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Rozdziaï 5.

Zaciekawiaj od pierwszego zdania

„Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze.
A wiĊc mam je juĪ poza sobą” — tak Wisáawa Szymborska w swym
odczycie noblowskim zaĪartowaáa z najwiĊkszej zmory pisarzy i mówców: pierwszego zdania. Jednak kto w tej chwili zmaga siĊ z pierwszym
zdaniem swojego tekstu, temu nie jest do Ğmiechu.
Pierwsze zdanie jest jak obietnica. Przekonujesz czytelnika, Īeby
przewróciá kartkĊ lub przewinąá stronĊ. Robisz wszystko, Īeby Ci
zaufaá.
Pierwsze zdanie jest jak flirt. Uwodzisz czytelnika, kusisz go,
zabawiasz. Byleby tylko zwróciá na Ciebie uwagĊ.
Pierwsze zdanie jest jak atak. Zadajesz mocny cios, który natychmiast wciĞnie czytelnika w fotel. Walczysz, choü Twoją jedyną bronią
są sáowa.
Stephen King przyznaje, Īe nad pierwszym zdaniem kaĪdej ze
swoich powieĞci mógáby pracowaü w nieskoĔczonoĞü. Mocne i obrazowe pierwsze zdanie Mrocznej WieĪy brzmi: MĊĪczyzna w czerni
uciekaá przez pustyniĊ, Ğcigany przez rewolwerowca. King napisaá
te sáowa, gdy studiowaá na drugim roku college’u. Dopiero dwanaĞcie
lat póĨniej opublikowaá powieĞü, która byáa rozwiniĊciem tego wáaĞnie zdania.
W czasach, gdy na stronie internetowej o uwagĊ czytelnika walczą
obrazy, filmy i reklamy, pierwsze zdanie tekstu jest waĪniejsze niĪ
kiedykolwiek wczeĞniej. SpecjaliĞci od funkcjonalnoĞci stron internetowych badają trasĊ, jaką gaáka oczna podróĪuje po ekranie
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(ang. eyetracking), i na tej podstawie tworzą mapy cieplne, z których
wynika, Īe najwiĊkszym zainteresowaniem internauty cieszy siĊ lewa
czĊĞü ekranu i górna partia tekstu. Korzystamy z ekranów o róĪnych wymiarach i ksztaátach, dlatego nie sposób przewidzieü, które
sáowo w jakim miejscu siĊ wyĞwietli. A nawet gdyby to byáo moĪliwe,
to przecieĪ taka skrupulatnoĞü krĊpowaáaby swobodĊ autora. Jest
jednak parĊ miejsc, o których wiadomo, Īe znajdą siĊ blisko lewej
strony, niezaleĪnie od tego, na jakim ekranie tekst zostanie wyĞwietlony.
Są to pierwsze sáowa tytuáu, lidu i kaĪdego akapitu. Pierwsze
sáowo tytuáu jest waĪniejsze od drugiego, pierwsze zdanie pierwszego
akapitu jest waĪniejsze od kolejnego, a w nim najwaĪniejszych jest
pierwszych kilka sáów.
Pisząc do internetu, musimy wiĊc pamiĊtaü o zasadzie odwróconej piramidy, zgodnie z którą najwaĪniejsze informacje
naleĪy umieszczaü na początku, tak by odbiorca mógá natychmiast siĊ zorientowaü, o czym jest tekst i czy chce go czytaü. Gdy juĪ
záapiemy czytelnika na haczyk, stopniowo przechodzimy do coraz
bardziej szczegóáowych informacji i wątków pobocznych. Odwrotnie
niĪ u Hitchcocka, tekst powinien zaczynaü siĊ od trzĊsienia ziemi,
a potem napiĊcie powinno spadaü.
Oto kilka skutecznych i sprawdzonych przez sáynnych autorów
sposobów, które pomogą Ci rozprawiü siĊ z pierwszym zdaniem:

