
Prosty Poradnik Pisania Esejów 
 

Ten poradnik ma służyć jako pomoc w pisaniu wspaniałych esejów – przeprowadzi cię przez 

ten proces od początku do końca, przy zastosowaniu dziesięcioetapowej metody. W większości 

przypadków studenci lub potencjalni autorzy esejów wyposażeni są zaledwie w podstawowe 

informacje na temat tego, jak pisać i większość z tych informacji koncentruje się zazwyczaj na 

szczegółach związanych z formatowaniem tekstu. Szczegóły te są oczywiście potrzebne, ale pisanie 

to zdecydowanie coś więcej niż tylko formatowanie tekstu. Jeśli napiszesz swój esej zgodnie z tym 

planem, nie pomijając żadnego kroku, będzie to esej co najmniej na bardzo dobrym poziomie. 

Dzięki temu poradnikowi po prostu nauczysz się, jak tworzy się eseje, a jest to bardzo cenna wiedza, 

którą warto posiadać. 

~ Jordan B. Peterson 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: WSTĘP 

 

Czym jest esej? 

 

Esej jest stosunkowo krótkim tekstem poświęconym wybranemu zagadnieniu. Jednakże słowo 

„esej” (essay) oznacza również usiłowanie lub próbę. Esej jest zatem krótkim artykułem, w którym 

autor podejmuje próbę zbadania jakiegoś zagadnienia lub odpowiedzi na dane pytanie.  

 

Po co zawracać sobie głowę pisaniem eseju? 

 

W większości przypadków studenci piszą eseje wyłącznie dlatego, że wymaga tego od nich 

nauczyciel. Tym samym nabierają przekonania, że eseje służą głównie do zademonstrowania swojej 

wiedzy nauczycielowi lub profesorowi. Takie podejście jest zwyczajnie niewłaściwe, a wręcz 

niebezpieczne, nawet jeśli pisanie „na zaliczenie” bywa niezbędne w praktyce.  

 

Esej powstaje przede wszystkim dlatego, że autor usiłuje sformułować i uporządkować spójny, 

bogaty w wiedzę i wyrafinowany zestaw myśli na jakiś istotny temat. 

  

Natomiast dlaczego zajmowanie się formułowaniem wyszukanych idei jest tak istotne? Na 

początku bowiem nie ma różnicy pomiędzy tym a myśleniem. A myślenie jest ważne, ponieważ 

istnieje szansa, że działanie oparte na myśleniu będzie znacznie mniej bolesne i bardziej 

produktywne od działania opartego na ignorancji. Dlatego jeśli pragniesz życia cechującego się 

kompetencją, produktywnością, poczuciem bezpieczeństwa, oryginalnością i zaangażowaniem, 

zamiast życia ciężkiego, prymitywnego i krótkiego, o ważnych sprawach powinieneś myśleć z 

pełną ostrożnością. A nie ma na to lepszego sposobu niż pisanie. To dlatego, że pisanie poszerza 

twoją pamięć, zapoznaje z technikami edycji tekstu i objaśnia tok twojego myślenia. 

 

Możesz zapisać zdecydowanie więcej, niż jesteś w stanie zapamiętać, a tym samym poszerzyć 

swoją zdolność do rozpatrywania kilku idei jednocześnie. Co więcej, gdy te myśli zostaną zapisane, 

możesz je dowolnie przemieszczać i zmieniać – słowo po słowie, zdanie po zdaniu, akapit po 

akapicie. Możesz też odrzucać te idee, które wydadzą ci się niewystarczająco dobre po ich 

głębszym przeanalizowaniu. Jeśli odrzucisz te słabsze pomysły, zostaną ci same dobre. Możesz je 

zatrzymać i ich użyć. Wtedy te dobre i oryginalne myśli będziesz miał pod ręką, będziesz mógł je 

uporządkować i przekazać. 

 



Rozważ swój sukces w skali całego swojego życia. Oto coś, nad czym warto się zastanowić: osoba, 

która jest w stanie sformułować i zakomunikować najlepszy argument, prawie zawsze wygrywa. 

Jeśli chcesz zdobyć daną posadę, musisz pokazać się w jak najlepszym świetle. Jeśli chcesz 

podwyżkę, musisz przekonać kogoś, że na nią zasługujesz. Jeśli próbujesz przekonać kogoś o 

słuszności swojej sprawy, musisz skutecznie przedstawić jej zalety, szczególnie jeśli konkurujesz z 

innymi oraz ich pomysłami. 

 

Jeśli dzięki pisaniu wyostrzysz swoją zdolność myślenia i przekazywania myśli, będziesz lepiej 

uzbrojony. Pióro jest potężniejsze od miecza, jak mówi przysłowie. To nie jest żaden tandetny 

frazes. Idee zmieniają świat, szczególnie wtedy, kiedy są zapisane. Rzymianie wznosili budowle, a 

dziś nie ma ani Rzymian, ani ich budynków. Żydzi napisali Księgę i nadal istnieją, tak jak ich 

Księga. Okazuje się zatem, że słowa mogą przetrwać dłużej niż kamień i mieć większy wpływ na 

świat niż całe imperia. 

 

Jeśli nauczysz się, jak pisać i edytować swój własny tekst, nauczysz się także odróżniać dobre, 

błyskotliwie przekazane idee od tych złych, pochodzących od mniej inteligentnych i niewprawnych 

myślicieli. To oznacza, że będziesz w stanie oddzielić ziarno od plew. Wtedy będą na ciebie 

wpływać głębokie i rzetelne idee, i nie będziesz padać ofiarą głupich fanaberii, kaprysów i ideologii, 

których skala niebezpieczeństwa waha się od trywialnej do śmiertelnej.  

 

Ci którzy potrafią myśleć i komunikować swoje myśli są zwyczajnie potężniejsi od tych, którzy nie 

potrafią tego robić, potężniejsi w dobrym znaczeniu tego słowa, tzn. „kompetentni i skuteczni w 

wielu dziedzinach”. Co więcej, im wyżej uda ci się wspiąć po drabinie kompetencji, posługując się 

odpowiednio sformułowanymi myślami, tym ważniejsze w twoim życiu staną się myślenie oraz 

umiejętność komunikowania. Na samym szczycie większości złożonych dziedzin takich jak prawo, 

medycyna, nauka akademicka, biznes, teologia czy polityka nie ma nic bardziej istotnego i 

wartościowego. Jeśli potrafisz porządnie myśleć i komunikować się, będziesz również w stanie 

obronić siebie, swoich przyjaciół i swoją rodzinę, kiedy stanie się to konieczne, a w twoim życiu na 

pewno pojawią się takie chwile. 

 

Wreszcie warto zauważyć, że na najwyższych i najbardziej abstrakcyjnych poziomach twój umysł 

jest zorganizowany w sposób werbalny. Tym samym, jeśli dzięki pisaniu nauczysz się myśleć, 

rozwiniesz uporządkowany, efektywny umysł – taki, który ma dobre fundamenty i jest niezawodny. 

Oznacza to również, że będziesz zdrowszy psychicznie i fizycznie, gdyż brak klarowności myślenia 

oraz ignorancja powodują niepotrzebny stres. A dodatkowy stres sprawia, że twoje ciało reaguje 

nadmiernie na bodźce, które w innych warunkach zostałyby uznane za trywialne. To z kolei 

powoduje nadmierny wydatek energetyczny i szybsze starzenie się (wraz ze wszystkimi 

związanymi z tym negatywnymi skutkami zdrowotnymi). 

