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Każdy autor, który wysyła swe dzieło w świat, powinien mieć świadomość jednego bardzo smutnego 

faktu: nikt na owo dzieło tak naprawdę nie czeka. Księgarnie, biblioteki i półki recenzentów pełne są 

książek, których nikt nie chce. Do poczty literackiej dużych wydawnictw napływają codziennie dwie-trzy 

nowe propozycje (pomnóż to przez liczbę dni w roku i zadaj sobie całkiem rozsądne pytanie, kto miałby to 

wszystko przeczytać). Jak pokazać się w tym tłumie od dobrej strony? Jak w ogóle zostać zauważonym? 

Nasze rady mogą się wam wydać oczywiste. Rozmowy z redaktorami wydawnictw pokazują jednak, 

że w praktyce wcale takie nie są.

Nie wysyłaj swojej książki do wszystkich wydawnictw, których maile znajdziesz w Internecie, bo nie 

ma to sensu. Poszukaj wydawcy, którego profil obejmuje ten typ literatury, jaki ty sam uprawiasz. 

Jeśli nie masz pojęcia, jak wygląda polski rynek wydawniczy, to musisz coś z tym zrobić – na szczęście 

dziś wystarczy po prostu spędzić trochę czasu w sieci, żeby zacząć się orientować i odkryć, że reportaż 

o ukraińskiej prowincji może zainteresować Czarne, a antyreligijnego manifestu nie warto wysyłać do 

Edycji św. Pawła. 

Autor, który pisze do wydawnictwa tak: „proszę o udzielenie informacji, jaką tematyką Wasze Wydawnictwo 

jest w tej chwili (i w najbliższej przyszłości) najbardziej zainteresowane”, raczej nie może liczyć na 

odpowiedź. (To autentyczny przykład – podobnie jak kolejne, które znajdziesz w tym tekście; za każdym 

razem zachowaliśmy też pisownię oryginału).

Wszyscy chcielibyśmy podpisać kontrakt z wielką firmą, ale pamiętaj, że dla debiutanta duży wydawca 

jest niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem – nie tylko dlatego, że bardziej od grupki entuzjastów 

będzie bał się zaryzykować. Jeśli nawet zdecyduje się na wydanie twojej książki, to może ona znaleźć się 

w cieniu gwiazd wydawnictwa i będzie miała mniejsze wsparcie niż nowa pozycja uznanego już autora. 

Może więc warto zacząć z mniejszą oficyną? Mniejsi wydawcy najczęściej są dużo bardziej otwarci na 

eksperymenty i nowinki.

Agent literacki Albert Zuckerman w swojej książce Jak napisać świetną powieść opowiada, jak sprzedawał 

Igłę Kena Folletta: „»Jak powinienem to rozegrać – pytałem nerwowo samego siebie – by nie zmarnować 

wielkiej szansy«. Tradycyjna mądrość podpowiadała, aby rozesłać kopie do kilkunastu poważnych wydawców 

i sprzedać powieść temu, kto zapłaci najwięcej. Widziałem w tym jednak pewne niebezpieczeństwo.
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Wielkie wydawnictwa, a tylko takie stać było na sowite zaliczki, miały (i zawsze mają) podpisane kontrakty ze 

znanymi autorami i ich prace w sposób nieunikniony znalazłyby się na liście przed tytułem początkującego 

pisarza. Ja tymczasem potrzebowałem wydawcy, który jak szalony promowałby Folletta i dla którego Igła 

byłaby książką numer jeden”1.

Zuckerman wybrał ostatecznie małe wydawnictwo Arbor House, które zaoferowało wprawdzie niewielką 

zaliczkę, ale… „Książka przeszła staranną redakcję, zaprojektowano do niej wspaniale dopasowaną okładkę, 

a wydaniu towarzyszyła błyskotliwa, przeprowadzona z fantastyczną energią promocja. Sprzedaż wersji 

paperback przyniosła 700 000 dolarów. Igła ponad trzydzieści tygodni znajdowała się na liście bestsellerów 

w wersji hardcover, nakręcono na jej podstawie film, jej autor zaś z dnia na dzień z ubogiego młodzieńca 

zmienił się w człowieka bogatego”2.