WrzuÊ czytelnika w wir wydarzeñ
OpowieĞü nie ma początku ani koĔca. Wybiera siĊ arbitralnie
jakiĞ punkt swego doĞwiadczenia, z którego spoglądaü moĪna
wstecz lub teĪ naprzód ȸ tymi sáowami rozpoczyna siĊ powieĞü
Grahama Greene’a.
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Zacznij tekst w momencie, kiedy woda w garnku wrze, a nie gdy
dopiero odkrĊcasz kurek. Zadaj sobie pytania: Co siĊ w tej chwili
dzieje? Co siĊ zmieniáo? Twój czytelnik bĊdzie poáykaá kolejne strony,
by dowiedzieü siĊ, co siĊ stanie dalej albo co siĊ staáo wczeĞniej.
Oto kilka sáynnych pierwszych zdaĔ napisanych wedle tej metody:
KtoĞ musiaá zrobiü doniesienie na Józefa K., bo mimo Īe nic záego
nie popeániá, zostaá pewnego ranka po prostu aresztowany.
— Franz Kafka, Proces
Dzisiaj umaráa mama.
— Albert Camus, Obcy
Byá to dzieĔ, w którym wybucháa moja babcia.
ȸ Iain M. Banks, Ulica Czarnych Ptaków
To byáa miáoĞü od pierwszego wejrzenia.
— Joseph Heller, Paragraf 22
Szeryf z Lucasem Beauchamp zajechaá przed wiĊzienie w samo
poáudnie w niedzielĊ, choü juĪ od sobotniego wieczora wszyscy
w mieĞcie (a prawdĊ mówiąc i w caáym okrĊgu) wiedzieli, Īe
Lucas zabiá biaáego.
ȸ William Faulkner, Intruz

Zacznij od czegoĂ niezwykïego
Czytelnik chce, by autor rzuciá mu wyzwanie, by go zadziwiá, przeraziá,
oczarowaá. Zabierz wiĊc czytelnika do niezwykáego Ğwiata, w którym
nic nie dzieje siĊ tak jak powinno, i spraw, by zachodziá w gáowĊ, o co
chodzi. Jak to zrobiü? Uczmy siĊ od mistrzów:
W pewnej dziurze w ziemi mieszkaá sobie hobbit.
ȸ J.R.R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
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Wiele lat póĨniej, stojąc naprzeciw plutonu egzekucyjnego, puákownik Aureliano Buendía miaá przypomnieü sobie to dalekie
popoáudnie, kiedy ojciec zabraá go z sobą do obozu Cyganów,
Īeby mu pokazaü lód.
— Gabriel García Márquez, Sto lat samotnoĞci
Wszystkie dzieci — poza jednym — dorastają.
— J.M. Barrie, PiotruĞ Pan i Wendy
Byá — bowiem jego páeü nie pozostawiaáa Īadnych wątpliwoĞci, aczkolwiek ówczesna moda wcale jej nie podkreĞlaáa — w trakcie szlachtowania gáowy Maura, która koáysaáa siĊ zwieszona z krokwi.
— Virginia Woolf, Orlando
Przyjemnie byáo paliü.
— Ray Bradbury, Farenheit 451