 

Zatem jeśli nie chcesz pozostać niezdrowym ignorantem oraz intelektualnym zerem, naucz się pisać 

(a także myśleć i komunikować swoje myśli). Inaczej będziesz zawsze na straconej pozycji – 

lekceważonym popychadłem. Twoje życie będzie o wiele trudniejsze, nieuchronnie skończysz na 

dnie drabiny społecznej i szybko się zestarzejesz.  

 

Nigdy nie lekceważ potęgi słów. Bez nich nadal żylibyśmy na drzewach. Pisząc esej, wprowadzasz 

do swojego życia całą potęgę kultury. To właśnie dlatego piszesz eseje (nawet te odgórnie zadane). 

Jeśli o tym zapomnisz, będziesz robił coś zwyczajnie głupiego, trywialnego i nudnego. Pamiętając 

o tym, podbijesz nieznane lądy. 



Kilka uwag technicznych 

 

Jeśli jesteś studentem lub po prostu masz w planach dużo pisać, powinieneś wyposażyć się w 

odpowiedni sprzęt. Oczywiście potrzebujesz komputera. Nie musi być on z najwyższej półki, ale 

warto zainwestować w dobry dysk twardy umożliwiający szybką pracę. Mniej istotne, ale pomocne 

będzie sprawienie sobie dwóch monitorów i ustawienie ich jeden przy drugim. Optymalne są 

dziewiętnastocalowe, ale nawet siedemnastocalowe dadzą radę. Im wyższa rozdzielczość, tym 

lepiej. Potrzebujesz dwóch ekranów, aby na jednym z nich wyświetlać materiały źródłowe, a na 

drugim sam esej (a nawet dwie wersje tego samego eseju jednocześnie obok siebie).  

 

Posiadanie drugiego monitora naprawdę pomaga. Sprawi on, że będzie ci się znacznie lepiej 

pracowało i będziesz bardziej efektywny. Dobra klawiatura (jak np. Microsoft Natural Ergo) 

również jest doskonałą inwestycją. Zwykłe klawiatury z czasem doprowadzą do urazów twoich 

dłoni, nie wspominając już o klawiaturach laptopowych. Używaj dobrej myszki a nie touchpada, 

który w przypadku kogoś, kto naprawdę dużo pracuje, wymaga znacznie więcej precyzyjnych 

ruchów – a to jest męczące. Ustaw klawiaturę tak, by twój wzrok padał dokładnie na jej środek, gdy 

siedzisz wyprostowany przed komputerem. Używaj wygodnego krzesła i siedź na nim w taki 

sposób, aby twoje stopy mogły komfortowo spoczywać na podłodze, a kolana zginały się pod 

kątem dziewięćdziesięciu stopni. To nie są błahostki. Możliwe, że spędzisz na pisaniu długie 

godziny, musisz więc stworzyć sobie taką przestrzeń do pracy, która nie będzie ci przeszkadzać, 

inaczej zyskasz kolejny dobry powód, aby unikać pracy i swoich zadań. 

 

Jak dobrze wykorzystać czas 

 

Mózg najlepiej funkcjonuje rano. Wstań. Zjedz coś. Jeśli dobrze się wyśpisz i zjesz odpowiedni 

posiłek, będziesz znacznie bardziej elokwentny i ożywiony. Tę tezę potwierdza wiele rzetelnych 

badań. Samo picie kawy jest kontrproduktywne. Zadbaj, żeby twój posiłek był bogaty w białko i 

tłuszcze. Przygotuj smoothie z owocami i dobrej jakości jogurtem. Jeśli nie masz nic w domu, 

wyjdź i kup sobie tanie śniadanie na mieście. Zrób wszystko, co konieczne, żeby zdrowo zjeść.   

Przygotuj się na to, że na pisaniu spędzisz od dziewięćdziesięciu minut do trzech godzin. 

Oczywiście nawet kwadrans już coś da, pod warunkiem, że robisz to codziennie. 

 

Nie czekaj na dużą ilość wolnego czasu, by zacząć. Jego nadmiar w twoim życiu nigdy nie 

nadejdzie, więc nie uzależniaj swojego sukcesu od czegoś, co nie istnieje. Najefektywniejsi pisarze 

piszą codziennie – choćby trochę. 

 

Uświadom sobie, że kiedy tylko zasiądziesz do pisania, twój umysł zacznie się buntować. Pełen jest 

bowiem innych pomysłów, z których każdy będzie starał się zwyciężyć. Może cię kusić, żeby 

zajrzeć do Facebooka czy na YouTube. Może zagłębisz się w internetową pornografię, zaczniesz 

sprzątać kłęby kurzu pod łóżkiem albo układać od dawna nieużywaną kolekcję płyt CD, napiszesz 

do swojej byłej miłości, przeczytasz książkę potrzebną na inne zajęcia, zrobisz niezbędne zakupy 

spożywcze albo pranie, zdrzemniesz się, wyjdziesz na spacer (w końcu potrzebujesz ruchu), 

zadzwonisz do przyjaciela lub rodzica – lista jest nieskończona. Każda część twojego umysłu, żywo 

zainteresowana tymi sprawami, będzie próbowała zwrócić na nie twoją uwagę i rozproszyć cię. Te 

upierdliwe demony można jednak zdławić cierpliwością. Jeśli przez piętnaście minut uda ci się 

odeprzeć tę pokusę (przez dwadzieścia pięć minut w wyjątkowo zły dzień), okaże się, że wrzawa w 

twoim umyśle przygasła i możesz skoncentrować się na pisaniu. Jeśli będziesz powtarzał to dzień 

po dniu, zobaczysz, że co prawda siła tych pokus nie maleje, ale skracać się będzie czas trwania 



tych prób rozproszenia cię. Zauważysz też, że nawet w te dni, kiedy koncentracja przychodzi z 

trudnością, nadal będziesz w stanie zająć się produktywnym pisaniem – jeśli wytrwasz. 

 

Nie oszukuj się, myśląc, że będziesz w stanie pisać nieprzerwanie przez sześć godzin. Trzy godziny 

to maksimum, zwłaszcza, jeśli planujesz pisać codziennie. Nie odkładaj pisania na ostatnią chwilę, 

żebyś nie musiał potem wyciskać z siebie siódmych potów. Pozwól sobie na odpoczynek po 

każdym dłuższym okresie wytężonej koncentracji. Trzy godziny wydajnej pracy są o niebo lepsze 

od dziesięciu godzin bezproduktywnego samooszukiwania się, nawet jeśli spędzasz ten czas w 

bibliotece. 

 

CZĘŚĆ DRUGA: POZIOMY ANALIZY TEKSTU 

 

Słowa, zdania, akapity… 

 

Esej – jak każda praca pisemna – istnieje na wielu płaszczyznach jednocześnie. Po pierwsze 

stanowi określony zestaw słów. Po drugie składa się ze zdań. Każde słowo powinno być 

odpowiednio dobrane i umieszczone we właściwym miejscu w każdym ze zdań. Zdanie powinno 

nieść ze sobą myśl – cząstkę idei wyrażonej w danym akapicie – i być poprawne gramatycznie. 

Każde zdanie powinno być odpowiednio ułożone i umieszczone wewnątrz danego akapitu we 

właściwym ciągu myślowym. Akapit to trzecia płaszczyzna, na której można rozpatrywać dany 

tekst. Przyjmuje się, że akapit powinien składać się przynajmniej z dziesięciu zdań lub stu słów. 

Zasada ta może się wydawać głupia z uwagi na jej arbitralność, jednakże powinieneś spróbować 

stosować się do niej, przynajmniej, dopóki nie wprawisz się w pisaniu. Nie masz za bardzo prawa 

łamać zasad, dopóki ich perfekcyjnie nie opanujesz. 

