


© Copyright by Z ote My li & Aleksander Sowa, rok 2018

Tytu : Biblia #SELF-PUBLISHINGu
Autor: Aleksander Sowa

Wydanie I
ISBN: 978-83-65837-10-3

Projekt ok adki: Janusz Skierkowski
Redakcja: M.T. Media

Autor nie bierze odpowiedzialno ci za b dne decyzje podj te na podstawie niniejszej
publikacji.

Autor oraz Wydawnictwo „Z ote My li” do o yli wszelkich stara , by zawarte
w tej ksi ce informacje by y kompletne i rzetelne. Nie bior  jednak adnej
odpowiedzialno ci ani za ich wykorzystanie, ani za zwi zane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Z ote My li”
nie ponosz  równie  adnej odpowiedzialno ci za ewentualne szkody wynik e
z wykorzystania informacji zawartych w ksi ce. Niniejsza publikacja, ani adna jej cz ,
nie mo e by  kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana,
ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
Wykonywanie kopii metod  kserograficzn , fotograficzn , a tak e kopiowanie
ksi ki na no niku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.

Z ote My li sp. z o.o.
44–100 Gliwice
ul. Ko ciuszki 1c
www.ZloteMysli.pl
e-mail: kontakt@zlotemysli.pl

Wszelkie prawa zastrze one.
All rights reserved.



3

Spis tre ci

Od wydawcy           7

Wst p           9

Warning, czyli zanim zaczniesz           15

Self-publishing i ojczyzna polszczyzna           19

Dlaczego napisa em t  ksi k            21

Mia em dziesi  lat, gdy us ysza  o mnie wiat           25

Ja, grafoman, czyli kim jestem           35

Czym jest pisarstwo niezale ne?           41

Kilka ciekawych historii           49

Self-publishing success story           55

Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica           63

Tradycyjny model jest prostszy           71

Dzi kujemy, nie skorzystamy           81

Po co to wszystko?           89

Kim jest autor niezale ny?           91

Rodzaje samopublikowania           97

Zalety i wady ró nych cie ek wydawniczych           107

(Pseudo)wydawnictwa, czyli wspó finansowanie           119



Biblia #SELF-PUBLISHINGu

4

K amcy, k amcy           129

Ile naprawd  kosztuje wydanie ksi ki?           137

Ile mo na na tym zarobi  (straci )?           141

Zanim wy lesz, czyli jak przygotowa  manuskrypt           145

Instrukcja wydania ksi ki           149

Self-electronic           155

Self-electronic w Polsce           159

Niezupe nie tradycyjna cie ka wydawnicza           165

Profesjonalna ok adka           171

Chwytliwy, dobrze dobrany tytu            185

Formatowanie           193

Sk ad           209

Jak opublikowa  e-booka w Smashwords           219

Jego wysoko  KDP Amazona           235

Mamy jeszcze Google Play           261

Google Books — Ksi ki Google           271

Tylko albo a  CreateSpace           275

Lulu: Online Self Publishing Book & eBook Company           293

Tylko Feedbooks           305

Scribd — to mi wystarczy           307

Tolino muss sein           317



Spis tre ci

Zdrastwujtie, Ridero           325

I Have a Dream, czyli jak Wyda Ksi k            335

My jeste my Rozpisani           347

OSDW Azymut           351

Jej wysoko  ebookpoint.pl           357

Pod nadgryzionym jab uszkiem           363

Gdzie jeszcze?           367

Autor na swoim, czyli w asna firma           371

Kilka antyhistorii z ycia self-publikuj cego autora           383

Formaty i zabezpieczenia antypirackie           393

Ma y krok dla autora, wielki dla historii ksi ki           405

Jak z sukcesem (wy)promowa  swoj  ksi k            409

Poradnik selfa — marketingowe case study           435

Traktuj odbiorc  lepiej, ni  to robi wydawca           441

Problemy niezale nych autorów w Polsce           449

Nieuchronne, niczym mier , podatki           459

Odbieranie p atno ci           469

Teoria d ugiego ogona           473

Twoja droga           479

Pisz, publikuj albo gi !           485

Literatura           488





7

Od wydawcy

Publikacja jest przeznaczona dla autorów planuj cych publikowanie w asnych dzie ,
zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, niezale nie od tradycyjnej cie ki
wydawniczej. Pozwala uzyska  informacje niezb dne do samodzielnego wydania
ksi ki oraz e-booka i ich skutecznego promowania w polskich oraz zagranicznych
kana ach dystrybucji.