Wprowadě intrygujÈcego bohatera
Udowodnij czytelnikowi, Īe Twój bohater zasáuguje na to zaszczytne
miano. PokaĪ, Īe warto za nim pójĞü:
Jestem niewidzialnym czáowiekiem.
— Ralph Ellison, Niewidzialny czáowiek
Byá starym czáowiekiem, który áowiá ryby w Golfstromie, páywając samotnie áodzią, i oto juĪ od osiemdziesiĊciu czterech dni nie
schwytaá ani jednej.
— Ernest Hemingway, Stary czáowiek i morze
Scarlett O’Hara nie byáa piĊkna, ale mĊĪczyĨni, zadurzeni w niej
tak jak dwaj máodzi Tarletonowie, rzadko zdawali sobie z tego
sprawĊ.
— Margaret Mitchell, PrzeminĊáo z wiatrem
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Oddaj gïos bohaterowi
Narratorem w Twojej opowieĞci jest jeden z bohaterów? Niech
w pierwszym zdaniu przemówi do czytelnika tak, by ten chciaá go dalej
sáuchaü. Nawet jeĞli zamierza sobie pogrywaü z czytelnikiem, niczym narrator powieĞci Buszujący w zboĪu:
JeĪeli rzeczywiĞcie gotowi jesteĞcie posáuchaü tej historii, to
pewnie najpierw chcielibyĞcie siĊ dowiedzieü, gdzie siĊ urodziáem,
jak spĊdziáem zasmarkane dzieciĔstwo, czym siĊ zajmowali moi
rodzice, co porabiali, zanim przyszedáem na Ğwiat, no i wszystkie
tym podobne bzdury w guĞcie Dawida Copperfielda, ale ja wcale
nie mam ochoty wdawaü siĊ w takie gadki, od razu wolĊ was
szczerze uprzedziü.
Co ciekawe, skrytykowany przez Salingera Dawid Copperfield
rozpoczyna siĊ bardzo intrygującym pierwszym zdaniem, które brzmi:
Czy sam zostanĊ bohaterem niniejszej powieĞci, czy miejsce moje
zajmie ktoĞ inny, rozstrzygną nastĊpne stronice. Jednak juĪ drugie
zdanie opowiada o tym, przed czym ostrzegaá Salinger, a mianowicie:
W kaĪdym razie zaczynam od początku, to jest od chwili mego
urodzenia.
A oto kilka innych pierwszych zdaĔ, w których ujawnia siĊ nietuzinkowy narrator:
Staáem siĊ tym, kim teraz jestem, kiedy miaáem dwanaĞcie lat,
pewnego mroĨnego, pochmurnego dnia zimną roku 1975.
— Khaled Hosseini, Cháopiec z latawcem
Nie bĊdĊ ukrywaá: jestem pensjonariuszem zakáadu dla nerwowo
chorych, mój pielĊgniarz obserwuje mnie, bodaj ani na chwilĊ
nie spuszcza z oka; w drzwiach bowiem jest judasz, a okno
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pielĊgniarza ma w sobie ów brąz, który mnie, niebieskookiego,
nie potrafi przejrzeü.
— Günter Grass, Blaszany bĊbenek
Gdy byáem máodszy i wraĪliwszy, ojciec mój daá mi pewną radĊ,
nad którą do dziĞ czĊsto siĊ zastanawiam.
— Francis Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby
Ja, Tyberiusz Klaudiusz Druzus Neron Germanik, i tak dalej, który
tak niedawno znany byáem przyjacioáom, krewnym, znajomym
jako Klaudiusz Idiota, Klaudiusz Jąkaáa, Klau-Klau-Klaudiusz,
a w najlepszym razie jako „biedny stryjaszek Klodzio”, przystĊpujĊ do spisania dziwnej historii mojego Īycia.
— Robert Graves, Ja, Klaudiusz

Wybierz znaczÈcy szczegóï
WiĊkszoĞü autorów rozpoczyna opowieĞü w Ğrodku akcji, wiĊc moĪe
warto pójĞü pod prąd? Namaluj obraz przed oczyma czytelnika, a dopiero póĨniej opowiedz, co siĊ dzieje. Tylko nie kaĪ mu czekaü zbyt
dáugo. Wybierz znaczący szczegóá, taki jak ryksza lub palma.
Niebo nad portem miaáo barwĊ ekranu monitora nastrojonego
na nieistniejący kanaá.
— William Gibson, Neuromancer
Ogary poszáy w las.
— Stefan ĩeromski, Popioáy
ĝniáo mi siĊ tej nocy, Īe znów byáam w Manderley.
— Daphne DuMaurier, Rebecca
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Biaáe grzebienie piany zdobiáy jasnozielone grzebienie kotáujących
siĊ fal, a spod zieleni wyzieraá granat.
— Torsten Krol, Biali bogowie.
Podnosi siĊ znad grządki w zapuszczonym ogrodzie — postanowiáa go stopniowo uporządkowaü — i spogląda przed siebie
w przestrzeĔ.
— Michael Ontaatje, Angielski pacjent

