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LUSTRO, ULICA, BIBLIOTEKA. GDZIE ZNALEŹĆ POMYSŁ NA KSIĄŻKĘ?
Pomysł na powieść możesz znaleźć dosłownie wszędzie. Brzmi banalnie? Być może, ale problem w tym,
że często robimy wszystko, aby go nie zauważyć. Tymczasem on czeka na ciebie – przypatrz się, bo widać
go w lustrze, gdy szykujesz się do wyjścia. Mijasz go być może każdego dnia na ulicy lub czai się gdzieś
na regale z książkami.

POMYSŁ TO TY
To było na początku lat osiemdziesiątych, gdzieś na małej wyspie idealnej, by spędzić na niej udany urlop.
To właśnie tam pani Dobbs w końcu nie wytrzymała i urządziła mężowi awanturę. Michael Dobbs, polityk
brytyjskiej Partii Konserwatywnej, był po prostu nieznośny. Problemy, jakich nie brakowało w ówczesnej
polityce, sprawiły, że nie podobało mu się absolutnie nic. Nawet książka, którą zabrał do czytania! Pani
Dobbs nie wytrzymała kolejnego focha swojego męża: „Jeśli uważasz, że potrafisz napisać coś lepszego,
to na litość boską weź i napisz. Nie przyjechałam na wakacje, żeby słuchać twojego biadolenia na temat
tej przeklętej książki!”1. Jej mąż uniósł się ambicją i postanowił na skraju basenu napisać bestseller.
Tylko skąd polityk ma wziąć pomysł na bestseller?
Być może Michael Dobbs przyjrzał się swojej zmęczonej twarzy, która odbijała się w niebieskiej wodzie
basenu. A może dostrzegł ją w kieliszku wina, który zabrał ze sobą? Kiedy przestał irytować swoją żonę,
zaczął zastanawiać się nad tym, co ostatnio go spotkało.
Był szefem kancelarii premier Margaret Thatcher, zbliżały się kolejne wybory. Atmosfera w centrali Partii
Konserwatywnej była wyjątkowo napięta, a panią premier nie dość, że zirytował niekorzystny sondaż, to
jeszcze rozbolał ząb. Ktoś musiał za to zapłacić. Trafiło na Dobbsa. Żelazna dama straciła kontrolę, co miało
jej się zdarzać w przyszłości coraz częściej. „Ta kobieta już nigdy nie będzie walczyć w żadnych wyborach”
– szepnął mu wtedy ówczesny wicepremier William Whitelaw.
„Kiedy tak siedziałem nad basenem – wspomina Dobbs – słowa Williego wciąż dźwięczały mi w uszach.
Sięgnąłem po długopis i po butelkę wina. Trzy butelki później stwierdziłem, że znalazłem swojego bohatera
– będzie miał inicjały FU – i fabułę. To będzie książka o pozbyciu się premiera. Tak narodzili się Francis
Urquhart i House of Cards”2.

