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Jak się do tego zabrać?

PORADNIK DLA PIszących OPOWIEŚcI
Radzi Mariusz Szczygieł

dziennikarz, reportażysta, pisarz, laureat Europejskiej Nagrody Literackiej. Absolwent Wydziału
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Z „Gazetą Wyborczą” związany od 1990 r.
Wydał kilka książek, m.in.: „Niedziela, która zdarzyła się w środę”, „Gottland”, „20 lat nowej Polski
w reportażach według Mariusza Szczygła”, „Kaprysik. Damskie historie”, „Zrób sobie raj”,
„Laska nebeska” oraz „Projekt: prawda”. Razem z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim
założył Instytut Reportażu oraz księgarnię reporterówWrzenie Świata.

Kiedy nazywałem ten plik w komputerze, chciałem go podpisać PISANIE, ale wpisało mi się PIANIE.
W ten sposób narodziła się pierwsza rada:

Nie piejemy, lecz piszemy
Aby Twój tekst każdy chciał przeczytać, nie pisz, że najważniejsza osoba w Twoim życiu była „wspaniała”,
„niezapomniana”, „genialna”, „niesamowita”, „niezastąpiona”. Nie piej nad nią, tylko opisuj jej zachowa-
nie. Mózg kocha czasowniki, przymiotniki od niego odpadają. Niezapomniany i wspaniały jest każdy nasz
najważniejszy człowiek w życiu. Tego typu słowa nie mają ŻADNEGO ZNACZENIA.
To, że babcia byławspaniała, ponieważbyła skromna,możnapokazać zapomocą sytuacji, przykładu, szcze-
gółu: „Babcia nigdy nie dała po sobie poznać, że zatrudnia w domu dwie służące”. Mamy tu informację, że
była dość bogata, a jednocześnie, że nie obnosiła się z tym. Czy to było wspaniałe? Oceni czytelnik.

Pamiętaj, żeby obrazować
Nie pisz więc: „Mama była zawsze elegancka”, tylko: „Mama bez makijażu nie wynosiła nawet śmieci”.
Wpływ najważniejszego człowieka na nasmożna bowiem pokazać, nie wymieniając jego cech. Wystarczy
opisać zdarzenie z nim związane.

Nie musimy pisać o nim WPROST
Niedawno spotkałempanią z rocznika 1929. Rysowniczka, graficzka, która opowiedziałami o swoimdziad-
ku. Ale najpierw przyniosła starego misia. Siedział obok niej. Zaczęła tak:
„Wie pan, że tenmiśma prawie tyle lat co ja? Ja jestem rocznik 1929,miś 1934. Miałampięć lat, przyjechał
do nas dziadek. Rano w łazience zobaczył, że jego szczoteczka do zębów jest pomazana atramentem.
»Dzieci! Nie bawcie się w ten sposób!« - usłyszeliśmy. Ale ani ja, ani moi dwaj starsi bracia nie przyznaliś-
my się do takiej zabawy. Następnego ranka - znów pomazana. Chłopaki zarzekały się, że to nie one. No to
Muszka, bo namnie Muchamówili. Powiedziałam, że to nie ja, alemi nie uwierzyli. Trzeciego ranka szczo-
teczka znów w atramencie. »Mucha, przyznaj się!«. No i ja się przyznałam. Bo byłam najmłodsza, bo mo-
że sama uwierzyłam, że to zrobiłam? Czwartego dnia dziadekmówi: »Dzieci, byłemumojego dentysty i on
mi dał lekarstwo na zęby, a zapomniał powiedzieć, że będziemi farbowało szczoteczkę na niebiesko«. No
i żeby mi wynagrodzić fałszywe oskarżenie, dziadek zabrał mnie do sklepu i kazał wybrać sobie najpięk-
niejszą zabawkę. I ona jest ze mną do dzisiaj…”.
Pani Maria Łuszczkiewicz-Jastrzębska nie mówi wprost o dziadku, ale już się domyślamy, że zaczęła się
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opowieść o człowieku, który umiał się przyznać do błędu, który był sprawiedliwy, który szanował małe
dziecko…
Nie musimy tego wszystkiego pisać wprost. Dajmymyśleć czytelnikowi.