W poradniku skrótowo przedstawiono zarys historyczny zjawiska samopublikowa-
nia, jego znaczenie i wp yw na rynek ksi ki ze wskazaniem konkretnych przyk adów.
Szeroko omówiono poszczególne modele wydawnicze oraz rodzaje samopubli-
kowania (true self-publishing, self-electronic, vanity publishing, subsidy publis-
hing itp.) ze wskazaniem wad i zalet. Szczególn  uwag  skupiono na problematyce
zwi zanej z opracowaniem technicznym ksi ki lub ksi ki elektronicznej, w tym
z zasadami projektowania ok adek, formatowania i sk adu oraz przygotowania do
druku lub dystrybucji w formie cyfrowej. Omówiono opracowanie informacji me-
dialnych i marketingowych oraz sposoby promowania wydanego dzie a.

Pozycja porusza zagadnienia dotycz ce publikowania, sprzeda y i dystrybucji w kra-
jowych oraz wiatowych ksi garniach internetowych (np.: Empik, Virtualo, Amazon,
Smashwords), jak równie  skutecznego marketingu w formie studium przypadków.
W tre ci zawarto informacje na temat obs ugi posprzeda owej, orientacyjnych
kosztów wydania dzie a, form opodatkowania, rozlicze  z dystrybutorami oraz
ksi garzami.

 W poradniku omówiono dzia anie najwa niejszych polskich i zagranicznych platform
wydawniczych dla samodzielnie publikuj cych autorów z wyja nieniem obs ugi,
sposobów dodawania nowych tytu ów, edycji oraz charakterystyki firm wydawni-
czych specjalizuj cych si  w publikowaniu dzie  za pieni dze autora. Dzi ki boga-
temu materia owi ilustracyjnemu oddawany w r ce czytelnika tytu  pozwala uzyska
informacje niezb dne do w pe ni samodzielnego, skutecznego przeprowadzenia
procesu publikacji profesjonalnej ksi ki papierowej lub elektronicznej, na której
sprzeda y mo na osi gn  realne zyski.
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Poradnik powsta  na bazie wieloletnich do wiadcze  jednego z najbardziej znanych
polskich autorów niezale nych, który wydaje samodzielnie z powodzeniem od 15 lat
w asne utwory, wspó pracuj c jednocze nie z najwi kszymi wydawnictwami w Polsce,
w tym równie  z wydawnictwem Z ote My li. Spod jego pióra wyszed  tytu  Autor
2.0. Jak wyda  (w asn ) ksi k  i na tym zarobi , który wraz z pozosta ymi pozycjami
beletrystycznymi tego autora trafi  do kilkudziesi ciu tysi cy czytelników w Polsce
i na wiecie.
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Self-publishing to taka sytuacja wydawnicza, w której autor wydaje swoj  ksi k
bez udzia u wydawnictwa i w tym sensie sam staje si  wydawc . W obecnej postaci
jest to zjawisko nowe, ale dynamicznie si  rozwijaj ce.

W 2009 r. ameryka ski tygodnik bran y wydawniczej „Publishers Weekly” poda ,
e rok wcze niej po raz pierwszy w historii niezale ni autorzy w USA opublikowali

wi cej tytu ów od autorów korzystaj cych z tradycyjnych wydawnictw. W roku na-
st pnym u amek ten stanowi  a  76% wszystkich opublikowanych tytu ów. Nale y
mie  wiadomo , e tak wysoki procent mia  zwi zek z udost pnieniem w tamtym
czasie przez ksi garni  Amazon bezp atnej us ugi Kindle Direct Publishing, której
dzia anie szerzej omówi  w dalszej cz ci poradnika. Pozwoli a ona samodzielnie
publikowa  dzie a autorom tak atwo jak nigdy wcze niej w historii ksi ki. Umo li-
wi a równie  prost  i efektywn  sprzeda . Nic dziwnego, e ju  w roku 2010 pojawi y
si  pierwsze doniesienia prasowe o powa nych sukcesach sprzeda owych autorów
korzystaj cych z tej us ugi.

