
201 

 

 

 

 

 

 

                        VI 
 

Samowystarczalność – o odwadze 
w zderzeniu z rzeczywistością 
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Tworzysz, masz do zaoferowania od siebie 
coś wyjątkowego – jak talent, zdolności, artystyczne 
spojrzenie. Fotografujesz, malujesz, rzeźbisz, może 
piszesz? Wszystko to jednak jest na ten moment                
w poczekalni życia, bo przecież wszyscy mówią, że 
sztuką na chleb nie zarobisz. Co słyszysz niemal co-
dziennie? Ludzie nie czytają książek i nie cenią dzia-
łań artystycznych. W społeczeństwie tkwi przekona-
nie, że uprawianie sztuki to zabawa, bo nie zaspo-
kaja podstawowych potrzeb człowieka.                          
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To oczywiście tylko zbiór pierwszych z brzegu 
negatywnych opinii, z którymi się z pewnością spo-
tkasz, jeżeli postanowisz poruszyć temat wyjścia        
w świat z tym, co masz do zaoferowania. Umówmy 
się, że strach przed krytyką i oceną to Twój kolejny 
powód dla którego nie chcesz pokazać talentu. Ta-
lent to dar duszy. Wypływa z serca jak cenny nektar. 
Pokazanie go światu jest twoim marzeniem, bo z po-
trzeby duszy wynika ukazanie go światu. Jesteś po-
słańcem, który przez sztukę ma zmieniać rzeczywi-
stość wokół. Twoja powieść może zmienić życie 
paru osób.  

Nawet jeżeli tylko jednej – to warto. Twój ob-
raz z sielskim krajobrazem ma zawisnąć w salonie 
wielodzietnej rodziny i być powodem do snucia ma-
rzeń najmłodszej z rodzeństwa o własnej stadninie 
koni. Twoja rzeźba drewnianego anioła ma posłużyć 
starszej kobiecie do wzbudzenia nadziei w sobie, że 
jeszcze nie wszystko stracone. Widzisz to? Zaczynasz 
rozumieć? Sztuka to dar dla innych ludzi, bo otwiera 
ich serca. 

UGRUNTOWANIE MARZEŃ 

Największym chyba rozczarowaniem arty-
stów, w tym pisarzy, jest zderzenie marzenia z rze-
czywistością. Żeby przekuć piękno daru jaki masz 
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dla innych, trzeba go osadzić w świecie materii. 
Wchodzimy więc w różne grupy ludzi, które działają 
na tym polu i mają doświadczenie. Korzystamy z rad 
osób, które, jak się nam wydaje, mogą nam dostar-
czyć informacje o tym, co chcemy osiągnąć. Często 
kończy się to rozczarowaniem. Nie zawsze, ale czę-
sto. Dlaczego? Z wielu powodów. W większości, je-
żeli zdecydujesz się wejść w określone środowisko – 
czy to biznesmenów, czy to artystów, czy inną grupę 
ludzi powiązanych wspólnym mianownikiem – mu-
sisz liczyć się z tym, że większość z tego, czego się 
spodziewasz, okaże się iluzją.  

Marzenie w przełożeniu na rzeczywistość 
ugruntowuje się często boleśniej niż się spodzie-
wamy. Mam na to swoją teorię. Świat ma być spraw-
dzianem, jak bardzo zależy nam na realizacji celu. 
Dlatego właśnie trafiamy na osoby, które np. znaj-
dują problem na każde rozwiązanie. Trafiamy na lu-
dzi, którzy będą chcieli odwieść nas od działania, bo 
obawiają się konkurencji lub nie mogą znieść, że 
ktoś może mieć większy talent od nich. Lub odwrot-
nie. Trafiamy na tych, którzy są samozwańczo oświe-
ceni, pełni fałszywego pojęcia swojej wielkości i trak-
tują nas protekcjonalnie. Nie sądziłam, że asertyw-
ność będzie w tym świecie aż tak potrzebna. Oka-
zało się, po wielu doświadczeniach, że prawda leży 
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gdzieś pośrodku. I mam dobrą wiadomość – konse-
kwencja popłaca. 

 

WALKA Z SYSTEMEM CZY OBEJŚCIE? 

