie jest dziedziną niezwykle popularną w Stanach Zjednoczonych i Europie
Zachodniej. „A co z natchnieniem?” — pomyślisz. Otóż, o ile można wyobrazić sobie wiersz
powstały pod wpływem nagłej iluminacji, to 500-stronicowa powieść musi być owocem
systematycznej pracy.
Nim zaczniesz pisać swoją najlepszą książkę, zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi w tym
poradniku. Nauczysz się konstruować wiarygodnych bohaterów, tworzyć wciągające fabuły,
pisać wartkie dialogi i posługiwać się językiem zmysłów. Dowiesz się także, jak wydawać i
promować Twoje dzieło. Odkryjesz, że pisarstwo nie polega na ciągłym zmaganiu się z Muzą.
Liczne ćwiczenia z kreatywnego pisania mogą stać się pretekstem do dobrej zabawy, a nawet
terapii. A zatem — pisarze do piór!
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Jak zacz
acz pisa mona w kadym wieku. Nie wszystkie dziedziny artystyczne daj nam tak dowolno. Gr na instrumencie czy nauk
ta ca baletowego rozpocz naley we wczesnym dzieci stwie. Ale to
wcale nie oznacza, e w pisarstwie atwiej odnie sukces ni w innych
dziedzinach. Gdy zasiadasz do pisania swego pierwszego utworu literackiego, masz przed sob zwykle dug drog, na któr skadaj si
pierwsze nieudane próby, rozczarowania z powodu krytyki, ale i chwile
euforii — wtedy gdy uda Ci si wyrazi co tak, jak pragne.

Z

Emocje pocztkujcych adeptów pisarstwa czsto oscyluj pomidzy
nadmiern skromnoci i megalomani. Nadmierna skromno owocuje cigym „doczytywaniem” i dobrowolnym zsyaniem kadej próby
literackiej do szuflady. Nie mona cigle czu si niegotowym. Pisania
mona si nauczy, jedynie piszc i publikujc, a nie czytajc. Czytanie
pomaga nam rozwija wyobrani, wraliwo jzykow, wyczucie
stylu. Zawsze jednak pozostanie czynnoci biern. Podobnie doskonaa znajomo zasad ruchu drogowego nie wystarczy do tego, by nauczy si jedzi samochodem. Do sprawnoci pisarskiej moemy doj
jedynie metod prób i bdów. Do szybko trzeba te podj ryzyko
poddania si opinii czytelników, gdy tylko wówczas moemy dowiedzie si, czy jestemy przez nich rozumiani, a taki jest w ko cu najwaniejszy cel pisarstwa.

12

Szkoa twórczego pisania

Niestety, istnieje take i druga niebezpieczna skrajno, w któr popadaj pocztkujcy autorzy, a jest to megalomania. Bdem popenianym przez owadnitych ni autorów jest nieustanne porównywanie
siebie do wielkich pisarzy. Wydawaoby si to logiczne, poniewa zwykle
potrzeba pisania wynika z zamiowania do czytania. Nie ma te nic zego
w stawianiu sobie wzniosych celów, jednak pocztkujcy pisarze czsto
nie uwiadamiaj sobie, e swoje pierwsze teksty porównuj do dojrzaych utworów znanych autorów. Efektem moe by jedynie kopiowanie stylu podziwianych pisarzy. Pamitasz wiecznie wspózawodniczcego
z Mozartem Antonio Salieriego z filmu Formana Amadeusz? Z pewnoci kompozytor ów byby znacznie szczliwszy, gdyby skupia si na
wasnej twórczoci, zamiast cigle porównywa si do geniusza. Trzeba
od pocztku postawi spraw jasno: by moe nigdy nie osigniesz tak
wielkiego sukcesu literackiego jak Dostojewski, Hemingway czy Orwell,
ale to nie znaczy, e pisanie nie bdzie sprawia satysfakcji Tobie, a take
dostarcza przyjemnoci Twoim czytelnikom.
Niezalenie od tego, do której grupy Ci bliej, pierwsza rzecz, jak musisz
zrobi, to uwolni si od roli biernego czytelnika, gdy jest ona cech
wspóln obu przedstawionych przeze mnie postaw. Musisz uwierzy
w to, e cho na tym wiecie pojawio si ju tylu wspaniaych pisarzy, jest
w nim miejsce take i dla Ciebie i na to, co masz do powiedzenia. Z drugiej strony, musisz zrozumie take, e wiat literatury jest sieci powizanych ze sob tekstów, w którym nie sposób ju stworzy czego
stuprocentowo oryginalnego. Próbujc stworzy wasny utwór literacki,
chcc nie chcc, bdziesz nawizywa do innych tekstów.
Mimo to Twoim gównym celem powinno by wypracowanie wasnego
pisarskiego gosu. W tym poszukiwaniu bdziesz z pewnoci przechodzi na wasnej skórze dowiadczenia caej historii literatury, próbujc
rónych stylów, gatunków, konwencji. Nie moesz przy tym jednak zapomnie, e cho czerpanie z literackich inspiracji jest dobrym pocztkiem, to celem ostatecznym kadego pisarza jest przemawianie do czytelnika wasnym gosem.