1. M. Dobbs, House of Cards, tłum. A. Sobolewska, Kraków 2015, s. 412.
2. Tamże, s. 413.
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Znasz dalszy ciąg tej historii, prawda? Gniew i irytacja na byłą szefową zamieniły się w powieść, która stała
się w Wielkiej Brytanii bestsellerem. To samo spotkało dwa tomy jej kontynuacji, a cała trylogia stała się
podstawą dwóch seriali – mniej znanej w Polsce produkcji BBC i znanego chyba już wszystkim serialu
wyprodukowanego przez Netflix.
Warto było sięgnąć do swoich bolesnych doświadczeń, prawda?
Kilka lat temu inna koszmarna szefowa przyczyniła się do sukcesu powieści, która trafiła do milionów ludzi
na całym świecie. Lauren Weisberger wykorzystała horror, jakim była posada asystentki redaktor naczelnej
miesięcznika „Vogue”, aby podbić świat swoim debiutem Diabeł ubiera się u Prady.
Nie masz pomysłu na powieść? A masz koszmarnego szefa? No to problem mamy rozwiązany! Ale żarty
na bok. Przykład House of Cards i Diabeł ubiera się u Prady pokazuje bardzo ważną prawdę: pomysłu na
książkę powinniśmy szukać przede wszystkim w nas samych. Spójrz w lustro. Kogo tam widzisz? Czy
ten ktoś ma jakąś historię, którą mógłby podzielić się ze światem?
Zdanie Flauberta „Pani Bovary to ja” powtarzano już tak często, że przestaliśmy zastanawiać się nad
jego sensem. Tymczasem może ono być kluczem do odnalezienia pomysłu na historię, którą zechcesz
opisać. Jakub Żulczyk, komentując maksymę Flauberta w cyklu Wakacyjna szkoła pisania publikowanym
w „Wysokich Obcasach”, stwierdza: „Piszemy o sobie, bo piszemy sobą”3. I komentuje to przykładem prosto
z listy bestsellerów – Pięćdziesiąt twarzy Greya: „nikt mi nie powie, że przygody łóżkowe bohaterki nie
są opisem fantazji seksualnych autorki”4. EL James może nigdy publicznie nie przyzna, że „Anastasia
Steel to ja”, ale Stephen King nie wypiera się tego, że jest obecny w postaciach swoich bohaterów, którzy
są alkoholikami, bo odtwarza własne doświadczenia. Może dlatego, gdy opisuje ich pokusy, jest tak
niesamowicie sugestywny i przeraża nawet bardziej niż wtedy, gdy straszy nas upiornymi klaunami lub
wirusem zabijającym niemal całą ludzkość.
A jaka jest twoja historia?
Naprawdę nie masz nic ciekawego do opowiedzenia? Serio??? „Nie masz? Rób próby, bez końca, aż coś się
samo wykluje. – radził z kolei czytelniczkom »Wysokich Obcasów« Janusz Rudnicki. – Trudne dzieciństwo?
Sierota? Półsierota? Pobyt w więzieniu?”5.
Dalej nic?
W takim razie idziemy na spacer.

3. J. Żulczyk, Co robić, żeby nie pisać źle, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 189 z dn. 16.08.2014, s. 6.
4. Tamże.
5. J. Rudnicki, Bo mam, k…, talent, „Wysokie Obcasy”, dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 154 z dn. 05.07.2014, s. 8.
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OCZY I USZY SZEROKO OTWARTE
Nie ma chyba nic bardziej wkurzającego, niż ludzie, którzy twierdzą, że coś leży na ulicy. To tam ponoć
znajdziemy złoto, pieniądze i pomysły. Problem w tym, że ci irytujący mądrale mają, niestety, rację. To
raczej z nami jest coś nie tak, bo nie potrafimy tego, co tam leży, zauważyć.
Na szczęście, nie zawsze tak jest.
Wiele lat temu pewien chłopiec z Wrocławia dostrzegł, że właśnie to, co widzi na ulicy i to, co słyszy
w szkole, nie do końca się ze sobą zgadza. „Pamiętam, kiedy na lekcjach w podstawówce mówiono, że
Wrocław jest prapolski. Przemierzając z ojcem ulice miasta, napotykałem niemieckie budynki, szyldy,
napisy”6. Na tym odkryciu nie poprzestał. „Chciałem wiedzieć więcej. W antykwariacie kupiłem mapę
starego Wrocławia. Studiowałem ją godzinami”7. Odkrył, że jego rodzinne miasto całkiem niedawno
nazywało się zupełnie inaczej: Breslau. Już wtedy próbował pisać, ale niespecjalnie mu szło, więc zajął
się matematyką i łaciną. Ale to, co znalazł na ulicy, nie dawało mu spokoju; musiał wrócić do pisania. Tak
pomysł na cykl o Eberhardzie Mocku znalazł Marek Krajewski.
A co ty widzisz na ulicach swojego miasta? A może coś słyszysz?
Jeśli chcesz znaleźć pomysł, nie możesz się izolować od świata. Coraz częściej odgradzamy się od
niego – wciskamy w uszy słuchawki, a wzrok przyklejamy do ekranu smartfona. Nie widzimy tego, co
dzieje się na ulicach i nie słyszymy innych ludzi. Jeśli słowa Stendhala o tym, że „powieść to zwierciadło
przechadzające się po gościńcu” są prawdziwe, to trzeba uznać, że tym zwierciadłem jest pisarz. Czyli ty!
Nie zobaczysz zbyt wiele, gdy będziesz zajęty smartfonem.
To nie znaczy bynajmniej, że trzeba się smartfona pozbyć. Przywiązanie do niego deklaruje autor Jetlagu
Michał Radomir Wiśniewski, ale wykorzystuje urządzenie inaczej – jako notatnik. Pisarz wyznał na swoim
blogu, że nie stworzyłby jednego z bohaterów powieści, gdyby nie podsłuchał w autobusie człowieka
opowiadającego o swoich problemach. To, co słyszał, wydało mu się na tyle ważne, że zapisał to w
urządzeniu, aby nie umknęło jako materiał do tworzenia prozy. W tym wypadku jednak nie smartfon jest
ważny, ale coś, co zazwyczaj potępiamy: podsłuchiwanie.
Jeśli szukasz pomysłu na książkę, musisz bezustannie podsłuchiwać świat. Podsłuchiwać, no i rzecz
jasna podglądać.
Nie lubisz podsłuchiwać i podglądać? Cóż, nikt nie obiecywał, że bycie pisarzem to najbardziej etyczny
zawód na świecie. Noblista Henryk Sienkiewicz, aby stworzyć jedną ze swoich najbardziej znanych nowel
– Latarnika – po prostu ukradł i ubarwił życiorys, który opisał mu z kolei w liście jego przyjaciel Julian Horain.
6.