 

Oto krótka historyjka ilustrująca to zagadnienie, zaczerpnięta z Kodeksu Bezy: 

 

Chrystus podążał drogą w szabat, kiedy to bogobojni Żydzi w ówczesnych czasach nie powinni byli 

pracować. Ujrzał pasterza w rowie, próbującego wydostać owcę z dziury, do której wpadła. Było 

bardzo gorąco i z całą pewnością owca nie przetrwałaby w rowie całego dnia, wystawiona na 

działanie pustynnego słońca. Ale z drugiej strony trwał szabat. Chrystus spojrzał na pasterza i 

rzekł: „Człowieku, jeśli jesteś świadom tego, co czynisz, toś błogosławiony. Jeśli jednak jesteś 

nieświadom, toś przeklęty i łamiący prawo”. Po czym ruszył dalej drogą. 

 

Rzecz w tym, że dzień odpoczynku istnieje z jakiegoś powodu. Inaczej ludzie pracowaliby bez 

przerwy, przez cały czas – byliby ciągle nieszczęśliwi i wyczerpani. Zaharowaliby się na śmierć, 

konkurując ze sobą do upadłego. A zatem jeśli przychodzi czas na odpoczynek, to nie łam zasad, 

tylko zrelaksuj się. Z drugiej strony niedobrze jest skazywać owcę na pewną śmierć w upale, kiedy 

zaledwie kilka minut wysiłku mogłoby ją uratować. Jeśli więc szanujesz zasady, jesteś świadom ich 

wagi i tego, że służą nam jako ochrona przeciwko chaosowi nieznanego, a mimo to decydujesz się 

je złamać, jakkolwiek ostrożnie, ponieważ wymaga tego sytuacja – wtedy, cóż, powodzenia. Ale 

jeśli zamiast tego jesteś wyłącznie niedbałym, ignoranckim, antyspołecznym narcyzem, to uważaj – 

łamiesz zasady na własne ryzyko, czy jesteś tego świadom, czy nie. 

 

Zasady istnieją z jakichś powodów. Możesz je łamać tylko wtedy, kiedy jesteś mistrzem. Jeśli nim 

nie jesteś, nie myl swojej ignorancji z kreatywnością bądź wyjątkowym stylem. Teksty, które 

opierają się na zasadach, są łatwiejsze w odbiorze dla czytelników, ponieważ wiedzą oni wtedy 

mniej więcej, czego się spodziewać. Zasady są konwencją i jak wszystkie konwencje bywają 



czasami rozwiązaniem nie do końca optymalnym. Zdarza się to jednak rzadko. Dlatego na początku 

stosuj się do konwencji, starając się na przykład, by twoje akapity zawierały mniej więcej dziesięć 

zdań lub sto słów. 

 

Akapit powinien przedstawiać pojedynczą ideę ubraną w kilka zdań. Jeśli nie jesteś w stanie 

wymyślić stu słów na temat swojej idei, to prawdopodobnie nie jest ona najlepsza albo musisz o 

niej jeszcze trochę pomyśleć. Jeśli twój akapit rozciągnął się do trzystu słów lub przekroczył tę 

liczbę, prawdopodobnie zawiera w sobie więcej niż jedną ideę i powinien zostać podzielony. 

 

Wszystkie akapity powinny następować po sobie w logicznym ciągu, biegnącym od początku do 

końca tekstu. To jest czwarta płaszczyzna rozpatrywania eseju. Być może właśnie najważniejszym 

etapem pisania eseju jest ułożenie wszystkich akapitów w odpowiedniej kolejności. Każdy z nich to 

kamień milowy prowadzący do celu, jaki stawiasz sobie, tworząc ten esej. 

 

Piątą płaszczyzną eseju jest on sam jako całość. Każdy z elementów może być poprawny – każde 

słowo, zdanie i akapit, nawet sposób następowania akapitów po sobie – jednak esej może okazać się 

fiaskiem, ponieważ zwyczajnie będzie się jawił jako nieinteresujący lub niedostatecznie ważny. 

Bardzo trudno jest zrozumieć ten błąd pisarzom kompetentnym, lecz nie piszącym z inspiracji, 

ponieważ pojawia się problem, jak, z perspektywy krytyka, wytłumaczyć autorowi, co jest nie tak. 

Nie istnieje bowiem odpowiedź na pytanie autora eseju: „W którym dokładnie miejscu popełniłem 

błąd?”. Esej może być po prostu zły i tyle. Eseje pozbawione oryginalności czy kreatywności należą 

właśnie do tej kategorii. Czasami kreatywne osoby, które nie są wprawnymi pisarzami od strony 

technicznej, popełniają odwrotny błąd: źle dobierają słowa, błędnie konstruują zdania, 

nieodpowiednio układają zdania w akapitach, ich akapity nie współgrają ze sobą – a jednak ich 

eseje jako całość mogą okazać się sukcesem, ponieważ zawierają cenne przemyślenia, nawet jeśli 

autor dość rozpaczliwie próbuje znaleźć dla nich wyraz. 

 

Dodatkowe poziomy analizy eseju 

 

Jeśli myślisz, że poza wymienionymi pięcioma płaszczyznami analizy eseju nie ma już nic więcej, 

bardzo się mylisz. Istnieje jeszcze coś, co najprawdopodobniej jako pierwsi zauważyli, poza tą 

drobną zasługą, całkowicie karygodni i destrukcyjni uczeni zwani postmodernistami. Esej siłą 

rzeczy istnieje zawsze w szerszym kontekście interpretacyjnym stworzonym przez czytelnika 

(poziom szósty) oraz kulturę, w jakiej czytelnik jest osadzony (poziom siódmy), w tym po części z 

założeń, jakie czytelnik wnosi podczas lektury eseju. Poziomy szósty i siódmy mają głębokie 

korzenie w biologii i kulturze. Możesz myśleć: „Po co mi to?”, ale jeśli nie jesteś tego świadom, to 

znaczy, że nie bierzesz pod uwagę swoich odbiorców, a to duży błąd. Jednym z celów pisania eseju 

jest uporządkowanie własnych myśli, ale innym, równie ważnym, jest przekazanie tych myśli 

twoim odbiorcom. 

 

Jeśli twój esej ma być błyskotliwym strzałem w dziesiątkę, musi dobrze wypaść na wszystkich tych 

poziomach analizy jednocześnie. To bardzo trudne zadanie, ale to właśnie w tej trudności zawiera 

się wartość sztuki pisarskiej. 

 

Estetyka i piękno 

 

To jeszcze nie wszystko, co trzeba wziąć pod uwagę podczas pisania esejów. Trzeba również dążyć 

do zwięzłości – czyli treściwej i efektywnej ekspresji, jak również do piękna, które jest 



melodycznym lub poetyckim aspektem twojego języka (na wszelkich wymaganych poziomach 

analizy tekstu). Wreszcie, nie możesz być znudzony lub samemu zanudzać. Jeśli nudzisz się 

podczas pisania, to znak, że robisz to źle – i prawdopodobnie zanudzisz również swoich 

czytelników. Pomyśl o tym w ten sposób: nudzisz się z jakiegoś powodu i czasami jest to słuszny 

powód. Być może podczas pisania eseju nuda ogarnia cię dlatego, że tak naprawdę na jakimś 

głębszym poziomie okłamujesz sam siebie odnośnie tego, co robisz i dlaczego to robisz. Twój 

umysł, niezależnie od pragnień twojego ego, nie da się nabrać. Nie zmusisz go do zajmowania się 

czymś, co jest dla ciebie nieinteresujące lub co wydaje ci się bezsensowne. Automatycznie uzna on 

to za coś niewartego uwagi i wywoła w tobie poczucie nudy. 