Warto doda , e na rynku ameryka skim w listopadzie 2007 r. w sprzeda y pojawi o
si  przeno ne urz dzenie do czytania ksi ek elektronicznych (e-booków) i innych
dokumentów elektronicznych (np. e-prasy). Te dwa wydarzenia wp yn y na wzrost
popularno ci samodzielnego wydawania przez autorów swoich utworów, które to
wydawanie przyj o si  okre la  w Polsce, niezupe nie zreszt  s usznie, jako self-
-publishing.

Nale y zda  sobie oczywi cie spraw , e samopublikowanie (self-publishing) przy-
ci ga przede wszystkim autorów tych dzie , które zosta y z ró nych przyczyn od-
rzucone przez tradycyjnych wydawców. Self-publishing stanowi równie  wspa-
nia  mo liwo  ponownego zaistnienia dla utworów wydanych wcze niej, które
z ró nych przyczyn nie s  wznawiane. Z punktu widzenia odbiorcy najwa niejsze
jednak jest to, e self-publishing umo liwia dotarcie do czytelników dzie om, które
nie mia yby szans na publikacj , gdyby nie mo liwo ci stworzone przez nowoczesne
samopublikowanie. Kolejne spektakularne sukcesy sprzeda owe samodzielnie publi-
kuj cych autorów dowodz , e tradycyjni wydawcy nie maj  monopolu na czytelnicze
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gusta i stuprocentowo skutecznego wydawniczego sita. Dzi , bior c pod uwag
sukcesy takich autorów jak Dmitrij G uchowski, John Locke, E.L. James, Amanda
Hocking czy Cory Doctorow oraz wielu innych, nale y uzna  self-publishing za
zjawisko zdecydowanie pozytywne i korzystne zarówno dla odbiorców, jak i oczywi-
cie samych autorów. Niemniej nie sposób pomin  fali krytyki p yn cej ze strony

tradycyjnych wydawców oraz tradycyjnie wydaj cych autorów i, rzecz jasna, cz ci
czytelników.

Bior c pod uwag  sukcesy sprzeda owe niektórych samodzielnie wydaj cych swoje
utwory autorów, ta krytyka jest oczywista. Samopublikowanie stoi w naturalnej
sprzeczno ci z interesem tradycyjnie publikuj cych autorów oraz wydawców. Tu
pojawia si  wielokrotnie powtarzany mit, e ksi ki publikowane przez samodziel-
nie wydaj cych autorów s  z e i niskiej jako ci. Bo skoro nie zosta y wydane przez
tradycyjnego wydawc , musz  by  s abe. Gdyby by o inaczej, zosta yby wydane.
Jednocze nie wci  si  naiwnie wierzy, e wydanie w tradycyjnym wydawnictwie
gwarantuje wysok  jako  merytoryczn , edytorsk  oraz j zykow  ka dego dzie a.
W cz ci przypadków faktycznie tak jest, lecz nie zawsze, czego dowodz  liczne przy-
padki wydawania odrzuconych wcze niej dzie  i ich g o ne sukcesy lub wydawanie
ksi ek niskiej jako ci przez uznanych graczy.

To prawda, e cz  czytelników zrazi a si  do s abych samodzielnie opublikowa-
nych dzie . Uto samiaj  oni swoje rozczarowanie z ogó em zjawiska lub te  kieruj
si  stereotypami celowo podsycanymi przez tradycyjnych wydawców i wspó pra-
cuj cych z nimi autorów. Mimo pewnej niech ci oraz nasilenia si  krytyki samo-
publikowanie, jako stosunkowo dobrze ju  znane w USA oraz na zachodzie Europy
zjawisko, powoli przenika równie  do Polski. Wci  jednak nie jest zazwyczaj ro-
zumiane w a ciwie, najcz ciej b d c kojarzonym z publikowaniem wy cznie od-
rzuconych przez wydawnictwa dzie  niskiej jako ci przez autorów nieposiadaj cych
talentu lub wprost pos dzanych o grafomani .