Jak zacz
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Oto kilka wicze , które mog by pomocne na pocztku pisarskiej
drogi, kiedy to trudno odróni wasne pisarskie „ja” od gosu ukochanych autorów.

Wielkie nurty literackie
Wybierz dowolny temat ze znanego literackiego nurtu (np. ekspresjonizm) i stwórz na jego podstawie nowy tekst.

Gatunek literacki
Wybierz dowolny gatunek literacki (np. satyr albo fraszk itp.), zapoznaj si z obowizujcymi w nim zasadami i napisz zgodnie z nimi
wasny tekst.

Motyw literacki
Wybierz dowolny motyw literacki (np. podró albo mezalians itp.) i zbuduj wokó niego wasny tekst.

Leksykon symboli
Wybierz dowolny symbol ze Sownika symboli, niech stanie si on tematem Twojego tekstu.

Ulubiony bohater
Napisz tekst z udziaem swojego ulubionego bohatera.

Mitologia
Napisz wasn zbeletryzowan wersj wybranego staroytnego mitu.

Drugi tom
Napisz pierwszy rozdzia drugiego tomu swojej ulubionej powieci (oczywicie, o ile takowy nie istnieje).
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Uczmy si od mistrzów
Taka sekcja bdzie wieczya wikszo rozdziaów w tej ksice.
Fragmenty utworów znanych pisarzy — mistrzów — pomog Ci zrozumie opisane tu zasady kreatywnego pisania. Pierwszy fragment
pochodzi z powieci Martin Eden Jacka Londona. Oto w jaki sposób
tytuowy bohater próbowa osign równowag pomidzy czytaniem
a pisaniem utworów literackich:
Z wyjtkiem odwiedzin u Ruth i czasami krótkich pogawdek z siostr
Gertrud, Martin prowadzi ycie pustelnicze, wykonujc codziennie
prac, na któr pracownik przecitny potrzebowaby co najmniej trzech
dni. Spa skpe pi godzin i tylko elazny organizm trzyma si móg
niele, pracujc systematycznie po dziewitnacie godzin na dob. Nie
przepadaa ani jedna chwila. Golc si, ubierajc lub czeszc, Martin
wbija sobie na pami potrzebne wyrazy. Do lustra bowiem poprzykleja spisy trudniejszych sów i okrele ; spisy takie figuroway równie
na cianie ponad kuchenk, eby mogy by odczytywane podczas gotowania lub zmywania naczy . (...) Kartki takie nosi równie w kieszeni, eby przeglda je na ulicy, w piekarni lub jatce.
Poszed nawet dalej: czytajc utwory autorów znanych i uznanych, Martin
notowa osignite przez nich rezultaty oraz studiowa drogi, jakimi
szli do ich osignicia: sposoby ekspozycji i struktury, rónorodno
stylów i któw widzenia, i wreszcie nawet rozmaite sztuczki literackie.
Robi notatki, chocia nie mia bynajmniej zamiaru naladowa. Po prostu szuka zasad, sformuowa , syntezy. Notowa przykady bardziej
wyszukanej i charakterystycznej odrbnoci literackiej, a przestudiowawszy j u wielu autorów, wydedukowa potrafi pojcie indywidualnoci stylu w ogóle. Przygotowany w ten sposób, móg ju podpatrywa
i formuowa wasn niewiadom indywidualno literack, way, mierzy, ocenia jej odrbno. Chcia zna tajniki kunsztu. Potem ju móg
próbowa sam.
Nie umia pracowa na pó wiadomie. Nie umia pisa na olep, po
ciemku, nie wiedzc, co waciwie czyni, ufajc tylko przypadkowi i dobrej
gwiedzie; nie by te do cierpliwy, eby czeka spokojnie na umiech
losu. Przed rozpoczciem pisania mia kady utwór, zamierzony jako
poemat lub nowel, gotowy w myli wraz ze szczegóowo obmylonym
zako czeniem, wiadomie opanowanymi sposobami wykonania.
W przeciwnym razie wysiek pisania uwaaby Martin za daremny. Niemniej, wysoko ceni znajdowane nieraz w przypadkowym objawieniu skarby wyrazów i zda , co wykwitay w myli niespodziewanie, dajc gbokie