Nie opowiadaj wszystkiego
Twoje życie i życie najważniejszej osobyw całości jest ciekawe tylko dla ciebie. Porządkującmateriał,mu-
sisz wybraćmomenty, które Cię najbardziej zaskoczyły.
1. Ważny dla Ciebie człowiek powiedział najważniejsze dla Ciebie zdanie.
2. Ważny dla Ciebie człowiek zrobił coś, czego nie zapomnisz.
3. W jakimmomencie byłaś szczęśliwa, że go spotkałaś?
4. W jakimmomencie poczułeś, że bez niego nie poradziłbyś sobie z życiem?
Itp.

Nie wstydź się szczerości
Udawanie jest dobre, kiedy spóźniasz się do pracy i nie masz dobrego usprawiedliwienia.
Zofia Czerwińska, która podbiła warszawską publiczność na spotkaniu w Akademii Opowieści, mawia:
„Z dnia na dzień brzydnę coraz bardziej, o ile w ogóle to jest jeszcze możliwe”. Tylko szczerość sprawia,
żemożemy sprezentować czytelnikom coś, co da imdomyślenia, wzbogaci ichwiedzę o człowieku i o so-
bie. W tej deklaracji jest szczerość starszej aktorki złagodzona dowcipem.
Bez szczerości (nie tylko na własny temat) wspomnienia są na pokaz.

Radzi Anna Śmigulec
dziennikarka, reportażystka, publikuje m.in. na łamach „Dużego Formatu”.
Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 r. roku jej tekst
„Głupia sprawa” otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii najlepszy reportaż prasowy,
w ub.r. dostała tę nagrodę za reportaż „Wojny Galiny”.

Jak się zabrać do pisania opowieści? Masz dwie opcje. Nazwijmy je: „wszerz” i „w głąb”.
Wszerz: siadasz i się rozglądasz. Wybierasz z puli dostępnych wokół ciebie ludzi: mama, tata, partner,
babcia, dziadek, dziecko, siostra, brat, przyjaciel, nauczyciel, mistrz jogi itd.

W głąb: zadaj sobie pytania. Kogo kochasz? Kogo nienawidzisz? Kto na ciebie wpłynął? Kto cię inspiruje?
Do kogo chciałbyś być podobny? Kogo naśladujesz? Czy wyobrażasz sobie życie bez tego człowieka?
I najważniejsze: Kogo przywołujesz w trudnych chwilach? (np. jeśli wahasz się, czy dokonać kontrower-
syjnego wyboru, i myślisz o kimś: on zaakceptowałby mój wybór, i czujesz wtedy spokój, albo: on by te-
go nie pochwalił - i jesteś niespokojny).

Zaciekaw, zaskocz, przykuj uwagę, zainspiruj
Zanim cokolwiek napiszesz, postaw sięw sytuacji czytelnika. Masz przed sobą tekst, ale sięwahasz: prze-
czytać go czy nie? Czym się kierujesz?
Nowięc - ciekawością lub urodą języka. Tomoże byćwystylizowane, piękne zdanie, które uderza pięścią
między oczy i jesteś pod wrażeniem jakości polszczyzny i stylu. Albo odwrotnie - zupełne przeciwień-
stwo wystylizowanej, frapującej leksykalnie polszczyzny.
Czytelnika trzeba uwieść - pierwsze zdanie jest kluczowe, trzeba znaleźć coś intrygującego. Zaskakującego.
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Przykłady:
„Krzysztof Pruszkiewicz zginął w środę nad ranem w mieszalniku do wyrobu cukierków cza-cza”.
(Włodzimierz Nowak)
„To stało się w Bostonie, w hotelu, po zażyciu tabletek”. (Julio Cortázar)
„A ona kochała faceta, który był zrobiony z niczego”. (Etgar Keret)
„O tym, że nie żyje, dowiedziała się jako ostatnia”. (Weronika Murek)