W zwi zku z tym, e dot d na polskim rynku nie pojawi a si  publikacja w pe ni
po wi cona tej tematyce, uzna em za s uszne wype nienie tej luki. Posiadam bo-
wiem wieloletnie do wiadczenie w dzia alno ci samodzielnie publikuj cego autora
poparte osobistymi przekonaniami. Uwa am bowiem, e wraz z upowszechnieniem
si  zjawiska samopublikowania równie  w naszym kraju taka publikacja jest potrzeb-
na. Mam nadziej , e ten poradnik przyczyni si  do pe niejszego zrozumienia zja-
wiska self-publishingu oraz coraz atwiejszego i bardziej wiadomego publikowania
w asnych utworów przez autorów wyposa onych w informacje zawarte w niniejszym
opracowaniu.
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Powody, dla których decydujemy si  na publikowanie utworów, s  ró ne. Pewnie
s  tacy twórcy, którzy czuj  wewn trzn  potrzeb  dzielenia si  ze wiatem swoj
twórczo ci , innym zale y wy cznie na tym, aby ich ksi k  zobaczyli cz onkowie
rodziny oraz znajomi. Niektórzy we w asnej ksi ce widz  projekt, któremu po wi -
caj  d ugie lata pracy, chc c w ten sposób utrwali  dzie o swojego lub czyjego  ycia.
Nie od dzi  przecie  wiadomo, e wydanie ksi ki mo e by  sposobem wykreowa-
nia siebie w roli specjalisty w jakiej  dziedzinie. Innymi s owy: opublikowanie
ksi ki mo e by  doskona ym sposobem na zbudowanie swojego wizerunku i jest
w pewnym sensie nobilitacj . Samodzielne publikowanie nie jest jednak zjawiskiem
nowym. Zaryzykuj  nawet stwierdzenie, e jest zjawiskiem tak starym, jak publi-
kowanie w ogóle. Niew tpliwie jednak za spraw  rozwoju technologii nigdy nie
by o atwiejsze ni  dzi  i dlatego kolejni autorzy korzystaj  z okazji, decyduj c si  na
pokazanie wiatu, co skrywa ich szuflada.

Jednak uzyskanie s awy oraz pieni dzy z publikowania ju  takie proste nie jest. Tak
samo wcale nie jest proste wydanie dobrej ksi ki, bo o wydawaniu jedynie takich
chcia bym pisa  w tym poradniku. Do tego celu prowadzi kilka dróg.

Mo na latami walczy , aby dzie o zosta o przyj te do druku w klasycznej oficynie.
W tym celu ten jeden szczególny manuskrypt mo na przerabia , szlifowa , skre la
ca e rozdzia y i pisa  latami swoj  ksi k  od nowa, niczym Michai  Bu hakow Mistrza
i Ma gorzat . Jednak istnieje niebezpiecze stwo, e wci  poprawiaj c swoje dzie o
a  do mierci, nigdy nie uzyska si  do ko ca zadowalaj cej wersji.

Mo na pisa  inne ksi ki i wysy a  je do wydawców. Z ka d  nast pn  powie ci ,
nowel  albo opowiadaniem przecie  warsztat pisz cego powinien si  poprawia ,
wi c kolejne manuskrypty powinny by  lepsze, a  do chwili, kiedy powstanie ten je-
den, wystarczaj co dobry, aby kto  zechcia  go wyda  (cokolwiek to znaczy). Tutaj
jednak niebezpiecze stwo jest takie samo jak wcze niej: pisa  tak mo na do ko ca

ycia, a niewydane manuskrypty wrzuca  do szuflady i umrze , nigdy niczego nie
publikuj c.

Mo na mie  talent, czyli co , co sprawia, e owocem stukania w klawiatur  b dzie
dzie o absolutnie genialne, fenomenalne, które oczaruje zespó  redakcyjny. Ten,
zebrawszy si  na nadzwyczajnym posiedzeniu, zdecyduje o niezw ocznej publikacji
takiego utworu. Tyle e prawdopodobie stwo posiadania przez przeci tnego czy-
telnika tego wst pu talentu na miar  Vladimira Nabokova, Marka H aski czy Doroty
Mas owskiej jest, delikatnie mówi c, niewielkie.



Biblia #SELF-PUBLISHINGu

12

Mo na te  po prostu mie  szcz cie. Wystarczy odrobina talentu, troch  wytrwa o-
ci i ten pierwszy, stale poprawiany albo tylko odrobin  zmodyfikowany pierwszy

czy dziesi ty manuskrypt b dzie o tym, co w chwili pierwszego czytania przez re-
daktora oka e si  aktualne, wa ne, g o ne i medialne. To mo e by  wojna, zamach
na prezydenta, atak terrorystyczny, sprawa imigrantów albo uchod ców, inwazja
kosmitów, szczepionka na AIDS lub setki innych podobnych tematów. Naprawd

ycz  Ci szcz cia oraz pomy lno ci, lecz wed ug mnie w yciu, tak samo jak w j -
zyku polskim, nic nie jest „po prostu”. A je li ju  jeste  takim szcz ciarzem, e
znalaz e  poczytny temat, trafiasz w czas i do tego masz niez y warsztat oraz du o
szcz cia, to mo e nie b dzie dla Ciebie wi kszym problemem przes anie mi ju  teraz
poczt  elektroniczn  sze ciu liczb z czterdziestu dziewi ciu. Najlepiej wraz z dat ,
kiedy zostan  wylosowane. B d  zobowi zany.