Przykład Folletta dobrze chyba pokazuje, że wybór wydawnictwa nie powinien być kwestią przypadku, 

choć… Czasem nie do końca dobrze zaadresowana przesyłka może po prostu mieć szczęście. Posłuchaj 

na wszelki wypadek również tej historii: „Maszynopis [Harry’ego Pottera] został odrzucony przez dwunastu 

największych londyńskich wydawców […]. Mniej więcej rok później literacka znajda wylądowała na 

stopniach Bloomsbury, małego, ale dobrze zarządzanego wydawnictwa, znanego raczej z prozy stającej 

w szranki o nagrodę Booker Prize niż literatury dziecięcej. Na szczęście nowy szef działu dziecięcego, 

w nadziei na podniesienie rangi swojego departamentu, podjął wyzwanie. Chwycił wynędzniałą samotną 

matkę, wręczył jej bardzo skromną zaliczkę 1500 funtów i po lunchu sprzedał jej pewną bezcenną mądrość: 

»Nigdy nie zarobisz pieniędzy, pisząc książki dla dzieci, Jo«”3.

Kiedy zdecydujesz już, komu warto wysłać swoje dzieło, czas ustalić, jak powinno ono tam trafić. Wejdź na 

stronę internetową wydawnictwa i znajdź odpowiednią zakładkę – może nazywać się „poczta literacka” 

albo „dla autorów”. Prawdopodobnie będzie dobrze ukryta, więc równie dobrze jej poszukaj. Wydawcy 

są zasypywani setkami propozycji – nic dziwnego, że bronią się przed nimi i zdarza się, że wręcz ukrywają 

adresy mailowe i numery telefonów.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wskazówkami, jakie tam znajdziesz. Jeśli więc proszą o wydruk, 

wysyłamy wydruk. Jeśli chcą tylko trzydziestu stron, to wysyłamy tylko trzydzieści stron. Nie ma nic bardziej 

irytującego niż takie wyznanie: „Plik przesłany, aczkolwiek pozwoliłem sobie na podesłanie całości a nie 

30 stron. Jakkolwiek pompatycznie to brzmi, 30 stron chyba nie do końca oddaje klimat tego dziełka”. 

Jeśli uważasz, jak autor tego listu, że trzydzieści stron nie wystarczy, aby zaintrygować czytelnika swoim 

„dziełkiem”, to zastanów się, czy nie powinieneś jeszcze nad nimi popracować.

WŁAŚCIWY E-MAIL

1. A. Zuckerman, Jak napisać świetną powieść, tłum. M. Kościuk, Poznań 2000, s. 16.
2. Tamże, s. 16-17.
3. S. Brown, Magia Harry’ego Pottera. Kreowanie globalnej marki, tłum. H. Bem, Warszawa 2008, s. 48.
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Nie zachowuj się niczym spamer – musisz uwierzyć, że wysyłanie twojej propozycji do wszystkich 

w wydawnictwie (od prezesa do kierownika magazynu) sprawi, że raczej będą cię unikać, niż chcieć się 

zapoznać z tym, co napisałeś. Pomysł, aby wpaść bez zapowiedzi i zażądać spotkania z prezesem, to jak 

podpisanie na siebie wyroku śmierci – lepiej o tym zapomnij.

Owszem, zanim zdecydujesz się na oficjalną drogę, możesz spróbować wykorzystać mniej formalne 

kanały. Może znasz kogoś, kto zna redaktora z wydawnictwa? Może mógłby cię zarekomendować? Jeśli 

twoja książka jest kiepska, taka protekcja na pewno w niczym nie pomoże. Ale jeśli jest dobra, to może 

sprawić, że szybciej wyląduje na właściwym biurku.