 

Jeśli jesteś znużony swoim esejem, oznacza to, że albo wybrałeś zły temat (taki, który nie ma 

znaczenia dla ciebie i pewnie też dla innych), albo do odpowiednio dobranego tematu podchodzisz 

w zły sposób. Być może doskwiera ci fakt, że musisz napisać esej albo obawiasz się, jak zostanie 

odebrany, albo jesteś leniwy, albo brakuje ci wiedzy, albo jesteś nadmiernie i wręcz arogancko 

sceptyczny etc. 

 

Aby dobrze pisać, musisz znajdować się w odpowiednim stanie umysłu. Stan umysłu wpływa 

bowiem na estetykę. Dąż do tego, aby stworzyć coś wartościowego, pięknego i eleganckiego. Jeśli 

uważasz, że to idiotyczne, to na ten moment jesteś jeszcze stanowczo zbyt głupi, by dobrze pisać. 

Potrzebujesz głębokiej refleksji nad tym, dlaczego zakładasz, że nie warto gonić za wartością, 

pięknem i elegancją. Planujesz zaspokoić się brzydotą i grubiaństwem? Wolisz niszczyć niż 

tworzyć? 

 

Wybierz temat, który jest dla ciebie ważny. Niech zawrze się on w pytaniu, na które będzie 

odpowiadał twój esej. To zapewne najtrudniejszy z etapów tworzenia eseju: wybór odpowiedniego 

tematu. Być może twój wykładowca narzucił ci listę tematów, z których żaden ci nie podchodzi i w 

związku z tym uważasz, że jesteś zwolniony z obowiązku zadbania o jakość eseju. Otóż nie jesteś. 

Nadal w pełni od ciebie zależy, czy na jeden z zadanych tematów napiszesz w sposób interesujący 

także dla ciebie. To moralne, duchowe przedsięwzięcie. 

 

Jeśli poprawnie ustalisz, co cię interesuje, dostroisz się do głębszych poziomów swojej psychiki, 

zharmonizujesz się ze swoim duchem. Jeśli te głębsze poziomy twojej istoty nie będą pragnęły ani 

potrzebowały odpowiedzi na postawione przez ciebie pytanie, jest wielce prawdopodobne, że ty 

także nie będziesz tym zainteresowany. A zatem twoje zainteresowanie tematem stanowi 

potwierdzenie jego istotności. Ty, czy raczej jakaś część ciebie, potrzebuje odpowiedzi – ta potrzeba 

może być tak głęboka, jakby zależało od niej twoje życie. Na przykład ktoś odczuwający głęboką 

rozpacz, za paląco istotną może uznać odpowiedź na pytanie: „Po co żyć?” – aby uczynić życiowe 

cierpienie wartym znoszenia. Nie wszystkie pytania stawiane w esejach muszą znajdować się aż na 

takim poziomie ważności, ale nie powinieneś marnować czasu na idee, które cię nie interesują. 

 

A zatem odpowiednim podejściem podczas tworzenia eseju jest głębokie zainteresowanie tematem 

oraz wrażliwość estetyczna. 

 

Podsumowując to wszystko, co zostało wyżej powiedziane, daję ci pod rozwagę jeszcze jedną rzecz. 

Pamiętaj: ukończenie eseju jest lepsze od dążenia do perfekcji. Większość studentów nie zalicza 

zajęć, przydzielonego zadania czy projektu nie dlatego, że źle piszą, i przez to dostają dwójki czy 

jedynki, ale dlatego, że nie piszą wcale, i nie dostają nic. A zera są bardzo negatywne. Są czarnymi 

dziurami wśród liczb. Zera sprawiają, że przegrywasz. Zera niszczą twoje życie. Oddany esej, 



nieważne jak fatalnie napisany, zazwyczaj zapewni ci przynajmniej tróję. Nie bądź więc 

kompletnym autodestrukcyjnym idiotą. Oddaj cokolwiek. Nieważne, jak żałosne ci się to wydaje i 

jak bliskie prawdy jest twoje odczucie. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA: LISTA TEMATÓW I LEKTUR 

 

Główne pytanie, na które próbujesz odpowiedzieć w eseju stanowi jego temat przewodni. Oto kilka 

przykładowych, potencjalnie interesujących tematów: 

 

 Czy zło istnieje? 

 Czy wszystkie kultury w równym stopniu zasługują na szacunek? 

 Jak mężczyźni i kobiety powinni traktować się nawzajem w związku? 

 Co (jeśli cokolwiek) czyni człowieka dobrym? 

 

To przykłady bardzo ogólne, dość abstrakcyjne, co czyni je zagadnieniami filozoficznymi. Ale 

dobre tematy nie muszą być ogólne. Oto kilka przykładów bardziej konkretnych i nadal dobrych 

tematów: 

 

 Jakie były kluczowe wydarzenia za panowania Juliusza Cezara? 

 Jakie są najważniejsze aspekty teorii ewolucji Karola Darwina?  

 Czy Słońce też wschodzi Ernesta Hemingwaya jest ważną książką? 

 Jak można porównać ze sobą teorie psychiki Carla Gustawa Junga i Zygmunta 

Freuda? 

 Jakie istnieją różnice pomiędzy koncepcjami czasu Newtona i Einsteina? 

 Czy ostatnia wojna w Iraku była sprawiedliwa czy niesprawiedliwa? 

 

Proces pisania eseju możesz rozpocząć na dwa różne sposoby. Możesz przygotować listę tematów, 

które zostały ci przydzielone lub na przykład listę dziesięciu pytań, na które chciałbyś 

odpowiedzieć, jeśli decyzja odnośnie tematu pracy leży w twojej gestii. Bądź też możesz zacząć od 

stworzenia własnej listy lektur. Jeśli czujesz natomiast, że jesteś w stanie wybrać kilka potencjalnie 

interesujących cię tematów, to zacznij od listy tychże. Jeśli nie jesteś pewien, zacznij od ułożenia 

listy lektur.  

 

Tematy 

 

Wypunktuj je, aby powstała lista i zawrzyj je w formie pytań, jak na powyższych przykładach. 

 

1. [Temat nr 1] 

2. [Temat nr 2] 

...10. [Temat nr 10] 

 

Jeśli nie jesteś w stanie stworzyć takiej listy, prawdopodobnie musisz więcej poczytać (co i tak jest 

nieuniknione, jeśli chcesz napisać swój esej). Przy okazji, nie istnieje nic takiego jak blokada 

czytelnicza (podobnie jak nie istnieje blokada pisarska). Jeśli nie możesz pisać, to dlatego, że nie 

masz nic do powiedzenia. Brakuje ci pomysłów. W takiej sytuacji nie zrzucaj winy na brak weny do 

pisania. Przeczytaj coś. Blokady czytelniczej pozbędziesz się w dokładnie ten sam sposób – 

czytając. Jeśli nadal odczuwasz opór, przeczytaj coś innego – może lepszego. Postępuj tak, dopóki 

nie rozwiążesz problemu.  



Lista lektur 

 

Wypunktuj, co chcesz przeczytać lub co masz zadane jako lekturę. Ogólnie rzecz biorąc, powinny 

to być książki lub artykuły. Jeśli nie wiesz, jakie artykuły bądź książki byłyby odpowiednie czy 

użyteczne dla ciebie, możesz zacząć od poszukiwania haseł na Wikipedii lub innych źródeł 

encyklopedycznych i zasugerować się ich listami odnośników. W ten sposób znajdziesz pomysły na 

kolejne lektury. Na początek te źródła będą wystarczające. 

 

Jeśli trafisz na kogoś, czyje teksty okażą się dla ciebie szczególnie interesujące i pasujące do 

twojego tematu, warto sprawdzić, kogo ten autor czyta i podziwia. Możesz to prześledzić, notując 

nazwiska, jakie wspomina w swoich tekstach czy w bibliografii. W ten sposób nauczysz się 

poruszać produktywnie po szerokiej gamie materiałów. 