Zaprezentowane wy ej alternatywy nie s  jedyne. O tym, jak jeszcze inaczej mo na
wyda  swój utwór, dowiesz si  z mojej ksi ki pt. Autor 2.0. Jak wyda  (w asn )
ksi k  i na tym zarobi . W publikacji, któr  czytasz w tej chwili, skupi  si  tylko na
jednej z tych opcji — self-publishingu. Obiecuj  te , e omówi  j  solidnie i szeroko.

Tak naprawd  wystarczy, przynajmniej teoretycznie, kilka minut, aby Twoje dzie o
ujrza  ca y wiat. Wcale nie artuj . Je li masz gotowy tekst i jeszcze kilka innych do-
datków (np. ok adk , tekst promocyjny), to istnieje niemal stuprocentowe prawdo-
podobie stwo publikacji Twojego dzie a, o ile rzecz jasna nie jest to kolejna Mein
Kampf lub podobny nawo uj cy do nienawi ci, rasizmu, antysemityzmu czy w inny
sposób ami cy prawo utwór. Gdzie tkwi haczyk? Otó  chodzi o pieni dze. Je li
masz odpowiedni  kwot , nie b dzie najmniejszego problemu. Musisz tylko podj
decyzj , a na to wystarczy nawet minuta. Potem musisz skontaktowa  si  z odpo-
wiednim „wydawc ”, podpisa  umow , zrobi  przelew i czeka . Cudzys ów nie by
przypadkowy, ale o tym potem.

Teraz skupmy si  na sytuacji, w której nie masz pieni dzy. Otó  wyobra  sobie, e
to niewiele zmienia, bo nadal istnieje sposób, aby w ci gu kilku minut udost pni
Twoje dzie o dla niemal ca ego wiata. Co wa ne, pisz c „dzie o”, mam na my li nie
tylko publikacj  elektroniczn , ale tak e prawdziw  ksi k  papierow , pachn c ,
kolorow  lub czarno-bia . Zarówno w mi kkiej, jak i twardej ok adce. Tak  dla
wydawniczych i ksi kowych fetyszystów, którzy nie czytaj , a jedynie dotykaj  ksi -

ek i cieraj  z nich kurz. Zatem: je li masz gotowe dzie o albo chocia  pomys  na
ksi k , to za chwil  przeczytasz o tym, jak bez inwestowania jakichkolwiek pie-
ni dzy opublikowa  swoj  czarno-bia /kolorow  ksi k  w mi kkiej/twardej ok ad-
ce/e-booka (niepotrzebne mo esz skre li ) i zarabia  na tym realne pieni dze. Czy
to art? Nie! W tym, co napisa em powy ej, nie ma go ani grama. Czy to jest mo -
liwe? Tak. Trzeba tylko wiedzie , jak to zrobi . I równie  o tym jest moja ksi ka.
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Oczywi cie zapewne domy lasz si , e znajdziesz w niej sporo informacji, które
w wi kszym lub mniejszym stopniu b d  Ci potrzebne do samodzielnego wydania
ksi ki bez pieni dzy, oraz innych, które mog  Ci si  przyda . S  one konieczne,
poniewa  uwa am, e samodzielne wydawanie ksi ki jest pewnego rodzaju zjawi-
skiem opartym na podobnych zasadach, jakim podlega woda w naczyniach po -
czonych. B dziesz mia  okazj  jeszcze o tym przeczyta .