Marek Krajewski: Bohaterów nasycam swoimi emocjami [z M. Krajewskim rozmawiała M.J. Ostrowska],
http://www.rossnet.pl/skarb/artykul,marek-krajewski-bohaterow-nasycam-swoimi-cechami,1064 [dostęp: 26.06.2015].
7.
Tamże
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Sienkiewicz zmienił nazwisko nieszczęsnego latarnika (z Sielawy na Skawińskiego) oraz włożył w rękę
zdecydowanie lepszą książkę (Pana Tadeusza Adama Mickiewicza zamiast zapomnianego dziś Murdelia
Zygmunta Kaczkowskiego), ale nie zmienia to faktu, że zbudował swój popisowy numer na prawdziwym
ludzkim dramacie.
Ale kto mieczem wojuje… Niemal wiek później Susan Sontag była owładnięta pragnieniem napisania
powieści o emigrantach do Ameryki, ale nie miała na nią żadnego pomysłu. Los chciał, że podczas spaceru
zajrzała do jednej z bostońskich księgarni i trafiła tam na biografię Henryka Sienkiewicza. To było to!
Tak jednym z bohaterów powieści W Ameryce stał się wzorowany na autorze Latarnika Ryszard Kierul.
Sontag nie tylko zmieniła autorowi Quo Vadis nazwisko, ale też pozwoliła mu odkryć nieznaną stronę jego
seksualności.
Możecie być pewni, że jest już na świecie ktoś, kto chciałby napisać powieść o nowojorskich intelektualistach
– jeszcze chwila i wyjdzie z domu, zajrzy do księgarni, weźmie do ręki dzienniki Sontag… Zaraz, zaraz! A
może to pomysł dla ciebie?
Wróćmy jeszcze do podglądania i podsłuchiwania, a tak naprawdę – do uważnego i pozbawionego
uprzedzeń obserwowania świata. Zatrzymaj się, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia sąsiadka, której
zazwyczaj unikasz. I nie bój się zemsty tych, którzy będą twoją inspiracją. „Ależ im to nie przeszkadza
– mówi Hanif Kureishi. – A przynajmniej jeśli mieli mi to za złe, to ja nic o tym nie wiem. Zdarzyło się
najwyżej kilka drobnych skarg”8. Tyle chyba można znieść, prawda?
Podsłuchaj, o czym rozmawiają ludzie w tramwaju, zamiast odcinać się od nich muzyką w słuchawkach.
Usiądź na ławce w parku, ale nie po to, żeby lajkować na fejsie. Przyjrzyj się temu, co dzieje się dookoła.
Posłuchaj.
Nie chcecie iść do parku, bo pada deszcz?
Czasem wystarczy nie wychodzić z domu i gapić się w ścianę. Wcale nie musi być to aż tak bezproduktywne
zajęcie, jak się zwykło przypuszczać. Stan Lee – legenda wydawnictwa Marvel Comics – twierdzi, że wpadł
na pomysł postaci Spider-Mana, gdy zobaczył wspinającego się po ścianie pająka.
Pomysły leżą dookoła. Marek Krajewski naprawdę znalazł swój na ulicy.

8.

