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ZAPIS KWESTII DIALOGOWEJ
        To prosta sprawa, która przysparza mnóstwo trudności wielu aspirującym pisarzom i pisarkom.
        Redaktorom i redaktorkom również. Ich zmorą są dialogi rozpoczynające się od dywizów.

        Zadbaj o kwestię zapisu dialogów, jeżeli chcesz, aby Twój tekst był przejrzysty 
i spójny, zarówno narracyjnie, jak i edytorsko.
       Zadbaj o nią, jeżeli chcesz, żeby wydawca pochylił się nad Twoim tekstem. 
       Bałagan w dialogach to pierwsza oznaka chaosu w całym manuskrypcie.

        Zadbaj wreszcie o tę kwestię, ponieważ poprawny zapis dialogów pozwala konstruować skuteczne
atrybucje i wtrącenia narracyjne – kluczowe przy budowaniu podtekstu. 

    
 
 



III

         Każdą kwestię dialogową zaczynaj od akapitu. Zmiana akapitu sugeruje zmianę punktu
widzenia. Wyraźnie zaznaczona zmiana punktu widzenia sprawia, że czytelnik, czytelniczka nie
gubi się w tekście. 

        – Stałeś i uśmiechałeś się jak szympans, kiedy Murzynka pokazywała ci drogę. Tfu! – rzekł pan Head.
        – Ja mówiłem tylko, że tutaj się urodziłem, nic więcej – odparł wreszcie drżącym głosem chłopiec. 
        – Wcale nie mówiłem, czy mi się miasto spodoba, czy nie. Nawet nie mówiłem, że chcę jechać do
miasta. Ale że się tutaj urodziłem, to nie moja wina. Chcę wracać już do domu. Od początku nie miałem
ochoty na tę wycieczkę. To był pomysł dziadka. Skąd dziadek wie, że nie idziemy wzdłuż szyn w odwrotnym
kierunku? 
         To podejrzenie nasunęło się już także panu Headowi. 
        – Pełno tu białych ludzi – powiedział. – Przedtem tędy nie szliśmy – odparł Nelson.

         F. O’Connor, Sztuczny Murzyn

PO PIERWSZE
OD AKAPITU



IV

        Każdą kwestię dialogową zaczynaj od pauzy lub półpauzy. 

        — Pauza — zwana również myślnikiem, jest najdłuższą graficznie kreską. 
        – Półpauza – jest krótsza od pauzy, w tekście literackim często zastępuję pauzę. 

        Jeżeli zdecydujesz się na pauzę, stosuj ją konsekwentnie od pierwszego do ostatniego
dialogu w tekście. 
        Jeżeli zdecydujesz się na półpauzę, postępuj tak samo. 
 
        Kwestii dialogowych NIGDY nie zaczynaj od dywizu: -. 
        Dywiz spełnia funkcję łącznika np. w przymiotnikach złożonych, takich jak biało-
czerwony, żółto-czarny.

PO DRUGIE
PAUZA LUB PÓŁPAUZA



         Po kolacji matka Małej padła na łóżko. 
         – Oszaleję z tymi dziewczynami, jeżeli nie wymyślę dla nich jakiejś rozrywki. Okropne
stworzenia. 
         – A ja wiem, kto by mógł się nimi zająć – oznajmiła Mała. 
         – Słuchaj no, nie chcę więcej słyszeć o panu Cheatamie – odparła matka. – Wprawiasz pannę
Kirby w zakłopotanie. To jedyny jej przyjaciel. Och, Boże! – westchnęła, siadając i patrząc
melancholijnie w okno. 

       
           F. O’Connor, Przybytek Ducha Świętego

V

ZAMYKASZ KWESTIĘ DIALOGOWĄ PAUZĄ LUB PÓŁPAUZĄ. PRZECHODZISZ DO
ATRYBUCJI DIALOGU. ATRYBUCJĘ ZAMYKASZ KROPKĄ. 

PO KROPCE OTWIERASZ PAUZĄ LUB PÓŁPAUZĄ
KONTYNUACJĘ KWESTII DIALOGOWEJ NALEŻĄCĄ DO TEJ

SAMEJ POSTACI 

ZACZYNASZ OD AKAPITU I OD PAUZY LUB PÓŁPAUZY



VI

        Atrybucja dialogu to opis wypowiedzi postaci literackiej. 

        – Nie – powiedziała. 
        – Tego się spodziewałem – odparł, siadając. – Zakpiłaś, bo masz mnie za głupca. 
        – Och, nie, nie! – krzyknęła. – Proteza przymocowana jest w kolanie, po prostu w kolanie.     
 Dlaczego chcesz ją zobaczyć? 
        Popatrzył jej w oczy długo i przenikliwie. 
        – Bo właśnie z powodu tej nogi różnisz się od wszystkich innych dziewczyn – powiedział. – Nie
ma drugiej takiej jak ty na świecie.

        

 
F. O’Connor, Poczciwi wiejscy ludzie

PO TRZECIE
ATRYBUCJA DIALOGU

KWESTII DIALOGOWEJ NIE KOŃCZYSZ KROPKĄ. ZA PAUZĄ LUB
PÓŁPAUZĄ ATRYBUCJĘ PISZESZ Z MAŁEJ LITERY



VII
        

        Czasowniki w roli atrybucji dialogu powinny być proste i konkretne. 

        Unikaj – jeżeli możesz – przysłówków. Osłabiają czasownik. 
        Stosowane w nadmiarze sprawiają, że dialog brzmi komicznie, 
ani trochę dramatycznie. "Krzyknął przenikliwie", "pisnęła radośnie", 
"jęknął rozdzierająco", "gwizdnęła przebiegle". 
        Słyszysz to, prawda?