Jak zacz
a niezastpione wraenie i suc potem jako najistotniejszy sprawdzian
pikna. Przed przejawami natchnienia chyli gow z czci, rozumiejc,
i sigay ponad wiadom zdolno twórcz czowieka. Tak jest. Niezalenie od badania istoty pikna, szukania jego zasad i monoci
wcielania — Martin nie zapomnia nigdy o istnieniu gboko ukrytej
tajemnicy poezji, tajemnicy, do której dotrze nie sposób, i nie dotar
jeszcze nikt sporód yjcych. Wiedzia doskonale, choby ze Spencera —
e czowiek nie moe nigdy osign absolutnego poznania oraz e tajemnica pikna nie mniej jest gboka ni tajemnica ycia. Wicej jeszcze: i najskrytsze wókna pikna i ycia przeplecione s wzajemnie po
stokro i e on sam, ndzny Martin Eden, nie jest niczym innym jak
tylko czstk olbrzymiego chaosu, utkanego z promieni sonecznych,
gwiezdnego pyu i niezrozumiaego cudu.
Jack London, Martin Eden, tum. Z. Glinka, MEA, 2000.

15

Trening wyobra ni
ak mam wyobrani?”. Takie pytanie zadaje sobie wielu pocztkujcych autorów. Chodzi o to, by upewni si, czy wyobrania ta jest
do bogata, by sprosta wyzwaniom pisarskiego zawodu. Wyobrani
trzeba nieustannie podsyca, nie pozwoli jej pozosta w upieniu.
W tym rozdziale znajdziesz kilka klasycznych metod pisarskich, a take zabawy pisarskie, które potraktowa mona jako trening wyobrani.

J

Metody pisarskie
Pisanie w transie
Rozlunij si, zamknij oczy, wcz dyktafon i nagraj wszystkie myli, jakie przychodz Ci w danej chwili do gowy. Nie przejmuj si tym, e zdania s niepene, a spostrzeenia niezbyt przemylane, to przecie tylko
strumie Twoich myli. A teraz przesuchaj nagrania i zapisz to, co powiedziae.
Moesz wykona to zdanie bez dyktafonu — zapisuj wszystko, co przychodzi Ci do gowy.
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Pisanie automatyczne
Jak sugeruje nazwa, stosujc t metod, zapisujemy wszystko, co przychodzi nam w danej chwili do gowy. Zapominamy na chwil o gramatyce i stylistyce, staramy si za wszelk cen uchwyci bieg naszych myli.
T metod upodobali sobie surrealici. Breton w Manifecie surrealistycznym pisa, i z obrazami surrealistycznymi dzieje si to samo, co z obrazami wytwarzanymi przez opium — czowiek ich nie przywouje, ale
„same si nasuwaj spontanicznie, narzucaj si przemoc”. A jakie s
efekty automatycznego pisania w wydaniu surrealistów? Oto kilka
przykadów:
W potoku pynie piosenka.
Dzie si rozwin jak biay obrus.
wiat powraca do worka.
Na mocie koysze si rosa o gówce kocicy.
Jak wida, pisanie automatyczne pozwala swobodnie poddawa si
strumieniowi myli i wadzy wyobrani. To nie tylko sposób na „rozpisanie si”, ale i poznanie samego siebie — mona je potraktowa jako
form terapii. Jest to take dobra metoda na przezwycianie pisarskich blokad (wicej na ten temat w rozdziale „Jak pokona pisarskie
blokady”).
A teraz kolej na Ciebie. Na kartce papieru napisz wszystko, co Ci przychodzi w danej chwili na myl. Nawet jeli zdania, które powstan, nie
bd przypominay tych surrealistycznych, to i tak z pewnoci przekonasz si, e z tych nic nie znaczcych bazgroów wyania si wiele
ciekawych myli.
Dobra rada: W przypadku pisania automatycznego lepiej sprawdza
si kartka papieru ni edytor tekstu. Teksty pisane na klawiaturze od
razu wygldaj bardzo profesjonalnie. Ekran komputera moe nieco
oniemiela przed tworzeniem chaotycznego tekstu. Lepiej posuy
si dugopisem, a najlepiej jeszcze mniej „zobowizujcym” oówkiem.

Trening wyobra ni
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Wolne skojarzenia
Metoda ta przypomina pisanie automatyczne, z tym, e suy gównie
do celów terapeutycznych. Polega na zapisywaniu wszystkiego, co
w danej chwili przychodzi nam do gowy na temat naszego ycia.
Zapisz wszystko, co przychodzi Ci w danej chwili do gowy na temat
Twojego ycia. Pisz tak szybko, jak tylko potrafisz dotrzyma kroku
swoim mylom. Jeli codziennie bdziesz robi takie wiczenie przez
pó godziny, wkrótce zaczniesz sam siebie lepiej rozumie. W ten sposób
moesz odkry w swej przeszoci przeycia, z których by moe wynikaj
Twoje obecne problemy. Z drugiej jednak strony nadmierne skupianie
si na wasnych przeyciach moe doprowadzi w skrajnych przypadkach do narodzin uczu narcystycznych bd te wrcz przeciwnie —
depresji. W pierwszym przypadku naley zaprzesta na duszy czas
stosowania tej metody, w drugim za — przypomnie sobie i opisa
szczliwe wydarzenia, które przyczyniy si do spenienia Twoich
marze .