Jeśli to wszystko, co przeczytałeś do tej pory, już cię przerasta, to może zatrudnij agenta? Nie ma ich 

w Polsce tylu, co choćby na amerykańskim rynku, gdzie ma go niemal każdy pisarz, ale znają redaktorów 

i mogą ułatwić dotarcie do nich. Oczywiście, agent zechce cię reprezentować, gdy dostrzeże potencjał w tym, 

co napisałeś. Przy okazji: agent dzieli się z tobą zyskiem z tego, co sprzeda. Jeśli za swe usługi żąda sporych 

kwot, a na horyzoncie wciąż nie majaczy nawet wizja publikacji, to znaczy, że po prostu cię wykorzystuje.

4. F.W. Kres, Galeria dla dorosłych, Lublin 2010, s. 136.

Firmy wydają miliony, żeby ich produkt był atrakcyjnie opakowany. Owszem, batonik mógłby być owinięty w 

szary papier i nazywać się „Słodki baton z masy czekoladowo-orzechowej o masie 100 gram”, ale z jakiegoś 

powodu jest inaczej. Jeśli idziemy na ważne spotkanie, to ładnie się ubieramy. Moglibyśmy iść na rozmowę 

kwalifikacyjną w szortach i japonkach, ale z jakichś powodów raczej tego nie robimy. Dlaczego więc tylu 

autorów nie dba o to, jak ich propozycja – czy to w postaci wydruku czy pliku – wygląda?

Najlepiej ujął to Feliks W. Kres: „Przeczytałem w życiu tysiąc listów i setki nadesłanych utworów – jest niemal 

żelazną regułą, że tekst literacki ma taką wartość, jak wygląda”4. Tak na marginesie: czytałeś już jego 

Galerię złamanych piór i Galerię dla dorosłych? Nie? To na co jeszcze czekasz? Te książki pozwolą ci spojrzeć 

na świat z punktu widzenia redaktora zasypywanego nowymi propozycjami oraz uniknąć naprawdę wielu 

błędów.

Tak samo jak spożywcze koncerny dbają o to, żeby batonik miał fajną nazwę i ładne opakowanie, a ty idziesz 

na rozmowę kwalifikacyjną dobrze ubrany, zadbaj o wygląd swojej propozycji.

Niezależnie od tego, czy trafi on do wydawcy w postaci przesyłki tradycyjną pocztą, czy też e-mailem, 

napisz list. List, który będzie twoją wizytówką i sprawi, że ktoś będzie chciał zajrzeć do twojej książki.

Co w takim liście powinno się znaleźć?

PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA
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„… Nie jestem wykształconą polonistką i być nie może nie potrafię pisać bezbłędnie. ..Ale czy fenomen 

książki polega na kropkach i przecinkach  ?”. Jeśli autorka tak próbuje się przedstawić od najlepszej strony, 

to nie powinna się dziwić, że nie dostała odpowiedzi. (Aby nie było wątpliwości: tak, fenomen książki 

często polega na kropkach i przecinkach – kto nie umie ich stawiać, będzie też miał kłopot ze stawianiem 

liter).

Nie popadaj w pompatyczność i egzaltację, bo mogą ci wyjść z tego takie koszmarki jak ten: „Krótko 

o mnie: Jestem studentem dziennikarstwa i uwielbiam pisać. Chciałbym żyć z pisania, choć wiem, że 

to nie będzie łatwe. Poza zapełnianiem kartek słowami uwielbiam wydobywać rozkosz z życia w każdy 

możliwy sposób”. Albo ten: „Nazywam się Kejt, pisanie od kilku lat jest moją wielką pasją i namiętnością 

bez której ne potrafię się obejść. Piszę głównie dla siebie, do moja forma relaksu po stresującym dniu, 

możliwość przeniesienia się w inne miejsce, doznania innych rzeczy”. Oczywiście, pisownia oryginalna.

Pamiętaj jednak, że choć ceni się lapidarność i zwięzłość, to sprowadzenie listu do stwierdzenia „Przesyłam 

propozycję wydawniczą. W razie zainteresowania tematem proszę o kontakt”, też nie jest dobrym 

rozwiązaniem.

