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Wynajmowaliście kiedyś mieszkanie? Albo kupowaliście dom? Albo pracujecie jako agenci 

nieruchomości? Zresztą nieważne. Posłuchajcie: 

Kiedyś popełniłem ten błąd i zacząłem szukać czterech ścian do kupienia. Przynajmniej 

wyciągnąłem z tego wnioski i wymyśliłem sobie ten esej. To esej o rozumie i sercu, ale nie tych z 

reklam Orange czy tam telekomunikacji, czy kto to tam teraz tego używa. To esej o pisaniu – szok i 

niedowierzanie. 

Wracając: 

Wybrałem nieruchomość i zachciałem ją obejrzeć. Jeśli coś tam wiecie o rynku 

nieruchomości, to możecie też wiedzieć, że po takim telefonie do agencji nieruchomości umawia 

się z kimś od nich na oględziny. Także tak też zrobiłem. Jest weekend, sobota dokładniej, jest 

ładnie, bo lato, jakieś dwa lata temu i jadę na miejsce, gdzie czeka już na mnie elegancki Pan, Pan 

ma teczkę, w niej ma papierki, witamy się, przedstawiamy. Pan otwiera furtkę i jedziemy: 

– Jak widzą Państwo – towarzyszyli mi wtedy rodzice – blachodachówka, w kolorze 

burgundy, wymieniona w 2011 roku, najnowsza technologia. 

Wchodzimy do domu. 

– W słonecznym, długim przedpokoju zaś piec. Piec dwufunkcyjny, gazowy – Pan zagląda do 

notatek. – Zainstalowany w roku 2009, posiadający wszystkie atesty i przeglądy, potrafiący 

obsługiwać nawet do… 

Zacząłem odpływać. Mój tata słucha, bo uważa, że to ważne, zna się zresztą na tym. A Mi? 

Mi ta opowieść nic nie mówi. 

Pan klęka, przykłada rękę do podłogi i opowiada o ciepłym, miękkim drewnie i lakierze 

użytym do jego konserwacji w roku 2007. Potem przechodzimy do kuchni, gdzie jest coś o płycie 

indukcyjnej, a potem jest o kubaturze, opłatach itd.  

Mój tata jest zachwycony, ja zaś tak średnio. Dyskutujemy o tej ofercie z tydzień, po czym 

decydujemy, żeby pojechać tam raz jeszcze. 

Na szczęście – agenci nieruchomości też piją. W piątek, w dzień poprzedzający nasze drugie 

zwiedzanie dzwoni do mnie Pan Agent i lekko ochrypniętym, drżącym głosem mówi: 

– Panie Macieju, bardzo Pana przepraszam, rozchorowałem się, nie dam rady. Ale, na całe 

szczęście, właściciel nieruchomości zgodził się z Państwem jutro spotkać, jeśli to Państwu 

odpowiada. Odpowiada? Super. W takim razie mam nadzieję, że będzie w porządku, a w razie 

problemów proszę dzwonić. 



Jest weekend, sobota dokładniej, jest ładnie, bo lato, jakieś dwa lata temu i jedziemy tym 

samym składem na miejsce, gdzie czeka już na nas właściciel. Gada z sąsiadami – pewnie znajomi 

z czasów jak tu mieszkał – bez teczki jest, bez marynarki, w dżinsach i koszulce. 

– Dzień dobry, Jarek. To co zaczynamy? 

I Jarek otwiera tę samą furtkę, ale opowieść zaczyna nie od dachu w kolorze burgundy. On 

zaczyna ją od ogrodzenia: 

– Heh, tutaj, to co jest ułamane, nie, to jest od głowy brata. Nom, serio. Z bratem młodszym 

ganiałem się i wywalił się. Krwi leciało mu, a ja w panice go zakrywałem ciałem własnym, co by 

mama z okna nie zobaczyła. I dlatego. 

