
Wolność, kocham i rozumiem. 

 

„Wolności, oddać nie umiem” – tak śpiewali Chłopcy z Placu Broni i coś w tej, kurde, wolności 

jest, że każdy z nas, w jakiś sposób zabiega o nią, walczy, broni jej. 

Każdy rozumie tę wolność inaczej i dla każdego ważny jest jego własny priorytet, który ją określa. I 

tak samo musi być z waszymi bohaterami. 

To będzie esej o wolności, a dokładniej o motywacji bohaterów. 

<tu wstawiłbym, gdyby LibreOffice na to pozwalało, gif z Bilbo Bagginsem biegnącym ku 

przygodzie> 

Ale jest to też esej o rzeczach, o których warto pisać. 

No to tak: 

 

„Był ładny dzień. Bohater urwał się wcześniej z pracy. Nikt nie robił mu z tego powodu 

problemów. Do domu wrócił z buta, słońce, ptaszki i te sprawy. Nie wydarzyło się nic ciekawego. 

Na miejscu czekał jego partner; kolacja, serial i spać. Wszystko super.” 

 

Nudne, co nie? 

Gdyby książki tak wyglądały nikt nie chciałby ich czytać. Gdyby bohater wszystko miał, był 

szczęśliwy, nikt by go nie wkurzał, nie ograniczał, to pisanie powieści nie miałoby sensu. Bo ludzi 

najbardziej interesuje, gdy coś się jednak w tych książkach dzieje. Np. bohater spełnienia swoje 

marzenia, wyrywa się z jakiegoś tam systemu, wyrusza aby ocalić – w imię miłości – kogoś z 

bliskich. 

 

Według Swaina („Warsztat pisarza. Jak pisać, żeby publikować”), każda opowieść składa się ze 

scen oraz sequeli. Ja, dla wygody i spolszczenia, będę używał określeń scen akcji (scena) oraz 

sceny myśli (sequel). Ale żeby w ogóle zacząć opowiadać jedną albo drugą scenę musimy mieć 

bohatera, tło, a potem POTRZEBĘ. 

 

Bohater i tło są proste – przynajmniej w teorii – ale wrócimy do tego w przyszłości, pokaże Wam 

parę sztuczek. 

 

Potrzeba – tak to nazwijmy w tym eseju, to coś co wwierca się non stop w bohatera. Nie daje mu 

spać. Nie daje mu się skupić. Gdzieś tam, z tyłu jego głowy, siedzi i siedzi i szepcze. 

To jakieś niespełnione ambicje. To jakiś przypał w pracy i chęć wyjaśnienia go. To jakaś chęć 

zmiany w ogóle swojego życia. Albo zestawienie wszystkich i jeszcze wielu innych. 

 

Bohater nasz ma więc CEL i my, jako autorzy, zmuszamy go, aby w końcu, któregoś dnia uznał: 

 

– Tak, to jest ten dzień! 

 

Może się to stać z jego własnej woli albo coś może go przymusić do spełniania marzenia. 

Przykład: 

 

<SCENA AKCJI> 

Nasz bohater idzie do szkoły. Jak zawsze porusza się tą samą ścieżką: idzie na około, ponieważ boi 

się spotkać swoich oprawców, przedziera się przez krzaki, tornister spada mu z ramion, męczy się. 

Nagle; jego prześladowcy czekają na niego. Dowiedzieli się w jaki sposób nasz – dręczony przez 

nich bohater – omijał ich pułapkę: 

– No, no, no trudno było cię odszukać, ale teraz, teraz się policzymy. 

 

Ciach – nasz bohater staję przed bandą „złoli” i musi próbować jakoś rozwiązać w końcu problem z 

nimi. Musi ich pokonać; swoim intelektem albo fizycznie. Musi rozwiązać ten problem, który ma. 



Chyba, że powinien uciekać? Zdecydujmy się jednak, że nasz bohater ma też kilka wad i rzuca się 

do bójki. Fakt, ciężko nazwać to spełnieniem marzenia, ale głównym celem naszego bohatera jest 

żyć bezpiecznie, mieć spokój itd. a ci goście po prostu stoją mu na drodze do tego od lat. 

Tu następuję opis walki, poniżenia i porażki. Nasz bohater przegrał. I na tym kończymy naszą scenę 

akcji. 

 

Sceny akcji to ten moment, gdzie bohater wchodzi do knajpki i zaprasza ukochanego na bal, ale 

dostaje odmowę (bo rodzice zabraniają się im spotykać, bo ta osoba już kogoś ma czy po prostu nie 

pasują do siebie). To scena walki i przegranej. To scena gdzie konfrontacja z szefem kończy się 

porażką. To scena próby ukradzenia diamentu, ale np. odpala się alarm i wpadamy w jeszcze 

większe tarapaty. 

W scenach akcji czas płynie miarowo. Nie ma tu miejsca na przeskoki w czasie i długaśne opisy. 

Klasycznie scena AKCJI, powinna być nią (akcją) nafaszerowana. Ma być szybka, mocna, narzucać 

tempo. 

Dopiero po niej mamy scenę myśli albo jak lubię ją tłumaczyć „te wszystkie sceny w których 

bohater siedzi i myśli nad swoim marnym losem”. 