 

Załóżmy, że na tysiąc słów eseju powinieneś przeczytać od pięciu do dziesięciu książek lub 

artykułów, chyba, że otrzymałeś inne wskazówki. Jedna strona tekstu z podwójną spacją zajmuje 

przeważnie około 250 słów. Wypisz swoje źródła już na samym początku, nawet jeśli zrobisz to źle. 

Zawsze możesz to później poprawić. 

 

Lektura 1. 

Notatki: (zobacz następny punkt odnośnie notatek) 

Lektura 2. 

Notatki: (itd.) 

 

Uwaga psychologiczna i notka odnośnie notatek. 

 

W trakcie lektury sprawdź, czy jest coś, co szczególnie przykuwa twoją uwagę. To może być coś, 

co uważasz za istotne lub coś, z czym się poważnie nie zgadzasz albo o czym chciałbyś się więcej 

dowiedzieć. Przyglądaj się uważnie swoim reakcjom emocjonalnym. 

 

Pamiętaj, że zamierzasz także sporządzać notatki. Możesz je umieszczać bezpośrednio przy danych 

lekturach, jak zostało to pokazane na liście powyżej. 

 

Kiedy robisz notatki, nie zawracaj sobie głowy takimi głupotami jak zaznaczanie czy podkreślanie 

zdań w podręcznikach. Nie ma żadnych dowodów na to, że to działa. To jedynie wygląda jak praca. 

Staraj się przede wszystkim czytać ze zrozumieniem. Przeczytaj fragment, a potem zanotuj, czego 

się nauczyłeś lub też pytania, które pojawiły się w twojej głowie. Nigdy nie kopiuj tekstu 

źródłowego słowo w słowo. Najbardziej kluczowym elementem procesu nauki i zapamiętywania 

jest przekładanie sporządzonych notatek na własny język. I nie chodzi tutaj tylko o stwierdzenie: 

„Opisz to swoimi słowami”. To raczej dialog, jaki prowadzisz z autorem źródeł, które czytasz. 

Zupełnie jakbyś chciał powiedzieć: „Oto co zrozumiałem z tego, o czym mówisz”. W ten sposób 

pochwycisz istotę procesu pisania. 

 

Kiedy ktoś pyta, jak ci minął dzień, nie odpowiadasz mu przecież: „Cóż, najpierw otworzyłem oczy, 

potem mrugnąłem i przetarłem je. Potem postawiłem swoją lewą stopę na podłodze a potem prawą”. 

Taką opowieścią nawet cierpliwego słuchacza zanudziłbyś na śmierć. Zamiast tego eliminujesz 

niepotrzebne detale i koncentrujesz się na przekazaniu tego, co istotne. To jest dokładnie to, co 

powinieneś robić, kiedy sporządzasz swoje notatki w trakcie czytania lub po (robienie notatek po 

zakończeniu lektury jest często lepsze, ponieważ po tym, jak już zamknąłeś książkę, trudniej ci 

będzie skopiować tekst autora słowo w słowo i tym samym oszukać siebie samego, że wykonałeś 

jakąś pracę). 



Jeśli uważasz, że sporządzanie notatek w takim trybie jest trudne, spróbuj tego: przeczytaj jeden 

akapit, po czym odwróć wzrok od tekstu i spróbuj powiedzieć do siebie na głos (szeptem, jeśli 

znajdujesz się w bibliotece), o czym mówi ten akapit. Wsłuchaj się w to, co mówisz i szybko to 

zanotuj. 

 

Twoje notatki powinny być dwa do trzech razy bardziej obszerne niż to, co potrzebujesz zawrzeć w 

eseju. Możesz uważać, że to nieefektywne, ale to nieprawda. Jeśli chcesz pisać przejrzyście na dany 

temat lub zrozumiale o nim opowiadać, musisz wiedzieć znacznie więcej, niż tak naprawdę 

przekazujesz w tekście. To pomaga ci opanować poziomy szósty i siódmy analizy tekstu, które 

zostały opisane w jednej z wcześniejszych części tego poradnika – chodzi o kontekst, zgodnie z 

którym rozpatruje się esej. Twoje notatki powinny ci pozwolić na sformułowanie od ośmiu do 

dziesięciu pytań na zadany temat. Zrób to. Pamiętaj, że później zawsze możesz je zmodyfikować. 

Po prostu je zanotuj. 

 

CZĘŚĆ CZWARTA: KONSPEKT 

 

W tym momencie masz przygotowaną listę tematów i lektur. Czas wybrać temat. Zapisz go. 

 

Oto kolejna zasada: pierwszy szkic eseju powinien być dłuższy od jego wersji końcowej. A to 

dlatego, żebyś miał zapasowy materiał do ewentualnego usunięcia. Warto mieć co odrzucić, by 

zostawić tylko to, co dobre. Wcale NIE jest szybciej już przy pierwszym podejściu pisać dokładnie 

tyle słów, ile powinien zawierać esej. Taki sposób pisania czyni cię jedynie zbyt świadomym tego, 

co piszesz, a to znacznie spowalnia pracę. Staraj się, aby pierwsza wersja eseju była o 25% dłuższa 

od końcowej. Jeśli twój esej ma mieć tysiąc słów (bądź cztery strony), to zapisz to sobie poniżej.  

 

Sprecyzuj długość swojego eseju – zapisz docelową liczbę słów i stron, i powiększ je o 25%. 

 

Teraz musisz napisać konspekt. To jest najtrudniejszy etap tworzenia eseju i nie można go pominąć! 

Konspekt jest dla eseju tym, czym szkielet dla ciała. Zapewnia mu podstawową formę i strukturę. 

Co więcej, stanowi on de facto twoją argumentację (pojedyncze słowa i zdania to tak naprawdę 

twoje argumenty służące potwierdzeniu postawionej tezy). 

 

Esej obejmujący tysiąc słów wymaga konspektu zawierającego do dziesięciu zdań. Jednakże ten 

podstawowy zarys pracy nie powinien przekraczać piętnastu zdań, nawet jeśli esej ma obejmować 

kilka tysięcy słów lub więcej. Wynika to z faktu, iż trudno jest spamiętać naraz dłuższą 

argumentację, a jest to niezbędne do oszacowania jakości jej struktury. A zatem zanotuj od 

dziesięciu do piętnastu zdań konspektu, a jeśli esej ma być dłuższy niż tysiąc słów, stwórz 

podpunkty dla każdego z głównych punktów. Oto przykład dobrego, prostego konspektu: 

 

Temat: Kim był Abraham Lincoln? 

 

 Dlaczego warto o nim pamiętać? 

 Jakie były istotne momenty jego dzieciństwa? 

 Jakie były istotne momenty jego okresu dojrzewania? 

 Jakie były istotne momenty jego okresu dorosłości? 

 Jak wszedł do polityki? 

 Główne wyzwania, jakie przed nim stały? 

 Jakie były główne kwestie polityczne i ekonomiczne aktualne w jego czasach? 

 Kim byli jego wrogowie? 



 Jak sobie z nimi poradził? 

 Jakie były jego największe osiągnięcia? 

 W jaki sposób umarł? 

 

Oto przykład dobrego, dłuższego konspektu (dla eseju liczącego trzy tysiące słów): 

 

Temat: Czym jest kapitalizm? 