Sterowane skojarzenia
T metod opisaa Gabriele Rico w swej ksice Writing the Natural Way,
jej szczegóowy opis mona te znale na stronie internetowej autorki:
http://www.gabrielerico.com.
Punktem wyjcia dla tej metody jest konstatacja, e nasze myli nie
ukadaj si w cigi gadkich zda , lecz s niesko czonymi a cuchami
skojarze . Nie dzielimy swoich myli na akapity, a ich a cuch przebiega zupenie obojtnie wobec zasad gramatyki i stylistyki. Zapisujc
swoje myli w formie zda , czsto gubimy cz obrazów, skojarze ,
poniewa skupiamy si na tym, by przybray spójn form. Dlatego,
aby uchwyci je w locie, najlepiej rozpisa je w formie przestrzennej za
pomoc sów kluczy.
Poniej znajduje si przykad schematu sterowanych skojarze , zainspirowanych angielskim sowem turn (rysunek 1):
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Rysunek 1. Sterowane skojarzenia1

We kartk A4, poó j poziomo na stole i napisz na rodku, najlepiej
w kóeczku, jakie sowo, które wzbudza wiele skojarze , np. „so ce” albo
„droga”, a nastpnie wypisz dookoa skojarzenia, które to sowo wywouje, i pocz je strzakami ze sowem pocztkowym. Od tych nowych
sów poprowad strzaki do kolejnych skojarze itd. Schemat moe
rozrasta si w niesko czono. Na podstawie tych skojarze utwórz
zdania, a nastpnie cay tekst. Podobnie jak w poprzednich metodach,
take i w tym wypadku nie musisz dba o zasady gramatyki i stylistyki,
stwórz luny tekst.

1

http://www.meadecomm.com/images/cluster.gif
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Dziennik snów
Prowad dziennik swoich snów, jak to czyni np. Rilke. Z najciekawszych
snów spróbuj uoy ba .

Zabawy pisarskie
Zaczarowany ogród
Wyobra sobie zaczarowany ogród i opisz go. Moesz posuy si poniszym zdjciem (rysunek 2).

Rysunek 2. Zaczarowany ogród

Opowie rodzinna
Opisz ycie swojego przodka (przodków) sprzed co najmniej pidziesiciu lat. Jeli nie znasz rodzinnej historii, moesz posuy si poniszym
zdjciem jako ródem inspiracji (rysunek 3):
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Rysunek 3. Opowie rodzinna

Zwierz
Wyobra sobie, e jeste zagroonym wymarciem zwierzciem i opisz
swoje ycie.

Poprzednie wcielenie
Wyobra sobie, e ju kiedy ye. Opisz swoje wczeniejsze ycie.

Inna pe
Wyobra sobie, e jeste innej pci i z tej perspektywy opisz np. pierwszy
pocaunek.

Trening wyobra ni

23

Magiczny piercie
Wó na rk piercie (albo przyjrzyj si poniszemu zdjciu piercienia;
rysunek 4). Wyobra sobie, e ten piercie ma magiczn moc, i pomyl,
czego sobie yczysz, a nastpnie opisz to.

Rysunek 4. Magiczny piercie

Klucz do magicznych drzwi
We do rki klucz (albo przyjrzyj si poniszemu zdjciu; rysunek 5).
Wyobra sobie, e otwierasz nim magiczne drzwi. Napisz, co za nimi
zobaczye.

Rysunek 5. Klucz do magicznych drzwi
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Napój miosny
Wyobra sobie, e wypie napój miosny. Opisz, co si dalej stao.

Czapka niewidka
Moesz sta si niewidzialny. Opisz, co wtedy czujesz, widzisz, syszysz.

Wehiku czasu
Wyobra sobie, e masz moliwo odbycia podróy wehikuem czasu.
Do której epoki si wybierzesz? Opisz swoje przygody.

Cudowna tabletka
Wyobra sobie, e zaye tabletk, po której masz moliwo czytania
w ludzkich mylach. Opisz swoje spostrzeenia.

Ostatni czowiek na ziemi
Wyobra sobie, e jeste ostatnim czowiekiem na ziemi. Napisz, jak
wyglda Twoje ycie.
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