List ma być zachętą do tego, aby redaktor otworzył tekst, który do niego dołączysz. Ważne jest to, żeby 

wygląd tekstu również stanowił zachętę.



Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura - Interwencje 2015

7. PUBLIKACJA KURS KREATYWNEGO PISANIA Miasta Literatury UNESCO

5

Mówiąc krótko, twoja propozycja ma być zachęcająca, a nie odrażająca. Ktoś może podjąć decyzję o tym, 

czy warto do niej zajrzeć, tylko pod wpływem wyglądu. Gardzisz tymi, którzy sądzą po pozorach? Może, 

ale pamiętaj, że często to właśnie wygląd zdradza twoje zaangażowanie i podejście do sprawy.

Chociaż wiesz, że napisałeś świetną rzecz, wydawca się na niej nie poznał. Jeśli spotkasz się z odmową, 

nie żądaj rozmowy z prezesem, ale spróbuj zapytać tego, kto udzielił ci odpowiedzi, co było przyczyną. 

Często, jeśli twoja książka nie została jednoznacznie negatywnie oceniona, redaktor może być chętny, aby 

powiedzieć ci coś więcej i podzielić się swoją opinią. Może książka miałaby szansę gdzie indziej? A może 

pomysł jest dobry, ale kiepsko sobie poradziłeś z jego realizacją? Lub jeszcze inaczej: piszesz dobrze, ale 

o niczym?

Jeśli w ocenie redaktora nie jest bardzo źle, to istnieje szansa, że ci o tym powie. Trudno przyjąć porażkę, 

ale spróbuj wyciągnąć z niej wnioski, a jeśli będziesz miał to szczęście, że dostaniesz jakąś odpowiedź, zrób 

wszystko, aby z niej skorzystać.

ODMOWA
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Jak pokazuje przykład EL James, wielka kariera pisarza może dziś zacząć się bez wydawcy (choć ważnym jej 

etapem było jednak podpisanie umowy z wielkim domem wydawniczym) dzięki zjawisku self-publishingu. 

Dziś nic nie stoi na drodze, żeby wydać książkę samemu – czy to w postaci drukowanej, czy to jako 

e-book.

Pamiętaj jednak o jednej istotnej różnicy: jeśli podpiszesz umowę z wydawcą, to on bierze na siebie koszty 

przygotowania, promocji i dystrybucji twojej książki. W wypadku self-publishingu wszystkie koszty pokrywasz 

właśnie ty. Musisz wiedzieć, że aby książka zaistniała w publicznej świadomości, nie wystarczy ją 

wydrukować. Trzeba zadbać, aby ludzie o niej usłyszeli (a więc wypromować) oraz aby znalazła się 

w księgarniach (czyli zadbać o dystrybucję) – z przeciętnej pensji trudno będzie wygospodarować 

środki na skuteczne działania tego typu. Niestety, musisz liczyć się z tym, że większość wydrukowanych 

egzemplarzy wyląduje w twojej piwnicy.

Jesteśmy tu też winni ostrzeżenie: firmy oferujące usługi self-publisherom często obiecują działania 

dystrybucyjne i promocyjne. Najczęściej są to obietnice bez pokrycia lub działania na tak małą skalę, że nie 

mogą one przynieść żadnych korzyści. Oczywiście, to ty decydujesz o tym, jak wydajesz swoje pieniądze, ale 

nie mów, że nie próbowaliśmy cię ostrzec.

Z tej perspektywy najbardziej bezpieczną (bo też najmniej kosztowną) metodą self-publishingu jest 

wydanie e-booka. Koszt przygotowania pliku i umieszczenia go na którejś z platform na pewno będzie 

niższy niż w wypadku książki drukowanej.