Nie wiem, na jakim etapie swojej wydawniczo-autorskiej drogi jeste  w tej chwili.
Zak adam, e napisa e  ju  swoj  pierwsz  w yciu ksi k  i szukasz wydawcy.
Mo liwe, e Twoja ksi ka nie jest jeszcze sko czona lub e dopiero zamierzasz j
napisa . Ca kiem prawdopodobne, e swoj  ksi k  ju  proponowa e  wydawcom,
ale aden nie by  zainteresowany. Je li jeste  jednym z opisanych wy ej przypad-
ków, to trafi e  idealnie — mój poradnik jest w a nie dla Ciebie. Lojalnie jednak
uprzedzam, e aby ca a ta pisarsko-wydawnicza sielanka odmalowana przeze mnie
przed chwil  si  urzeczywistni a, konieczna jest niezb dna do owego szcz cia
wiedza. I to ca kiem spora. A jej wielko  jest wprost proporcjonalna do ilo ci pie-
ni dzy, jakie chcesz zarobi . Bo je li je masz, wystarczy Ci minimalny poziom wiedzy.
Je li za  nie dysponujesz rodkami, potrzebujesz wiedzy. Zap aci e  za wiedz  za-
wart  w mojej ksi ce, zatem otrzymasz jej maksymalnie du o. Wybierzesz sobie
to, co Ci  dotyczy. Je li co  nie b dzie w Twoim konkretnym przypadku potrzebne,
mo esz to oczywi cie pomin .

Self-publishing, mimo swoich oczywistych wad, jest wed ug mnie naprawd  wiet-
n  metod  na publikacj . Daje wielu autorom niemal nieograniczone mo liwo ci,
czytelnikom za  pozwala w wi kszym stopniu ni  w modelu tradycyjnym wp ywa
na rynek wydawniczy. Oczywi cie to, czy wydana w ten sposób ksi ka odniesie
sukces, nadal zale y od wielu czynników. Najwa niejsze jednak, e nie zale y od
gustu oraz upodoba  wydawcy.

W ksi ce, któr  czytasz, nie znajdziesz wszystkiego, co dotyczy samodzielnego
wydawania w asnych publikacji, oraz tematów pokrewnych. Jestem jednak przekona-
ny, e obejmuje ona najwi cej informacji na ten temat, jakie zawarto w jakiejkolwiek
publikacji wydanej w Polsce do 2017 r. Zabieraj c si  do pisania, taki w a nie cel sobie
postawi em. Ty ocenisz, czy uda o mi si  go zrealizowa .
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Warning, czyli zanim zaczniesz

Mam nadziej , e czytasz te s owa, siedz c lub w najlepszym razie le c. Je li nie, to
bardzo prosz : dla w asnego dobra zrób to. Usi d  lub najlepiej po ó  si  na czym
mi kkim. Powiniene  doceni  to, e interesuj  si  Twoj  pozycj . Robi  to dlatego,

e zaraz mo esz poczu  si  jak uderzony pi ci  w twarz. A to zazwyczaj boli, tym
dotkliwiej, z im wi kszej wysoko ci pada si  na deski. Dobrze, e boli. Mój trener
mawia : „Ma bole , bez bólu nie ma efektów”. Lepiej, eby bola o na pocz tku ni
potem. Mam nadziej , e kiedy  to docenisz.

Je li my lisz, e pisanie to jaki  rodzaj nicnierobienia, to jeste  marzycielem albo
zwyk ym naiwniakiem. (Ostatecznie cz sto wychodzi na to samo). Je li wydaje Ci
si , e o Twoj  pierwsz  ksi k  b d  si  bi  wydawcy, poniewa  zostanie ona wiato-
wym bestsellerem ju  w dniu wydania, to prawdopodobnie najzwyczajniej w wiecie
masz nierówno pod sufitem. W takim wypadku powiniene  zaj  si  czym  zupe nie
innym, poniewa  nie masz zielonego poj cia, z czym si  mierzysz.

Mam nadziej , e nie yjesz mrzonk  o tym, e wydasz swoje (ju  napisane lub do-
piero planowane) dzie o samodzielnie i bez wi kszego wysi ku za kilka miesi cy osi -
gniesz kilkutysi czne nak ady.

Wprawdzie istnieje mo liwo , e jeste  geniuszem, i naiwnie jej nie wykluczam.
Tylko po co geniuszowi ksi ka, któr  w a nie czytasz? Wi c dobrze Ci radz : daj
sobie spokój. Zrobi e  to, co do Ciebie nale a o — kupi e  moj  ksi k  i wi cej nie
musisz robi  niczego dla polskiej i wiatowej literatury. Mój wydawca jest zadowolo-
ny, ja jestem zadowolony, drukarz i urz d skarbowy tak e. Wszyscy zarobili na Tobie
realne pieni dze. Je li za ni  nie zap aci e  i czytasz moje s owa ci gni te nielegal-
nie z jakiego  gryzonia, przygotuj si , e za ten grzeszek nie otrzymasz pochwa y.