        Co jednak uczynić w sytuacji, w której masz kilku lub kilkoro 
bohaterów w scenie, a nie chcesz wciąż stosować atrybucji dialogu? 
        Czujesz, że kręcisz się wciąż wokół tych samych czasowników.
        Ile można, prawda?
        Z pomocą przychodzą wtrącenia narracyjne. 



VIII

        Wtrącenia narracyjne to komentarze narratora (znajdują się zawsze w kwestii
dialogowej), które opisują mimikę, gesty, zachowanie postaci wypowiadającej swój tekst. 

       Małgorzata zrobiła dwa kroki do tyłu. 
       Andrzej zbliżył się do niej. 
       – Powiedz to. – Patrzył na nią w napięciu. – To, co musisz powiedzieć. – Zbliżył twarz do twarzy
Małgorzaty. Zmrużył oczy. – Musisz.
       – Nigdy. – Małgorzata splunęła w stronę Andrzeja. – Nienawidzę cię. 

PO CZWARTE
WTRĄCENIA NARRACYJNE

PRZED WTRĄCENIEM NARRACYJNYM KWESTIĘ
DIALOGOWĄ ZAMYKASZ KROPKĄ . 

PO PAUZIE LUB PÓŁPAUZIE WTRĄCENIE NARRACYJNE 
ZACZYNASZ Z DUŻEJ LITERY. KOŃCZYSZ KROPKĄ. 

JEŻELI CHCESZ KONTYNUOWAĆ WYPOWIEDŹ POSTACI, 
OTWIERASZ KWESTIĘ DIALOGOWĄ KOLEJNĄ PAUZĄ LUB PÓŁPAUZĄ.



IX

        Wtrącenia narracyjne nazywam czasem ruchem scenicznym.  
        Są sprytne i użyteczne. Potrafią powiedzieć o bohaterach więcej niż płaskie atrybucje.
Pozwalają również uniknąć powtarzających się czasowników w atrybucjach. 

        Sprawiają, że scena staje po pierwsze dynamiczna, po drugie wizualna. 
        Czytelnik, czytelniczka widzi, co robi postać literacka, jak się zachowuje, kiedy
wypowiada swój tekst. 

        Pamiętaj, że to, co bohater, bohaterka mówi nie musi być spójne, z tym, co robi. 
        Wtrącenia narracyjne pozwalają budować podtekst. 

        Wyobraź sobie, że Twój bohater oświadcza się kobiecie w eleganckiej restauracji.
Szepcze jej na ucho, że jest najlepszą rzeczą, jak go w życiu spotkała. Jednocześnie nie
spuszcza wzroku z biustu kelnerki. To, co robi jest sprzeczne z tym, co mówi. 

        I o to chodzi!

 



X

        Aspirujący pisarze i aspirujące pisarki często nie wiedzą, w jaki sposób mogliby zapisać to, co
myślą ich bohaterowie i bohaterki . 

        Myśl postaci, która wypowiada tekst, możesz pokazać w następujący sposób:

        — Tak, masz rację — powiedziała kobieta. Opuściła głowę. Jej twarz wykrzywił grymas bólu. „Tyle
mu poświęciłam.” — Powinniśmy się rozstać. Spakuję rzeczy. Zamówię taksówkę. 

       

       

PO PIĄTE
ZAPIS MYŚLI POSTACI LITERACKIEJ

AKAPIT I PAUZA LUB
PÓŁPAUZA

WTRĄCENIE NARRACYJNE ZAPIS MYŚLI BOHATERKIATRYBUCJA DIALOGU



XI
        Myśl, myśli bohatera lub bohaterki zamykasz w cudzysłowie i prezentujesz w tym
samym miejscu dialogu, w którym prezentujesz atrybucje i/lub wtrącenia narracyjne. 

        To, co myśli postać literacka w narracji (bez dialogu), możesz pokazać w następujący
sposób:

        1. „Teraz kopnęłabym go w przełyk”, pomyślała Jola, przyglądając się swojemu szefowi. „Może
wreszcie by coś poczuł.”
        2. Teraz kopnęłabym go w przełyk, pomyślała Jola, przyglądając się swojemu szefowi. Może
wreszcie by coś poczuł. 

        W takiej sytuacji myśli bohaterów albo zamykasz w cudzysłowie, albo nie. 
        To zależy od Ciebie. Osobiście polecam cudzysłów. Dzięki niemu tekst staje się
przejrzysty. 
        Wiadomo, kto i co mówi. 
        Wiadomo, kto i co myśli. 
        W dwóch powyższych przykładach zwróć uwagę na rolę i pozycję przecinków.

 



XII

        Istnieją teksty literackie, których pisarze, pisarki decydują się na autorski sposób zapisu
dialogu. Odmienny od wyżej zaproponowanego.
        To zazwyczaj indywidualna decyzja.  
        Decyzja zawsze konsekwentna. 

        Jeżeli chcesz sprawdzić, jak wyglądają podobne eksperymenty, zajrzyj do Drogi
Cormaka McCarthy’ego, Ewangelii według Jezusa Chrystusa Jose Saramago lub Półbrata L.S.
Christensena. 

        Bibliografia:
        F. O’Connor, Ocalisz życie. Może swoje własne. Tłum. M. Skibniewska i M. Kłobukowski.
Warszawa 2019.

SPRAWDŹ!
NAJWAŻNIEJSZA JEST KONSEKWENCJA



Powodzenia 
Masz pytania lub wątpliwości? 

Wyślij maila na kontakt@ewamadeyska.pl
Zajrzyj na stronę ewamadeyska.pl

EWAMADEYSKA.PL