A może wcale nie potrzebujesz takiej platformy? Zacznij od bloga, gdzie pokażesz fragmenty swojego 

dzieła i dowiesz się, co ludzie o nim myślą. A może skorzystaj z aplikacji, takiej jak Wattpad, która umożliwia 

dzielenie się swoją twórczością z innymi? Zasięg takich działań wcale nie musi być gorszy od tego, co zrobi 

firma świadcząca usługi self-publisherom, a na pewno nie będzie tak dotkliwy dla kieszeni. Pięćdziesiąt 

twarzy Greya, After czy Marsjanin to tylko niektóre tytuły, które tak zaczęły swoją wędrówkę na szczyty list 

bestsellerów.

ZRÓB TO SAM

Trudno sobie wyobrazić większą radość niż ta, gdy dostajemy wiadomość z wydawnictwa: chcemy!

Tylko co teraz?

WŁAŚCIWA ODPOWIEDŹ
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Pamiętaj, że wydawca powinien ci zaproponować umowę. Jeśli ktoś zażąda od ciebie pieniędzy, masz prawo 

czuć się zaniepokojony. W normalnej sytuacji to wydawca kupuje od autora dzieło. Jeśli jest odwrotnie, to 

znaczy, że ktoś próbuje cię naciągnąć – dlatego właśnie w spisie lektur tego kursu umieściliśmy tekst Marcina 

Zwierzchowskiego Pisarzom się wydaje opublikowany na łamach „Polityki”. Przeczytaj ku przestrodze!

Wynagrodzenie autora jest najczęściej uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy – wydawca powinien 

ci zaproponować procent od ceny detalicznej lub ceny zbytu sprzedanego egzemplarza dzieła. Na poczet 

przyszłych dochodów może zaproponować ci zaliczkę. To tylko jeden z aspektów umowy – niestety, 

omówienie tutaj wszystkich jest niemożliwe i oznaczałoby organizację osobnego kursu z prawa autorskiego.

Kiedy otrzymasz projekt umowy, po prostu ją przeczytaj i poproś o wyjaśnienia we wszystkich miejscach, 

które budzą twoje wątpliwości. Nie zaszkodzi konsultacja z prawnikiem, ale jeśli masz za nią płacić, to upewnij 

się, że miał on wcześniej do czynienia z prawem autorskim i umowami wydawniczymi. Czasem lepszym od 

prawnika konsultantem może okazać się ktoś, kto dobrze zna świat wydawniczy.

Możesz usłyszeć od wydawcy, że chcą twoją książkę, ale wymaga ona jeszcze pracy. Nie spuszczaj nosa 

na kwintę, bo to dobra wiadomość. Ciesz się, jeśli trafisz do wydawnictwa, gdzie chce się pracować nad 

twoim tekstem – to wcale nie jest norma.

„Początkujący pisarze miewają dziwaczne i nie zawsze rozsądne poglądy na temat pracy, jaką redaktor 

powinien włożyć w ich powieść – opowiada Lesley Grant-Adamson w poradniku Jak napisać powieść 

kryminalną. – Niedawno czytałam autobiografię pewnej autorki, która skarżyła się, że jej pierwsza powieść 

wydana została tak, jak ją napisała. Sądziła ona, że obowiązkiem wydawnictwa było poprawić ją i wygładzić. 

To prawda, że co jakiś czas zdarza się redaktor życzliwie nadzorujący doskonalenie powieści przez 

nowicjusza. Odbywa się to jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład gdy zachęca do tego 

oryginalność głównej idei książki, gdy pisarz odsłania jakieś nieznane fakty lub gdy jest osobą tak 

popularną, że jego nazwisko gwarantuje dobrą sprzedaż. Żaden z tych powodów nie dotyczy niestety 

ani ciebie, ani mnie”5.

Zgodnie z anglosaską tradycją pierwsza wersja książki to dopiero draft. Podziwiasz wspaniałe debiuty, które 

trafiają na nasz rynek z Londynu i Nowego Jorku? A zauważyłeś, kto tam się pojawia w podziękowaniach? 