 

 Jak definiowano kapitalizm? 

o Autor 1 

o Autor 2 

o Autor 3 

 Gdzie i kiedy rozwinął się kapitalizm? 

o Kraj 1 

o Kraj 2 

 Jak rozwijał się kapitalizm przez pierwszych pięćdziesiąt lat po swoich narodzinach? 

o Jak rozwijał się przez następnych pięćdziesiąt lat? 

o (Stwórz kolejne podpunkty, jeśli to konieczne) 

 Prekursorzy kapitalizmu? 

o (Uwzględnij tyle stuleci, ile to konieczne) 

 Korzyści kapitalizmu? 

o Produkcja dóbr materialnych 

o Rozwój technologiczny 

o Wolność jednostki 

 Wady kapitalizmu? 

o Nierówna dystrybucja dóbr 

o Zanieczyszczenie środowiska oraz inne koszty zewnętrzne 

 Alternatywy dla kapitalizmu? 

o Faszyzm 

o Komunizm 

 Konsekwencje tych alternatyw 

 Potencjalny kierunek rozwoju 

 Wnioski 

 

Wystrzegaj się tendencji do tworzenia banalnych, sztampowych i wtórnych wstępów oraz 

podsumowań. Często przydatne okazuje się napisanie próbnego wstępu (jaki jest cel tego eseju, jak 

będzie przebiegał?) i podsumowania (jak esej został skonstruowany, jaki był jego cel?), ale 

zazwyczaj te notatki powinny zostać później usunięte.  

Napisz teraz swój konspekt. Spróbuj przeznaczyć jeden nagłówek na sto słów z eseju. Możesz także 

dodać podpunkty, jak w powyższym przykładzie z kapitalizmem. 

 

CZĘŚĆ PIĄTA: AKAPITY 

 

A zatem masz już gotowy konspekt. Teraz do każdego z punktów konspektu napisz od dziesięciu do 

piętnastu zdań, aby wypełnić treścią poszczególne akapity. Pomocne może okazać się dodanie 

dodatkowych podpunktów oraz edytowanie na zmianę: samego konspektu i zdań składających się 

na esej. Zaglądaj również do swoich notatek. Na tym etapie stosuj pojedyncze odstępy, aby mieć 

przed oczami jak najwięcej tekstu na raz. Na koniec poprawnie sformatujesz swój esej. 



 

Na razie nie przejmuj się też zbytnio tym, czy dobrze piszesz. Nie skupiaj się na niuansach takich 

jak piękna budowa zdań czy gramatyka. Najlepiej odłożyć to wszystko do momentu, aż dojdziesz 

do kolejnego ważnego etapu, jakim jest edycja tekstu. O całym procesie pisania eseju myśl 

dwutorowo. Podstawowym krokiem jest przygotowanie pierwszej wersji konspektu, który może 

być napisany względnie szybko i niestarannie. Tworząc ogólny zarys tego szkicu, możesz w dużej 

mierze oprzeć się na swoich notatkach. Jeśli utkniesz w pewnym momencie, po prostu przejdź do 

kolejnego punktu konspektu. Zawsze możesz wrócić do tego miejsca. 

 

Drugim ważnym etapem tworzenia eseju jest jego edycja. Pisanie (krok pierwszy) i edycja (krok 

drugi) spełniają różne funkcje i powinny być rozpatrywane oddzielnie, ponieważ w naturalny 

sposób kolidują ze sobą. Celem pisania jest produkowanie jak największej ilości tekstu. Celem 

edycji jest redukcja tekstu i jego systematyzacja. Jeśli spróbujesz robić obie rzeczy na raz, wtedy 

edytowanie będzie przeszkadzać ci w pisaniu. Robienie obu tych rzeczy jednocześnie wcale 

niczego nie przyspiesza ani nie ułatwia. Może się to okazać dosyć frustrujące.  

 

Oto przykład tekstu powiązanego z pytaniem zawartym w konspekcie. [miejsca, które wymagają 

przypisów zostały oznaczone jako (PRZYPIS, 19XX); ich formatowaniem zajmiemy się później]. 

 

Zdanie z konspektu: Jak definiowano kapitalizm? 

 

Trudno zdefiniować coś tak złożonego jak kapitalizm. Różni autorzy proponowali różne 

definicje. Liberalni oraz konserwatywni myśliciele jako kluczowy aspekt kapitalizmu podkreślają 

wagę własności prywatnej oraz związanych z nią praw własności (PRZYPIS, 19XX). Własność 

prywatna (wliczając w nią wartościowe dobra i środki niezbędne do ich wytworzenia) podlega 

swobodnemu obrotowi handlowemu z innymi posiadaczami własności na rynku, na którym o cenach 

decyduje popyt rynkowy, a nie centralna instytucja. Liberalni i konserwatywni myśliciele 

podkreślają także rolę efektywności produkcji – jak również jej jakości – i uznają zysk za 

mechanizm napędzający wydajność. Uważają, że niższy koszt jest pożądaną cechą procesu 

produkcji, i że uczciwa konkurencja przyczynia się do spadku cen. 

 

Dla porównania Światowy Ruch Socjalistyczny (PRZYPIS, 19XX) – międzynarodowe konsorcjum 

skrajnie lewicowych partii politycznych – definiuje kapitalizm jako posiadanie środków produkcji 

przez mniejszość – klasę kapitalistów. Według nich wyzyskuje ona klasę pracującą, czyli 

rzeczywistych producentów dóbr, którzy zmuszeni są sprzedawać swoje umiejętności i pracę za 

pensję lub inną formę wynagrodzenia. Socjaliści twierdzą, że to wyłącznie zysk napędza kapitalizm i 

że jest to motywacja z gruntu przesiąknięta zepsuciem. Współcześni ekolodzy natomiast mają 

tendencję, aby do listy obiektów eksploatacji dodawać także sam świat przyrody (PRZYPIS, 19XX). 

Myśliciele prawicowi skłonni są co prawda uznawać problemy wynikające z systemu 

kapitalistycznego, ale postrzegają je jako nieistotne w obliczu tych generowanych przez inne 

systemy ekonomiczne lub polityczne – tak realne, jak hipotetyczne. Myśliciele wywodzący się ze 

skrajnej lewicy uznają kapitalizm za główną przyczynę problemów takich jak bieda, nierówności 

społeczne czy degradacja środowiska. Wierzą, że istnieją inne systemy polityczne i ekonomiczne, 

których wdrożenie okazałoby się bardziej korzystne. 

 

Wstęp rozwijający pierwsze zdanie twojego konspektu zajął dwa akapity. Zauważ, że esej 

rozpoczyna się bez nawiązywania do samego siebie. Można byłoby od razu powiedzieć 

czytelnikowi, o czym będzie ten esej i w jaki sposób przedstawi dany temat, niż kręcić coś na 



początku bez ładu i składu, ale z drugiej strony lepiej jest od samego początku porwać uwagę 

czytelnika bez zbędnego owijania w bawełnę. Jak już nabierzesz wprawy w pisaniu, będziesz 

umiał/a zdecydować, jaka forma jest najlepsza. 

 

Kiedy napiszesz od dziesięciu do piętnastu zdań do każdego z punktów twojego konspektu, 

ukończysz w ten sposób swój pierwszy szkic eseju. Wtedy czas przejść do jego edycji. 

 

CZĘŚĆ SZÓSTA: EDYTOWANIE I PORZĄDKOWANIE ZDAŃ W AKAPITACH 

 

Przekopiuj poniżej pierwszy akapit swojego szkicu i oddziel spacją każde z jego zdań, tak aby 

wyglądało to jak na poniższym przykładzie (przykład pochodzi z cytowanego powyżej akapitu o 

kapitalizmie): 

 

Trudno zdefiniować coś tak złożonego jak kapitalizm. 

 

Liberalni oraz konserwatywni myśliciele jako kluczowy aspekt kapitalizmu podkreślają wagę 

własności prywatnej oraz związanych z nią praw własności (PRZYPIS, 19XX). 