Jarek prowadzi nas szybko przez parcele. Wchodzimy do domu, a Jarek mija piec 

dwufunkcyjny gazowy. Mija ciepłą i lakierowaną podłogę. Jarek wpada do kuchni, wskazuję na 

plamkę na palniku elektrycznym i mówi tak: 

– Tutaj jest spalone. Bo matka obiad robiła, jak zobaczyła, że ma brat ten łeb rozwalony i 

wybiegła, ale garnek zostawiła. Heh. A matka to była. Zresztą – kontynuuje – dlatego okna drewno, 

a nie plastiki te chamskie, bo matka powiedziała ojcu, że jak nie będzie drewnianych, to ona go 

zostawia, rozwodzi się. Oczywiście nie mówiła serio, ale na ojca zadziałało. Kupił te okna i do 

rocznicy ich ślubu trzymał w garażu skrycie. To może ja garaż pokażę? 

Tata mój coś tam się wtrącić próbuje, ale Jarek już leci do garażu, ja za nim. Jestem tym 

razem zachwycony. Chcę dzwonić do banku i kupić ten dom; z tym palnikiem, z tym ogrodzeniem, 

z tymi oknami. 

I co to ma wspólnego z pisaniem? Mnóstwo. Bo oto mamy świetny przykład wyżej 

wymienionych, dwóch metod. 

Metody Rozumu. 

Metody Serca. 

Metoda Rozumu, jak możecie się domyślać, to sposób w jaki pisarz buduję świat, detal. 

Genialnie posługiwał się tą metodą Tolkien. Koleś wiedział wszystko o świecie, o którym 

opowiadał. Daty, historię, genealogię rodów. Stworzył własny język, rysował mapy, budował i 

kreował świat. 

Metoda Serca to emocje. To płacz dziecka, które przywaliło w murek. To strach czy mama nie 

zobaczy. To Ojciec i tajemnica. To okna i radość całej rodziny. Często używana metoda przez 

minimalistów, przez poetów, przez tych, którzy w opowieści szukają zalanej w bursztynie emocji. 

Jestem fanem serducha. Mój tata jest fanem metody rozumu – dlatego podobały nam się różne 



wersje opowieści o domu, ale ostatecznie rozsądnie było podjąć decyzje na bazie obydwu z nich. 

Tak samo jest z czytelnikami. Wolicie emocje i akcje, OK, przewaga Serca jest dla Was, ale 

bez Rozumu dostaniecie paplaninę, która nie ma ładu i składu. Wolicie Rozum, oki, ale bez 

odrobiny Serca to będziecie czytać raporty i prace naukowe. 

Pisarz musi o tym wiedzieć. Czy tworzy grę, film, tomik wierszy czy reportaż. 

Diabeł tkwi w wyważeniu. Nie ma dobrego tekstu bez odrobiny głowy i nie ma 

odpowiedniego tekstu bez serca twórcy. 

Popróbujcie zrobić różne balansowanie. Pamiętajcie, że to co dobrze piszecie, nie zawsze 

musi być tym, co lubicie czytać. Możecie uwielbiać czytać krótkie opowiadania, ale mieć dużo 

lepszą frajdę i predyspozycję do pisania powieści. I odwrotnie. Eksperymentujcie z proporcjami. 

Tymczasem, ćwiczenie nr 1 

Ćwiczenie: 

Opisz dwa przedmioty. 

Jeden to przedmiot, który uwielbiasz, który cenisz. Gdyby się zgubił byłbyś zrozpaczony. 

Może dostałaś go od kogoś bliskiego. Może masz go od dawna. Może po prostu ułatwia Ci życie. 

Drugi to przeciwieństwo. To przedmiot, który źle ci się kojarzy. Przedmiot, który musisz przy 

sobie mieć, ale ciąży ci on (dla mnie to wiecznie klikający smartphon). 

Opisz oba przedmioty używając różnych proporcji metody serca i rozumu. 

                                                 
i Palahniuk Chuck, 36 Writing Essays by Chuck Palahniuk, LitReactor, 2011. 

ii Dwight V. Swain, Warsztat pisarza. Jak pisać, żeby publikować, Pasja Pisania, 2010. 