Jak pisać?
Mamy temat: „Najważniejszy człowiek wmoim życiu”, mamy bohatera i historie o nim do opowiedze-
nia. Co dalej?
Musisz zrobić selekcjęmateriału. Bo każdy człowiek, jeżeli przeżył więcej niż 20 lat,mógłby o swoim ży-
ciu napisać grubą książkę. Ale to by były same nudy. Masz wybrać coś, co przykuwa uwagę twoją i in-
nych ludzi.
Opowiedz tylko o tych najważniejszych, krytycznych momentach. Kiedy następuje przełamanie, coś
się kończy, coś zaczyna.
Może opowiedz historię od tyłu?Może odmrocznegomomentu? Czegoś niejednoznacznegomoralnie?
Np. żeby pokazać, że coś takiego niewyklucza bycia autorytetem, żemożna sięmylić, a nawet nieświa-
domie wyrządzić zło. Szukaj oryginalności.

Unikaj patosu
Twój bohater niemoże być bez skazy. Człowiek bez skazy jest banalny, przewidywalny, niewiarygodny.
I nie występuje w naturze. Występuje w hagiografiach, a ty hagiografii nie piszesz.

Unikaj drewnianych dialogów
Jeśli już piszesz dialog, musi być żywy, naturalny, jak w rzeczywistości. Mogą to być niedokończone
zdania, kolokwializmy. To będzie niepoprawne, ale autentyczne. Nie sil się na złote myśli w stylu Pau-
la Coelha, typu: Człowiek jest jak drzewo. Kilka ciosów siekierą i pada na ziemię. Tomoże urazić jednak
inteligencję czytelnika.

Czy opisywać wygląd?
Np. wysoka, szczupła, krótkie, proste włosy blond, oczy zielone, wysokie kości policzkowe, długie no-
gi, wystające obojczyki. To się przydaje, ale nie w takiej formie. Raczej jako skondensowany, wyrazisty
szkic, jak np. „mały, ohydnie łysiejący brzydal w okularach”. Albo jeśli jest jakaś jedna cecha wyróżnia-
jąca, np. ktośma jedno oko czy bliznę. Należywybrać tylko te cechy, które ilustrują tego człowieka.We-
wnętrznie. Tomuszą być rzeczymocne, którą oddziałują nawyobraźnię. Ale niemoże też nie być opisu
w ogóle. Bo czytelnik odkłada tekst i się zastanawia: kurczę, to ona była ładna czy nieładna? To był
przystojny mężczyzna czy brzydal?

Jaki koniec?
Każda historia domaga się własnego, innego niż wszystkie zakończenia. Może to być efektowna puen-
ta, np.: „po czym padła na kolana i poprosiła mnie o rękę”. Ale czasem takiej puenty nie ma, wtedy nie
dopisuj na siłę. „I w ten oto sposób ten szatańsko inteligentny człowiek pokazał mi, jak należy pisać
opowiadania, i od tegomomentu pisałem jewspaniale, czegomaciewłaśnie dowód, a to dzięki niemu”.
Takiego podsumowywania unikamy.
„Reasumując...”? Nieee. Jednym z podstawowych błędów jest powtarzanie w zakończeniu tego, co się
pojawiłowewstępie, tylko innymi słowami. Niewybaczalne. Na końcu znów trzeba zrobić coś, czego czy-
telnik się nie spodziewa.
Pamiętaj: koniec jest o tym, co chciałeś powiedzieć. Stawiasz kropkę, a onanadaje twojej opowieści sens.
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Kiedy skończysz
Kiedy skończysz pisać, przeczytaj tekst na głos. W ten sposób wyłapiesz wszelkie niepotrzebne szele-
sty i nienaturalne zbitki słów oraz sprawdzisz, czy tekst ma rytm. Czy nie liczy za dużo zdań krótkich
i ciętych, brzmiących jak uderzenia wmłockarni. Lub za długich i monotonnych, płynących niemrawo
jak woda przez sitko wwannie zapchanej glutowatymi włosami. Odłóż tekst co najmniej do jutra, żeby
się uleżał. Zyskasz dystans i po nocy dostrzeżesz jego słabości. Daj do przeczytania komuś, kto ma po-
jęcie o pisaniu i kogo szanujesz. Weź sobie jego uwagi do serca. Poprawiaj tyle razy, ile trzeba.

.