 

Własność prywatna (wliczając w nią wartościowe dobra i środki niezbędne do ich wytworzenia) 

podlega swobodnemu obrotowi handlowemu z innymi posiadaczami własności na rynku, na którym 

o cenach decyduje popyt rynkowy, a nie centralna instytucja. 

 

Liberalni i konserwatywni myśliciele podkreślają także rolę efektywności produkcji – jak również jej 

jakości – i uznają zysk za mechanizm napędzający wydajność. 

 

Uważają, że niższy koszt jest pożądaną cechą procesu produkcji, i że uczciwa konkurencja 

przyczynia się do spadku cen. 

 

A teraz pod każdym ze zdań zapisz jego nową wersję, jak na przykładzie poniżej: 

 

Liberalni i konserwatywni myśliciele podkreślają także rolę efektywności produkcji – jak również jej 

jakości – i uznają zysk za mechanizm napędzający wydajność. 

 

Zarówno liberalni, jak i konserwatywni myśliciele podkreślają wagę jakości i efektywności, a także 

uznają zysk za słuszny mechanizm nagradzania za nie. 

 

W powyższym przykładzie znaczenie zdania zostało nieco zmienione podczas jego 

przeformułowywania. To samo zdanie w drugiej wersji może okazać się bardziej płynne, bardziej 

precyzyjne i wymowne. Sprawdź, czy możesz w podobny sposób udoskonalić każde ze zdań, jakie 

napisałeś: 

 

 Udoskonalić, to znaczy skrócić i uprościć (gdyż powinno się eliminować wszelkie 

niepotrzebne słowa). Dla początkującego pisarza praktycznie nie ma lepszego sposobu na 

szybką poprawę swojego warsztatu jak pisanie bardzo krótkich zdań. Sprawdź, czy nie 

możesz skrócić każdego zdania od 15 – 25% objętości. Pamiętaj, że wcześniej próbowałeś 

pisać swój esej tak, by był o wiele dłuższy, niż tego potrzebujesz. Teraz możesz zacząć 

korektę opartą na skracaniu. 

 



 Udoskonalić znaczy również starannie dobierać każde słowo. Nie ulegaj pokusie 

posługiwania się słowami, których raczej nie użyłbyś w normalnej rozmowie. Często 

początkujący pisarze próbują zaimponować swoim czytelnikom wyszukanym słownictwem, 

a efekt jest dokładnie odwrotny – zastosowane słowa są wprawdzie technicznie poprawne, 

ale zostały użyte w złej konotacji albo nie pasują do kontekstu zdania, akapitu czy całego 

eseju. Doświadczony pisarz natychmiast je wychwyci i potraktuje tak, jak na to zasługują: 

jako formę zamaskowania i oszustwa. Pisz w sposób jasny i czytelny, posługując się 

słownictwem, które dobrze opanowałeś (czasami możesz się postarać wyjść nieco ponad ten 

poziom, aby się nieustannie doskonalić). 

 

Przeczytaj każde zdanie na głos i wsłuchaj się w to, jak brzmi. Jeśli nadal wydaje się niezdarne, 

spróbuj wyrazić to samo inaczej, lepiej. Zapisz to. W ten sposób sformułuj na nowo każde zdanie. 

Kiedy skończysz, porównaj stare wersje z nowymi i wybierz te, które są według ciebie lepsze. 

Zapisz swoje nowe akapity.  

 

Teraz popracujesz nad poprawą każdego z akapitów. Skopiuj je ponownie (w niezmienionej formie). 

Chodzi o to, aby można było je później porównać z poprawionymi wersjami i upewnić się, czy 

rzeczywiście są lepsze. 

 

Zacznij od pierwszego akapitu. Podziel go znów na pojedyncze zdania, jak to robiłeś/aś wcześniej. 

Sprawdź, czy zdania wewnątrz każdego z akapitów są ułożone w możliwie najlepszym porządku. 

Przenoś je w inne miejsca, wycinaj i wklejaj, aby uzyskać jak najlepszą strukturę.  

 

Możesz również usuwać te zdania, które okażą się zbędne. Kiedy będziesz zadowolony/a z 

brzmienia pierwszego akapitu (to znaczy, kiedy zostaną tylko te zdania, które są niezbędne, krótkie 

i treściwe, a także ułożone w odpowiedniej kolejności), zrób to samo z pozostałymi akapitami. 

 

CZĘŚĆ SIÓDMA: ZMIANA KOLEJNOŚCI AKAPITÓW 

 
Przyjrzyj się teraz samej kolejności akapitów (podobnie jak robiłeś/aś to wcześniej ze zdaniami w 

poszczególnych akapitach). Na tym etapie procesu edycji możesz uznać, że kolejność podpunktów 

w twoim konspekcie nie jest prawidłowa i trzeba ją zmodyfikować. A zatem modyfikuj dowolnie 

kolejność nowych, ulepszonych akapitów (ich kopii!), dopóki nie znajdą się w lepszym porządku 

niż poprzednio. 

 

CZĘŚĆ ÓSMA: TWORZENIE NOWEGO KONSPEKTU 

 

Powinieneś mieć teraz gotowy całkiem przyzwoity drugi szkic. Wybrałeś stosowne źródła, 

sporządziłeś odpowiednie notatki, wypunktowałeś swoje argumenty, stworzyłeś pierwszy szkic 

eseju (akapit po akapicie), sformułowałeś od nowa swoje zdania tak, by były bardziej eleganckie i 

nadałeś im nową kolejność, jak również przemyślałeś od nowa kolejność akapitów. Dotarłeś 

znacznie dalej niż większość piszących kiedykolwiek dociera. Możesz myśleć, że to już koniec, ale 

mylisz się.  

 

Następny krok zamieni twój esej z „czwórkowego” w „piątkowy”. Może nawet pozwoli ci napisać 

coś znacznie lepszego, niż to, co kiedykolwiek wyszło spod twojego pióra (lepszego, tzn. 

bogatszego w informacje, precyzyjnego, spójnego, eleganckiego i pięknego).  

 

Przeczytaj swój zredagowany esej i przejdź dalej. 

 



Ten etap prawdopodobnie wyda ci się całkowicie zbędny lub wkurzający – albo jedno i drugie 

jednocześnie, ale co ty możesz wiedzieć? Jest to krok, który odróżnia mężczyzn od chłopców, czy 

kobiety od chłopców, czy mężczyzn od dziewczynek – czy jakakolwiek z wersji tego powiedzenia 

uchodzi za nieseksistowską i poprawną politycznie. 

 

Właśnie przeczytałeś swój esej. Teraz spróbuj napisać nowy konspekt obejmujący od dziesięciu do 

piętnastu zdań. Nie spoglądaj w tym czasie na swój esej. Jeśli musisz, wróć do niego na chwilę i 

przeczytaj znowu całość, a dopiero potem wróć do tego miejsca. Nie patrz na swój esej podczas 

tworzenia nowego konspektu. Jest wielce prawdopodobne, że jeśli zmusisz się do odtworzenia z 

pamięci wszystkich swoich argumentów, zapewne uda ci się je udoskonalić. Zasadniczo, kiedy coś 

zapamiętujesz, upraszczasz to, zachowując co najważniejsze. Twoja pamięć działa bowiem jak filtr 

usuwający wszystko to, co bezużyteczne, a zachowujący i porządkujący to, co niezbędne. To co 

teraz robisz, to destylacja esencji tego, co napisałeś.  

 

Napisz swój nowy konspekt. 

 

1.  

2. 

…10. 