ZmuĂ czytelnika do refleksji
OpowieĞü o dwóch miastach Charlesa Dickensa rozpoczyna siĊ tak:
Byáa to najlepsza i najgorsza z epok, wiek rozumu i wiek szaleĔstwa, czas wiary i czas zwątpienia, okres Ğwiatáa i okres mroków,
wiosna piĊknych nadziei i zima rozpaczy. Wszystko byáo przed
nami i nic nie mieliĞmy przed sobą. DąĪyliĞmy prosto w stronĊ
nieba i kroczyliĞmy prosto w kierunku odwrotnym. Mówiąc
zwiĊĨle, byáy to lata tak bardzo podobne do obecnych, Īe niektórzy
z najhaáaĞliwszych znawców owej ery widzą w niej dobro i záo
takie samo jak dzisiaj, tylko w nieporównanie wyĪszym stopniu.
W oryginale caáy ten fragment to jedno zdanie ȸ wspaniaáe,
wysmakowane, monumentalne zdanie. DziĞ, w czasach zwiĊzáych
komunikatów tak rozbudowana refleksja na początku tekstu byáaby
ryzykowna, jednak wciąĪ dobrze jest rozpocząü od zaskakującej myĞli.
Czytelnik zacznie siĊ zastanawiaü: Co znaczą te sáowa? Co z nich
wynika? I bĊdzie czytaá dalej. Nie wierzysz? Przekonaj siĊ sam. Czy
chciaábyĞ czytaü teksty, które rozpoczynają siĊ tak:
Wszystkie szczĊĞliwe rodziny są do siebie podobne, kaĪda nieszczĊĞliwa rodzina jest nieszczĊĞliwa na swój sposób.
— Lew Toástoj, Anna Karenina
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Jest prawdą powszechnie znaną, Īe samotnemu a bogatemu
mĊĪczyĨnie brak do szczĊĞcia tylko Īony.
— Jane Austen, Duma i uprzedzenie
Sekret wart jest tyle, ile warci są ludzie, przed którymi powinniĞmy go strzec.
— Carlos Ruiz Zafón, CieĔ wiatru (rozpoczĊcie rozdziaáu)
Czas nie jest linią, lecz wymiarem, tak jak wymiary przestrzeni.
— Margaret Atwood, Kocie oko
OczywiĞcie, zdarzają siĊ Ğwietne ekspozycje, które rozpoczynają
siĊ na przykáad od dialogu. JeĞli uwaĪasz, Īe w Twoim pierwszym
zdaniu zadziaáa to, co zwykle siĊ nie sprawdza, spróbuj. Wszystkie triki
dozwolone. Zadziw swoich czytelników, rozbaw ich, zaszokuj, ale
nigdy nie pozostaw obojĊtnymi. Bo wtedy juĪ do Ciebie nie wrócą.
I najwaĪniejsze: Nie utknij na początku jak Joseph Grand,
bohater DĪumy Camusa. Ten skromny i pracowity urzĊdnik marzyá
o napisaniu powieĞci, która zachwyci wszystkich. Dopiero na áoĪu
Ğmierci pokazaá doktorowi Rieux swe dzieáo: piĊüdziesiąt stron notatnika zapisanych… jednym tylko zdaniem, za to setki razy przerabianym, skracanym lub wydáuĪanym. Pierwsza wersja brzmiaáa: WciąĪ
obok siebie maj, amazonka i aleje Lasku w coraz to innym ukáadzie,
ostatnia zaĞ: W piĊkny poranek majowy smukáa amazonka, siedząc
na wspaniaáej kasztance, jechaáa wĞród kwiatów alejami Lasku.
Z historii Josepha Granda páynie dla Ciebie taka oto nauka: póki
piszesz pierwszą wersjĊ tekstu, nie skupiaj siĊ na pierwszym zdaniu.
I tak póĨniej je skasujesz lub przeniesiesz w inne miejsce. Pierwsza
linijka prawdopodobnie bĊdzie ostatnią, nad którą bĊdziesz pracowaü.
Ostatecznie to przecieĪ tylko jedno zdanie. Wisáawa Szymborska kontynuowaáa swój noblowski odczyt: „Ale czujĊ, Īe i nastĊpne zdania
bĊdą trudne, trzecie, szóste, dziesiąte, aĪ do ostatniego…”.
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