
Nie chcę, lecz muszę odkryć gorzką prawdę – zdecydowana większość tekstów literackich 

nigdzie się nie ukazuje. W najgorszym przypadku ląduje w koszu, w lepszym zaś do szuflady, gdzie

czeka na sprzyjające czasy. Na szczęście, nie jest to stuprocentowo wiarygodna reguła, w 

przeciwnym wypadku zawód pisarza byłby zagrożony wyginięciem. W poniższym artykule chcę się

podzielić kilkoma dobrymi praktykami, które mają pomóc początkującym autorom na ścieżce ku 

pierwszej publikacji, w wypracowaniu systematycznej postawy i organizacji pracy.

O autoredakcji: magiczna szuflada, albo jak zmusić czas, aby 

pracował na Ciebie

Pewnego razu Laureat Nagrody Nobla Ernest Hemingway przyznał się, że przepisywał 

„Starego człowieka i morze” aż dwieście razy! Lew Tołstoj zaś przepisywał czterotomową „Wojnę i

pokój” siedem razy. Warto wziąć pod uwagę fakt, że obydwaj pisarze na tamten moment byli na 

szczycie sławy. Skąd więc wziął się pomysł na ciągłe poprawki w tekstach? Odpowiedź jest prosta 

– doskonałość nie zna granic. Tym bardziej w przypadku znanych twórców, wobec których 

publiczność ma swoje wysokie oczekiwania.

Być może powyższe przykłady są dość skrajne i nieodpowiednie do czasów, w których nam 

przyszło żyć, natomiast są one dowodem tego, że naprawdę dobre dzieła literackie nie powstają 

szybko. Nie zachęcam zatem do paranoicznego przerabiania zdań słowo po słowie, jak i nie 

odradzam rzetelniejszego przyjrzenia się własnym tekstom.

Każdy ma własne tempo pracy i własny poziom umiejętności, z którymi zaczyna swoja 

przygodę z pisaniem, jednak są błędy, niewybaczalne nawet nowicjuszom. Tekst, wobec którego 

mamy dużo oczekiwań, może zostać zdyskwalifikowany przez redaktora już na starcie. Winne temu

są banalne pomyłki warsztatowe. Ich banalność polega na tym, że są one wyłapywane po 

uważniejszym przeczytaniu „na zimno”, po upływie względnie krótkiego czasu. Nierzadko 

wystarczy po prostu schować napisane teksty do szuflady, do lepszych czasów. Dobrze napisane 

dzieło literackie, jak dobre wino, z czasem robi się tylko lepsze. Również jak wino złe, z czasem 



zamienia się w ocet, tak i tekst, który na początku wydawał się doskonałym, po późniejszym 

przeczytaniu nie pozostawia nic, tylko gorzki posmak. Dlatego właśnie zachęcam, aby najpierw 

poważnie zastanowić nad tym, czy tekst nadaje się do wysłania.

Rozpatrzmy zatem odwrotną sytuację. Tekst, który nie jest do końca dobry, z jakichś 

powodów jednak zostaje opublikowany. Z czasem nasz poziom pisania rośnie, natomiast nieudany 

debiut szybko przestaje być powodem naszej dumy. Jeżeli rzetelnie przjrzeć się, to okazuje się, że 

wielu znanych literatów i publicystów ma na swoim koncie utwory, o istnieniu których z upływem 

czasu wolałoby zapomnieć. Z tych powodów, żeby uniknąć przyszłych niezręczności, warto 

doskonalić umiejętność autocenzury równolegle z warsztatem pisarskim.

Nie każdy tekst, który nie przejdzie próby szufladowej warto od razu poddawać egzekucji. 

Próby ratowania są nawet bardziej ważne, szczególnie, kiedy wracamy do naszych pierwszych 

próbek po tym, jak zdobyliśmy umiejętności. Z każdą kolejną nowo poznaną techniką kreatywnego 

pisania, powiększamy swój twórczy arsenał, dlatego warto zachować wszelkie nasze wcześniejsze 

próbki literackie na przyszłość. Nawet z najmniej udanych pomysłów po czasie mogą powstać 

dobre opowiadania. Stąd prosty wniosek – prowadzenie archiwum jest niezbędne. Analogicznie jak 

pamiętniki, do których można wrócić i zobaczyć siebie z perspektywy czasu, tak własne archiwum 

pomoże prześledzić postępy bądź też ich brak.

Jak już wspomniałem wyżej, każdy ma swój poziom od którego zaczyna. Dla niektórych 

pisanie do szuflady może okazać się zbędnym i nawet zgubnym, dla innych zaś jest wskazane. Na 

pewno można stwierdzić, że lepiej mieć kilka naszkicowanych pomysłów w zanadrzu, niż ich nie 

mieć.

Podsumowując, umiar jest dobry we wszystkim. Jeżeli regularnie piszesz do szuflady i 

pracujesz nad tekstami, to nieuchronnie zbliża się pora, żeby nadesłać swój pierwszy tekst do 

redakcji. Ostrzeżenie przed pochopnym wysłaniem wcale nie oznacza, że Twoje dzieło nigdy nie 

ujrzy światła dziennego. Tym bardziej, jeżeli swoją przyszłość łączysz ze słowem, to wysyłanie 

tekstów ma zostać systematycznym, tak samo jak pisanie.



1. Pisz systematycznie. Pamiętaj, że systematyczna praca przynosi trwałe skutki.

2. Gromadź swoje teksty w określonym miejscu (dalej zwanym szufladą).

Ustal odpowiedni dla siebie odcinek czasu po jakim świeże teksty mają „leżakować” w 

szufladzie.

3. Wydobądź swój stary tekst z szuflady i uważnie go przeczytaj. Sprawdź czy nie zawiera on 

błędów stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych etc. Jeżeli coś Ci się nie podoba 

śmiało poprawiaj – kreśl, usuwaj, przestawiaj! Przepisz swój tekst na nowo, jeżeli uważasz 

to za konieczność. Zachowaj poprzednią wersję, śledź zmiany.

4. Kiedy poczujesz, że któryś z tekstów jest wystarczająco dobry, spróbuj wysłać go do 

czasopisma! Skąd będziesz wiedzieć, czy to jest już odpowiedni moment? Nie dowiesz się, 

jeżeli tego nie zrobisz. 
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