(dodaj więcej punktów, jeśli to konieczne) 

 

Teraz, kiedy masz już gotowy nowy konspekt, możesz kopiować i wklejać materiał ze swojego 

poprzedniego eseju. Aby to zrobić, otwórz nowy dokument w Wordzie i wklej do niego swój nowy 

konspekt. Wróć do oryginalnego dokumentu, w którym pracowałeś i przewijając z góry na dół swój 

zredagowany esej, kopiuj i wklejaj poszczególne fragmenty tak, by pasowały do nowego konspektu. 

 

Być może odkryjesz, że nie potrzebujesz wszystkiego, co wcześniej napisałeś. Nie bój się 

pozbywać niepotrzebnego materiału. Usuń wszystko, co nie spełnia twoich wymogów i zostaw 

tylko to, co konieczne. 

 

Kiedy ukończysz już kopiowanie i wklejanie fragmentów starego tekstu do nowego konspektu, 

wtedy skopiuj cały swój nowy esej i wklej go w nowy dokument Worda. To będzie finalna wersja 

twojego eseju. Nie zapomnij dodać do niego strony tytułowej. 

 

CZĘŚĆ DZIEWIĄTA: POWTÓRZENIE 

 

I tak oto gotowa jest trzecia, ostateczna wersja twojego eseju. Prawdopodobnie twój tekst jest już 

całkiem niezły. Gdybyś chciał podnieść jego poziom jeszcze oczko wyżej, możesz powtórzyć 

proces przeformułowywania i porządkowania zdań, jak również redakcję akapitów i nagłówków 

konspektu. Często dobrym pomysłem jest odczekać kilka dni, zanim to zrobisz. Wtedy spojrzysz na 

swój tekst świeżym okiem i naprawdę zobaczysz to, co napisałeś/łaś, a nie to, co myślisz, że 

napisałeś/aś (co często się zdarza, kiedy próbujesz edytować tekst od razu po jego ukończeniu). 

 

Dopóki twoje zabiegi edytorskie wciąż zmieniają coś na lepsze, nie możesz uznać swojego eseju za 

ostatecznie skończony. Możesz to ocenić, próbując sformułować na nowo jakieś zdanie lub cały 

akapit. Jeśli nie masz pewności, czy nowa wersja jest lepsza od oryginału, wtedy proces redakcji 

jest zakończony.  

 



CZĘŚĆ DZIESIĄTA: ODNOŚNIKI I BIBLIOGRAFIA 

 

Kiedy formułujesz zdanie zawierające coś, co uznajesz za fakt, a przynajmniej potwierdzoną opinię, 

a o czym gdzieś przeczytałeś, powinieneś odwołać się do źródła. Inaczej, zgodnie z przyjętymi 

zasadami, będzie można oskarżyć cię o plagiat, uznawany za formę kradzieży (kradzieży własności 

intelektualnej). Istnieje wiele konwencji, zgodnie z którymi możesz odpowiednio uporządkować 

swoje odnośniki i swoją bibliografię (czyli listę książek oraz artykułów, które przeczytałeś, by 

zdobyć istotne informacje, z których jednak nie zaczerpnąłeś żadnych wystarczająco konkretnych 

idei, aby wymagały osobnego przypisu).  

 

Zestaw reguł opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) jest 

powszechnie używany przez eseistów. Konwencja ta zazwyczaj wymaga zamieszczenia w nawiasie 

nazwiska autora źródła, tuż po zdaniu wymagającym odniesienia. Na przykład: 

 

Po zdaniu zawierającym opinię, która nie jest twoja, bądź dotyczącym faktu, który 

zaczerpnąłeś z czyjegoś materiału źródłowego należy dodać odnośnik (Peterson, 2014). 

 

To zdanie można również zbudować w następujący sposób: 

 

Peterson (2014) uważa, iż wymagane jest, aby po zdaniu zawierającym opinię, która nie jest 

nasza, bądź fakt, który pozyskaliśmy z czyjegoś materiału źródłowego dodawać odnośniki. 

 

Istnieje również wiele konwencji związanych z używaniem bezpośrednich cytatów. Należy ich 

przestrzegać, kiedy cytujemy kogoś bezpośrednio, a nie parafrazujemy czyjąś wypowiedź. Oto 

przykład uwzględniający (fikcyjny) numer strony mającej zawierać cytowany materiał w oryginale: 

 

Peterson (2014, str. 19) uważa, że „konwencje Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychologicznego (APA) są powszechnie używane przez eseistów”. 

 

Tekst Petersona może zostać umieszczony na liście odnośników na końcu eseju, jak pokazuje 

poniższy przykład (to fikcyjna adnotacja): 

 

Peterson, J.B. (2014), Pisanie esejów. Poradnik Pisania Esejów, 01, 15 – 24. 

 

Stosuje się różne konwencje odniesień dla różnych rodzajów materiałów źródłowych, takich jak 

strony internetowe, książki czy artykuły. Wszystkie szczegóły odnośnie stylu używanego przez APA 

można znaleźć na tej stronie: https://apastyle.apa.org [źródło w języku angielskim] oraz tutaj 

https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/465 [źródło w języku polskim].  

 

Twój wykładowca może zalecać lub wymagać stosowania innych konwencji. Informacje o innych 

technikach i zasadach znajdziesz tutaj: http://www.easybib.com/reference/guide/mla/general [źródło 

w języku angielskim] oraz tutaj https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/461 [źródło w języku 

polskim].  

 

Należy opanować przynajmniej jedną konwencję. Zasady są wymagające i mogą irytować. 

Jednakże stosowanie się do nich jest nieodzowne, aby czytelnicy wiedzieli, do czego zmierza autor 

tekstu. Poza tym wystarczy, że nauczysz się ich tylko raz, więc zaciśnij zęby i po prostu zrób to.   

 

https://apastyle.apa.org/
https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/465
http://www.easybib.com/reference/guide/mla/general
https://biblioteka.uksw.edu.pl/pl/node/461


Dodaj odniesienia tam, gdzie są wymagane. Później dodaj listę odniesień na końcu swojego eseju. 

Upewnij się, że są zgodne z wybraną przez ciebie konwencją. 

 

W tym momencie twój esej jest gotowy. Teraz tylko wystarczy go 

poprawnie sformatować. 
 

Poprawne formatowanie oznacza zazwyczaj podwójną spację, stronę tytułową oraz odpowiednie 

wcięcie akapitowe na początku każdego akapitu [jednorazowe użycie klawisza Tab powinno 

wystarczyć]. Jeśli planujesz dodać przypisy czy nagłówki sekcji, to jest to szczegółowo omówione 

tutaj https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01 [źródło w języku angielskim]. Dodatkowe 

przydatne informacje odnośnie stylu, z przykładami, znajdziesz tutaj: http://bit.ly/ZC5eFV [źródło 

w języku angielskim]. Film traktujący o tych sprawach dostępny jest pod następującym linkiem 

http://bit.ly/ZpX1nR [źródło w języku angielskim].  

 

Jeśli dotarłeś/aś tak daleko – dobra robota. Po tym jak napiszesz kilka esejów, stosując się do 

kroków omówionych w niniejszym poradniku, odkryjesz z pewnością, że twoje myślenie stało się 

bogatsze i bardziej klarowne, podobnie jak twoje zdolności prowadzenia konwersacji. Pamiętaj, nie 

ma nic ważniejszego od edukacji – nic bardziej kluczowego dla twojej przyszłości i przyszłości 

twoich bliskich niż twoja edukacja. 

 

Powodzenia z twoim na nowo uporządkowanym i odświeżonym umysłem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polską wersję poradnika przygotowali: 

Jordan Peterson – Polska (jordanbpeterson.pl) & Fijorr Publishing (fijor.com). 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://bit.ly/ZC5eFV
http://bit.ly/ZpX1nR