W tym wpisie posłużę się przykładami z auto-
biografii Haruki Murakami, jednego z najwybitniej-
szych współczesnych pisarzy japońskich. Murakami 
był, w co ciężko uwierzyć z naszego punktu widze-
nia, latami miażdżony przez japońską krytykę. Wy-
trwał jednak w postanowieniu, że będzie wciąż pisał, 
chociaż jego powieści zaliczały fatalne recenzje.               
W jaki sposób więc udało mu się osiągnąć między-
narodowy sukces na przekór wszystkim? Może to 
dziwnie zabrzmi, ale po prostu nie brał swoich ma-
rzeń zbyt serio. Nie nadawał im rangi czegoś bo-
skiego i nieosiągalnego. Po prostu działał. I to 
wszechstronnie, na wielu polach. Robił to, co czuł za 
stosowne. Ludzie natomiast reagowali na to bezu-
stanną krytyką. W dużej mierze powinno ci to wyja-
śnić, dlaczego nie należy się przejmować większo-
ścią tego, co usłyszysz. Pozwolę sobie zacytować 
książkę Haruki Murakami, Zawód powieściopisarz, 
MUZA, 2017:  

„Załóżmy, że jakiś powieściopisarz umie śpie-
wać i zadebiutował, jako piosenkarz. Albo ma 
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inklinacje malarskie i zaczął wystawiać swoje obrazy. 
Niewątpliwie spotka się w niedalekiej przyszłości        
z jakimś oporem, zostanie wyszydzony lub wy-
śmiany. Ludzie będą mówić, że zagalopował się           
i robi Bóg wie co. Albo, że to amatorszczyzna, nie 
ma ani talentu, ani techniki. A profesjonalni piosen-
karze i malarze potraktują go chłodno. Może nawet 
będą mu bruździć. Na pewno jednak ciepło go nie 
przyjmą, nie powiedzą: witaj, miło cię widzieć. Jeśli 
zostałby życzliwie przyjęty, to jedynie w bardzo nie-
wielu miejscach i w ograniczonym zakresie. Prócz pi-
sania powieści od około trzydziestu lat aktywnie zaj-
muję się też tłumaczeniem literatury z języka angiel-
skiego. Na początku byłem (a bywa nawet, że jestem 
również teraz) bardzo za to krytykowany. Mówiono 
mi, że tłumaczenie to nie taka prosta sprawa. Nie po-
winien się do tego brać amator. Albo, że dla pisarza 
tłumaczenie to tylko rozrywka, ale innym wchodzi 
tym w paradę. A kiedy napisałem książkę Undergro-
und, zostałem surowo skrytykowany przez pisarzy 
specjalizujących się w literaturze faktu. Krytykowali 
na różne sposoby. Np. Nie zna zasad pisania litera-
tury faktu, to tandetny wyciskacz łez, tanie dyletanc-
two. Wcale nie zamierzałem pisać literatury faktu, 
tylko nie-fikcję literacką. Innymi słowy utwór, który 
nie był beletrystyką. Ale w końcu wyszło na to, że na-
stąpiłem na ogon tygrysom strzegącym literatury 
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faktu. Nie wiedziałem w ogóle o istnieniu takowego 
i nawet mi nie przyszło do głowy, że mogą istnieć 
jakieś specyficzne zasady pisania literatury faktu 
(…).”  

WSZYSTKO MA ZASADNOŚĆ, ABY ISTNIEĆ 

Podsumowując ten gorzki cytat – cokolwiek 
zdecydujesz się zrobić, możesz liczyć się z tym, że 
wiele osób będzie niezadowolonych z tego faktu. 
Co zatem zrobić, aby mniej bolało? Przyjąć do wia-
domości, że tak skonstruowany jest świat. Nie ozna-
cza to jednak, że nie mamy działać. Możesz odstawić 
swoje plany i zamknąć je w szklanej gablotce. Mo-
żesz już do końca życia się w nie wpatrywać i ścierać 
kurz. Codziennie biczując się w myślach za brak od-
wagi do ich realizacji. Tylko pamiętaj o tym, że kry-
tyka bardzo często jest płytka i wynika z nieświado-
mości, lub bałaganu, który osoba krytykująca ma      
w sobie. 

 

 

 

 

 