Tutaj pisarz może trochę „polecieć”: 

Przykład: 

 

<Scena myśli> 

Po poniesieniu porażki widzimy mijające dni. Nasz bohater snuje się po szkolnym korytarzu, jest 

przybity. W weekend siedzi zamknięty w swoim pokoju i odbijając od ściany piłeczkę mówi do 

siebie: 

– Kiedyś cię dorwę. Zobaczysz. Kiedyś jeszcze uda mi się poniżyć ciebie, tak jak poniżyłeś mnie. 

Piłka uderza o ścianę mocno, kiedy nasz bohater rzuca nią sfrustrowany z całej siły: 

– AAAA! Nie wytrzymam tego. Zamorduję cię! 

 

To miejsce na pokazanie w jaki sposób nasz bohater radzi sobie z poniesioną wcześniej porażką. 

Miejsce, gdzie rozmyśla i wpada na – niekoniecznie dobre – rozwiązanie problemu. To miejsce 

poetyckich opisów zadymionego baru, w którym ze złamanym sercem pita jest łyski. To snucie się 

miesiącami. Mamy tu miejsce na opisy, przeskoki w czasie, strumienie świadomości, monologi, 

listy, bla bla bla. 

To dużo wolniejsza część naszej opowieści. 

 

Więc; czysto teoretycznie i klasycznie. 

Książka to sceny akcji i sceny myśli przeplatające się ze sobą. Chociaż nie muszą występować 

jedna za drugą. Możemy mieć dwie, trzy, cztery nawet sceny akcji i dopiero potem, jedną, scenę 

myśli. Albo odwrotnie. 

Pamiętajcie też, że to łatwy sposób na budowanie tempa. Dużo scen akcji obok siebie – opowieść 

pędzi. Dużo scen myśli – książka zwalnia. Jeśli wasza książka się „dłuży”, to zapewne macie za 

dużo scen myśli i musicie gdzieś wrzucić scenę akcji. Można to też łączyć z terminem scen 

statycznych i dynamicznych. Można rozbić sobie opowieść na kolorowe kartki: scena akcji to kartki 

czerwone, sceny myśli to niebieskie. Układacie sobie Waszą fabułę kartkami i kolorami na stole i 

widzicie na własne oczy czego jest za dużo, a czego za mało. 

Oczywiście to wszystko jest teoria i ostatecznie pisarze potrafią już, zupełnie intuicyjnie, 

automatycznie, narzucać sobie – w zależności od fabuły, wątków, bohaterów, gatunku – rotacyjność 

scen. 

 

Dobra. Uf. To nie jest łatwy temat, ale mam nadzieję coś tam wyjaśniłem. 

Poniżej robię Wam tabelkę w której, za Swainem, rozbijam sceny jeszcze dokładniej. Każdą na trzy 

fazy. To już takie bardzo łopatologiczne, ale na wstępie, kiedy się ćwiczy pisanie scen akcji i myśli, 

to działa: 



 

 

Scena Akcji 

Pragnienie: 

1. Bohater ma jakieś marzenie i 

zmuszony bądź z własnej woli 

mierzy się z przeszkodami, aby 

je zrealizować. 

Akcja: 

2. Bohater działa. 

(Wchodzi do knajpy i zaprasza 

dziewczynę, odchodzi z pracy, 

przeprowadza skok na bank). 

Porażka: 

3. Bohater ponosi porażkę. 

(Dziewczyna ma chłopaka. Szef 

zwalnia go i poniża przy 

wszystkich. Jego wspólnik go 

zdradza, a nasz bohater trafia za 

kraty). 

Szybkie opisy. Jeden czas i miejsce akcji. 

 

Scena Myśli 

Przeżywanie: 

1. Bohater analizuję dlaczego i 

jak mógł ponieść porażkę. Liże 

rany; cierpi, ale podnosi się 

powoli. 

Pomysły i desperacja: 

2. Bohater wpada na różne, 

często nietrafione i skrajne 

pomysły jak rozwiązać 

problem. 

-- Zabiję go! 

-- Czas się stąd wynosić 

-- Może kiedy wyjdę zemszczę 

się. 

Pomysł!(Nowe pragnienie) 

Jeden z tych pomysłów okazuję 

się (chociaż nie musi taki być) 

TYM najlepszym. Bohater 

podekscytowany postanawia 

więc go wdrożyć. Zyskuje 

nowe pragnienie. 

"Poetyckość" opisów. Przeskoki w czasie i miejscu.  

 

I tym schematem aż do końca. Aż do zakończenia historii. Do momentu gdzie bohater wygrywa 

bądź ponosi klęskę ostateczną. A może okazuję się, że jego „pragnienie”, cel za którym podążał jest 

w ogóle durny. Rozwiązań jest mnóstwo i to pozostawiam już Wam. 

 

Ćwiczenie: 

Napiszcie, przynajmniej jeden, plan wydarzeń do sceny akcji i następującej po niej sceny myśli. 

Rozpiszcie pragnienie (cel) bohatera, każcie mu jakoś się z tym zmierzyć, dajcie mu przegrać a 

potem napiszcie jaki plan nowy będzie miał. Np. 

 

1. Bohater ze wspólnikiem chcą być bogaci. 

2. Napadają na bank 

3. Wspólnik daje plamę; odpala się alarm. Wspólnik ucieka, bohater zostaje złapany. 

 

1. Bohater miesiącami, latami siedzi w celi; rozmyśla. 

2. Bohater chcę zemścić się na wspólniku. Dowiaduję się, że ten jest teraz bogaczem. 

3. Bohater postanawia okraść dawnego wspólnika, ale najpierw musi uciec z więzienia (nowy 

cel/pragnienie). 

 

 