Kureishi: kocham Orwella jak Manchester United. Z Hanifem Kureishim rozmawia Łukasz Grzymisławski, „Książki” numer specjalny 1/2015, s. 75.
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BEZ CZYTANIA NIE MA PISANIA
Choć Stan Lee twierdzi, że to pająk na ścianie zainspirował go do stworzenia Spider-Mana, to w innych
źródłach znajdziemy informację, że nie byłoby tego superbohatera, gdyby Lee w dzieciństwie nie czytał
pulpowych opowieści o pogromcy zbrodniarzy, który nazywał się Spider. Twórca Batmana Bob Kane nigdy
zaś nie krył, że nie stworzyłby mrocznego obrońcy Gotham, gdyby nie obejrzał filmu Znak Zorro. A przecież
na tym nie kończy się jego lista inspiracji!
Tak samo, jak mogą zainspirować cię inni ludzie, tak też mogą to uczynić teksty kultury – filmy,
książki, piosenki, artykuły prasowe, programy telewizyjne czy radiowe audycje.
No właśnie, audycje radiowe! Nie byłoby Evity, gdyby znakomity tekściarz Tim Rice nie słuchał radia,
kiedy jechał samochodem na przyjęcie. Przypadkiem trafił na materiał o Evicie Perón. Rice coś słyszał w
dzieciństwie o pani Perón, ale nie pamiętał z tego właściwie nic, a Argentyna była dla niego tylko odległą
plamą na mapie. Jednak historia, którą miał okazję poznać dzięki przypadkowej audycji, zupełnie go
zafascynowała i wkrótce zrobił wszystko, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o postaci Evity. Efektem było
libretto jednego z najsłynniejszych i najpopularniejszych musicali w dziejach.
Kiedy więc podczas kartkowania gazety trafiasz na nagłówek Dziwka z czarnej legendy lub Komendant

widział wilka pod Chwarstnicą i nic w tobie nie drgnęło (naprawdę omijasz coś takiego zupełnie obojętnie?),
to jest to bardzo zła wiadomość. Być może krył się pod nim naprawdę genialny pomysł na powieść, a ty go
zignorowałeś! (Jeśli chcecie się przekonać, co skrywały te nagłówki, musicie znaleźć „Wysokie Obcasy” z
12 lipca 2014 roku i „Gazetę Gryfińską” z 29 października 2013 roku).
Na spotkaniach autorskich Marek Krajewski mówi, że często bierze swoje pomysły z doświadczeń
lekturowych i filmowych (a także, a i owszem, snów – pamiętaj, żeby nawet we śnie mieć oczy szeroko
otwarte!). Często jedna scena lub obraz rodzą przewodni wątek powieści.
Nie ma w tym nic dziwnego. Ba! Od niejednego mitoznawcy usłyszysz, że tak naprawdę ludzkość wciąż
opowiada sobie te same historie, choć czyni to na różne sposoby dostosowane do potrzeb konkretnych
odbiorców. Nie wierzysz?
Weźmy kilka przykładów. Eneida to w końcu nic innego jak rzymski remake (a może jednak fanfik?) Odysei.
Komiksy o Hulku to zmutowana przez promieniowania gamma wersja Doktora Jekylla i pana Hyde’a. A czy

West Side Story to nie jest po prostu Romeo i Julia przeniesiony na ulice Nowego Jorku? (To prawda, dodali
kilka scen tanecznych). Ba, zauważyłeś może, że Król Lew opiera się na tym samym pomyśle co Hamlet? (No
dobrze, happy end to znak rozpoznawczy studia Disneya, które nawet Szekspirowi nie odpuści). A Dziennik