Jeśli wydawca zatrudnił redaktora do pracy nad tekstem, to znaczy, że traktuje cię serio i inwestuje w twoją 

książkę. Kiedy dostaniesz więc list z uwagami i dziesiątki poprawek, nie wpadaj w szał. Nie musisz zgadzać 

się na każdą propozycję redaktora, ale każdą powinieneś rozważyć.

Pamiętaj też, że prawo autorskie gwarantuje ci korektę autorską – nikt nie może bez niej przystąpić do 

rozpowszechniania twojego dzieła. Innymi słowy, nikt nie może zmusić cię do zmian, których nie akceptujesz.

5. L. Grant-Adamson, Jak napisać powieść kryminalną, tłum. M. Rusinek, Kraków 1999, s. 148-149.
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Twoja książka wreszcie się ukaże. Pamiętasz, jak mówiliśmy, że pisanie to była ta łatwiejsza część? Mamy 

kolejną złą wiadomość: samo wydanie książki było łatwiejszą częścią roboty. Teraz trzeba sprawić, aby 

czytelnicy zechcieli po nią sięgnąć.

Przed premierą książki wydawca powinien podjąć działania promocyjne. Jeśli tak się stanie (pamiętaj jednak 

o tym samym, co wspominaliśmy już przy okazji redakcji – nie licz na fajerwerki przy swoim debiucie), 

to zrób wszystko, aby go w tym wesprzeć. Nie zachowuj się jak kapryśna primadonna, która odmówi 

wywiadu lokalnej gazecie, bo uważa, że tylko okładka największych tygodników jest godna jej nazwiska. 

Jeśli pracownikom promocji udało się nakłonić kogoś, żeby zechciał z tobą porozmawiać, to staw się 

o umówionej porze i pokaż się z jak najlepszej strony. Nawet jeśli dość szybko okaże się, że dziennikarz 

nie czytał twojej książki, a jego pytania wydadzą ci się idiotyczne, uśmiechaj się i staraj się powiedzieć o niej 

jak najwięcej (nawet gdybyś miał czasem odpowiadać obok pytań).

Pamiętaj, że jeśli ktoś podjął ryzyko wydania twojej książki, to zależy mu na tym, aby ją sprzedać. Dobrze się 

zastanów, zanim zaczniesz go oskarżać o sabotaż swojego dzieła i niedostateczną promocję. Wielu autorów 

ma żal do wydawcy, że nie mieli dostatecznej ilości spotkań autorskich z czytelnikami. Owszem, ale dlatego, 

że na te spotkania najczęściej nikt nie przychodzi – jeśli na spotkaniu z celebrytą w salonie dużej sieci 

księgarskiej pojawia się czterech (tak!) czytelników, to pomyśl, ile osób (oprócz rodziny i wiernych przyjaciół) 

przyjdzie na spotkanie z tobą. Owszem, są wydawcy, którym można zarzucić, że niedostatecznie się starają, 

ale zawsze dobrze się zastanów, zanim uznasz, że to właśnie twój przypadek.

Pamiętaj, że do twojej dyspozycji jest Internet i sam możesz pokazać książkę za pośrednictwem portali 

społecznościowych czy własnego bloga. Przy okazji: nie wdawaj się w polemiki, gdy trafisz na krytyczne 

opinie o swoim dziele. Publiczna awantura przede wszystkim sprawi, że wszyscy przeczytają negatywną 

recenzję. Czy więc nie lepiej jest sprawę przemilczeć i znieść porażkę z godnością?

Droga od ostatniej kropki postawionej przez autora do jego książki na wystawie w księgarni jest długa, 

kręta i wyboista. Jeśli naprawdę wiążesz swoją przyszłość z pisaniem, musisz być na to przygotowany. 

Nie znaczy to jednak, że nie można uciążliwości tej drogi zmniejszyć. Zadbaj o to, aby od razu iść we 

właściwym kierunku i z czymś, co inni będą chcieli wziąć do ręki. Uważaj na naciągaczy, który mogą 

stanąć ci na drodze. Jesteś gotowy? Bon voyage!

WYDANIE TO BYŁA TA ŁATWIEJSZA CZĘŚĆ


