
Odc. 3 

Bój się bój, czyli linie fabularne. 

cz. 1: Cykl. 

 

Nikt, ale to nikt nie powie Wam o powtarzalności linii fabularnych, fabułach, motywach, 

lepiej niż Papcio Kurt (Kurt Vonnegut).  

Link: https://youtu.be/oP3c1h8v2ZQ 

Jego fabuły, linie, które jego wzorem rysuję normalnie na tablicach podczas warsztatów, 

używane są aktualnie przy storytellingu, serialach, grach, a nawet widziałem ten patent na jakimś 

kursie marketingowym, gdzie uczyli jak budować opowieść o firmie. 

Obejrzyjcie sobie to koniecznie czy znajdźcie w innej wersji np. obrazkowej. 

Ja zaś -- jako iż nie mogę latać przed Wami i rysować, a szkoda, -- postanowiłem, że stworzę 

dla Was esej o kilku motywach fabularnych, kształtach fabuły itd. 

Tym razem, pod wpływem, że na Netflix wjechał pierwszy polski horroro-slasher, zacznę od 

schematu tzn. "Cyklu". A pomoże mi w tym nikt inny jak Tom Spanbauer – pisarz, eseista, 

nauczyciel techniki "Niebezpiecznego Pisania" oraz jego uczeń Chuck Palahniuk i jeden z jego 

esejów o pisaniu.
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Wytłumaczę najpierw, jak rozumiem ten schemat. Każda historia tego typu zaczyna się od 

bohatera, który akurat zaczyna „od nowa”. Ten świeży start to początek historii – ucieczka przed 

problemami i światem. 

Stworzymy sobie plan wydarzeń takiej przykładowej opowieści. Przykładowo: 

 

1. Bohater właśnie opuścił odwyk, jego „poprzednie życie” jest zrujnowane. Zaczyna od 

nowa. 

 

2. Bohater wyrusza do dawno opuszczonego domku swoich rodziców. 

Ten drugi krok to odnalezienie tzw. „Sanktuarium”. Jakiegoś miejsca, w którym bohater czuje 

się bezpiecznie – może być tam sam, a może mu towarzyszyć grupa przyjaciół – bezpiecznie czuję 

się też czytelnik, bo przecież wszystko w końcu musi się poukładać. Sielsko, anielsko. Cisza i 

spokój. Ale… [„ale” to najważniejsze słowo w pisaniu]. 

 

3. Nagle opada klapa na strych albo przychodzi dziwny sąsiad, albo ktoś puka w okno w 

środku nocy. 

Porządek zostaje zaburzony. To nasze pierwsze „buu”. Jeszcze nie bardzo, ale trochę 

straszymy. Mamy poczucie, że przez chwilę wyrwano nas z tego przyjemnego życia, tylko zarówno 

my – czytelnicy – jak i bohater szybko wracamy razem do „normalności”.  Przecież to nic takiego. 

Im bardziej  zbudowaliśmy na początku realistyczny, spokojny, miły świat tym bardziej 

możemy w tym kroku zatrząść i tym bardziej te trzęsienia mogą być surrealistyczne. 

 

4. Trzęsiemy dalej. Bohater czy ktoś z naszej grupy w wyniku tych wkurzających, psujących 

nam wakacje wydarzeń, robi sobie jakąś krzywdę. Np. ktoś skręcił kostkę [która potem może 

zaważyć o jego być albo nie być, ale o tym później, w innym eseju]. A najlepiej jeśli skręcił ją 

próbując uruchomić prąd, który wysiadł w całym domu. To mocniejsze wydarzenie jednak jest 

jeszcze akceptowalne, to tylko niewygodny wypadek przy pracy, jednak ten wypadek ogranicza 

nam możliwość ucieczki. Bo o to chodzi w tym kroku. Skręcona kostka? Lód i okłady. Wszystko 

jest ok? Prawda? Cóż nie pojadę już nigdzie samochodem, a linia energetyczna i telefon nie 

działają, ale wszystko będzie dobrze. 

Właśnie zastawiliśmy pułapkę. 
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5. Powoli odsłaniamy kurtynę. 

Zaczynamy dawać widzom coraz mocniejsze przesłanki, że ten dziwny sąsiad może być 

jeszcze dziwniejszy niż myślimy. Albo, że to dziwne pukanie w okno to nie gałąź, a duch o którym 

krążą legendy. Odbieramy kolejny raz  poczucie bezpieczeństwa. 

 

6. Pułapka zamyka się. Bohater próbuję więc uciec. Pozwól mu na to. Pomęczmy go 

odrobinę. Biegnie, biegnie ile sił w skręconej nodze i ciach, przewraca się, koniec, dopada go coś 

albo ktoś. 

 

7. Wykończ tylu bohaterów ilu możesz. Baw się. Teraz pora na bycie sadystyczną świnią. 

 

8. Zakończenie. 

Znacie to; albo ktoś się poświęca i odkupując grzechy przeszłości ratuję innych. Może 

wygrywa psychol-sąsiad. A może wygrywa ostatni stojący na nogach, cały pokiereszowany bohater. 

A może wygrywa, ale za chwilę, po napisach, widzimy jak ktoś inny zakłada maskę mordercy albo 

jego ciało nagle się rusza – zaczynamy nowy cykl! 

 

Sposobów jest mnóstwo, ale znacie je wszystkie, zresztą o tym też będzie później. 

Pamiętajcie, aby budować powoli atmosferę. Aby nie śpieszyć się. 

 

Dlaczego tego typu opowieści, mimo że przewidywalne i sztampowe, działają? Według Toma 

i Chucka to dlatego, ze odnoszą się do ludzkich lęków i fobii: „Świat jest jedną wielką konspiracją, 

która próbuję nas zniszczyć”. „Wszyscy na tej imprezie cię nie lubią” – zaufałeś im, a teraz śmieją 

się z Ciebie. „Tak, ci ludzie na końcu autobusu obgadują Ciebie. Pewnie masz coś na twarzy”. To 

raz. 

Dwa: powtarzalność właśnie. Jak mówi moja znajoma „lubimy stare i znane piosenki”. Ten 

proces działa i jest bezpieczny. Oto rozrywka, która sprawi nam przyjemność – wiemy to. To 

dlatego ludzie krzyczą w kierunku bohatera: „Debilu, nie idź tam!”. 

Może też czerpiemy trochę przyjemność z tego zadręczania bohaterów. Hej, przecież wiemy, 

że ten bogaty koleś i ta wredna dziewczyna, którzy flirtują zaraz zginął. W sumie to czemu by nie. 

Zasłużyli sobie. 

A może lepiej i przyjemniej jest nam patrzeć, jak komuś, zamiast nas (nie nam), dzieje się 

krzywda.”  

Zresztą, spróbujcie sami odpowiedzieć sobie jeszcze dlaczego ten schemat działa. 

Tymczasem praca domowa. 

 

Spróbujcie sobie przypomnieć Wasze ulubione dzieło – książkę, film, grę – które posługuje 

się podobnym schematem. Napiszcie sobie plan wydarzeń tej opowieści. Rozbierzcie na czynniki 

pierwsze taki cykl. Jak się kończy ta opowieść? Czy dobro wygrywa? Jak buduję Autor poczucie 

bezpieczeństwa? Itd. Itd. Itd. 