Bridget Jones to w gruncie rzeczy wariacja na temat Dumy i uprzedzenia i chodzi tu nie tylko o to, że
sztywny adorator tytułowej bohaterki nazywa się Darcy. Pigmalion Shawa… Cóż, to po prostu nowa wersja
mitu o Pigmalionie.
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Mitologia, Biblia i cała kultura w ogóle są naszym skarbcem pomysłów. Nie bój się do niego zaglądać
i korzystać tak, jak robili to najwybitniejsi twórcy przed tobą. Pamiętaj też o jednej ważnej rzeczy: jeśli
sam nie czytasz, to szanse na to, że napiszesz coś godnego uwagi, są znikome. „Bo bez czytania nie ma
pisania” – jak zauważył kiedyś dziennikarz Krzysztof Mroziewicz.
Gdy czytasz historię, która ci się podoba, zadawaj sobie pytania: a gdyby to działo się teraz? A gdyby jednak
nie uciekła? A gdyby jego tam nie było? A gdyby dodać seks?
Tak, tak, to ostatnie pytanie zrodziło Pięćdziesiąt twarzy Greya. Nie lekceważ tego przykładu, bo na naszych
oczach fanfiki – fanowska twórczość uzupełniająca już istniejące dzieła i postacie – stają się pełnoprawnym
i ważnym gatunkiem literackim. Może to coś akurat dla ciebie?
Nie unikaj żadnej lektury. Inspirację może przynieść tak samo Biblia, jak i kronika kryminalna. Słucham,
nie czytasz takich rzeczy? To przypomnij sobie, proszę, z lekcji polskiego, kiedy tak naprawdę Bolesławowi
Prusowi udało się skleić w całość Lalkę. Nie unikaj lektur, które wydają ci się z innej bajki – tak samo jak
musisz otworzyć się na siebie i na świat, otwórz się na czytelnicze przygody. Jeśli do tej pory czytałeś
w gazetach tylko newsy z pierwszych stron, zajrzyj do lokalnych wiadomości i przejrzyj ogłoszenia drobne.

Z PRZEKAZEM IDŹ NA POCZTĘ
Pisarz może mieć nieskończenie wiele źródeł inspiracji, ale często się zdarza, że wcale ich nie dostrzega.
Dlaczego? Bo czasem nie wie, czego powinien szukać. Uważaj szczególnie na jedną rzecz. Niebezpiecznie
jest, gdy zamiast skupić się na szukaniu pomysłu na swoją opowieść, pielęgnujesz w sobie głębokie
przeświadczenie, jaki książka ma mieć – równie głęboki – przekaz. Choć nie napisałeś jeszcze nawet
zdania, wiesz już, że twoja powieść ma wyrazić „sens istnienia” (lub jego brak), pokazać „zniewolenie
współczesnego człowieka przez demon konsumpcjonizmu” lub „obnażyć brak ideałów polskich klasy
średniej”. Owszem, nie ma nic złego w tym, żeby powieść miała przesłanie, ale jeśli chcesz się nauczyć
pisać, zacznij po prostu od opowiadania historii.
Jeśli chcesz się zabrać za pisanie, nie zadawaj sobie pytania „Co chcę przekazać?”, ale odpowiedz na
inne: „O czym będzie moja książka?”. Brutalnie wyraził to producent filmowy Samuel Goldwyn z wytwórni
MGM (to ci od ryczącego lwa), który miał powiedzieć jednemu ze scenarzystów: „If you want to write
a message, use Western Union” (pozwólmy sobie na wolny przekład: „jeśli chcesz przekazu, idź na pocztę”).
W trakcie pisania i redagowania bezustannie musisz zadawać sobie to fundamentalne pytanie: o czym
jest moja książka? Jeśli ty nie wiesz o czym piszesz, to kto ma to wiedzieć? Redaktor w wydawnictwie?
Czytelnicy? Jeśli nie będziesz znał odpowiedzi na to pytanie, to jesteś w kropce.
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Pisarz musi wiedzieć, o czym jest jego książka! Od tego przecież zależy, jak powieść ma wyglądać: czy
będzie ona zabawna czy poważna? Długa czy krótka? Jakiego języka użyjesz? I wreszcie, kto będzie jej
czytelnikiem? Teraz musisz nam obiecać, że jeśli nie będziesz znał odpowiedzi na to podstawowe pytanie,
wstrzymasz się z pisaniem, dopóki jej nie odkryjesz.
Zgoda?
Wyłącz komputer. Spójrz w lustro – na pewno nie ma tam kogoś takiego, jak pani Bovary? Wyjdź na
ulicę – może jak Marek Krajewski znajdziesz cały zaginiony świat. Wyciągnij z regału zapomnianą
książkę – może trafisz na biografię kogoś równie intrygującego i zapomnianego jak Evita. I zawsze
pamiętaj o tym, żeby mieć szeroko otwarte oczy. Bo choć pomysł można spotkać wszędzie, można go
też równie łatwo przegapić: to bardzo dyskretny jegomość.
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