Zak adam, e oczekujesz znalezienia na nast pnych stronach informacji, które po-
mog  Ci samodzielnie albo bez wydawcy opublikowa  swoj  ksi k  lub e-booka.
Znajdziesz je, obiecuj , ale uprzedzam, e nie mam zamiaru owija  w bawe n  i Ci si
podlizywa . Zdecydowa e  si  pój  drog  self-publishingu? Nie oczekuj ode mnie
pochwa ! Nie masz poj cia, na co si  porywasz! Mam nadziej , e kilka „ciep ych”
s ów z mojej strony teraz otworzy Ci zaropia e marzeniami i pró no ci  oczy.
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Musz  przekaza  Ci wiele specjalistycznych informacji, dlatego konieczna b dzie
uwaga. Wi c poprosz  o ni . A teraz s uchaj. Czy wiesz, kim s : Stephen King, Vla-
dimir Nabokov, Ernest Hemingway, Jack London, George Orwell, Michai  Bu hakow,
Gabriel García Márquez? Z czym Ci si  kojarzy Ken Kesey, Michael Ondaatje,
Aleksandr So enicyn, Aldous Huxley, James Joyce, William Faulkner, Margaret
Mitchell, J.D. Salinger, Joseph Conrad albo Wirginia Woolf? Je li nie wiesz, kto to
jest, je li nie umiesz wymieni  napisanych przez nich cho by kilku dzie , to nie na-
dajesz si  do niczego i najprawdopodobniej jeste  kompletnym dnem w zakresie
tego, co zamierzasz robi . Nie musisz lubi  horrorów albo klasyki literatury, ale, na
Boga, b d c w tym momencie swojej pisarskiej „kariery”, powiniene  co  o nich
wiedzie , bo oznacza oby to, e czytasz! Nie mo esz si  t umaczy , e czytasz tylko
fantastyk  albo e nie lubisz czyta . Nawet wydaj c ksi k  o hodowli limaków
winniczków, powiniene  czyta  — klasyk , literatur  popularn , specjalistyczn .
To istotne, e trzeba si  uczy , bo nikt nie ma w akcie urodzenia wype nionej ru-
bryki „pisarz”.

Charles Bukowski przez jaki  czas by  szeregowym listonoszem. Franz Kafka by
urz dnikiem zak adu ubezpieczeniowego. Bruno Schulz i Stefan Grabi ski praco-
wali jako nauczyciele. George Orwell s u y  w policji. Pomijaj c ekstremalne przy-
padki spektakularnych sukcesów za pierwszym strza em, pisarstwo jest poniek d
sztuk  wyzbywania si  z udze  i ró nych wyobra e . W tej chwili jeste  tym, kim
jeste , i nikim ponadto. Nikt nie rodzi si  pisarzem, ale si  nim staje, pracuj c na to.
Nikt nie rodzi si  autorem ksi ki, ale zostaje nim dopiero po jej napisaniu. Nikt
nie zostanie self-publisherem bez samodzielnie wydanej publikacji. Z udzenia nie
s  Ci potrzebne. Pozb d  si  ich! Pewnie ju  wiesz, e wydawcy nie czekaj  na Cie-
bie z otwartymi ramionami. Je li zdecydujesz si  na self-publishing, prawdopo-
dobnie zrozumiesz, e czytelnicy niekoniecznie musz  Ci  pokocha  i rozchwyty-
wa  to, co napiszesz i wydasz. I te  nie czekaj  na Twoje dzie o z zapartym tchem.
Raczej unosz  brwi i lub mru  gro nie oczy. Czy jeste  gotów na walk ?

Pewien autor wydaj cy siebie samodzielnie powiedzia  w wywiadzie, e self-publishing
„to pole minowe jak na krowim pastwisku. Do tego jest noc, trwa burza i wali w ciebie
piorunami, a ty nie masz saperskiego przeszkolenia. Innymi s owy — nie da si  nie
wdepn ”. Zgadzam si  z tym. Nie b dzie Ci atwo. Wprost przeciwnie: b dzie
ci ko. Czeka Ci  praca. (No chyba, e masz du o pieni dzy). Dlatego nie obiecuj
sobie zbyt wiele, zamiast tego wyznacz osi galny cel. Na pocz tek niech b dzie to
przeczytanie mojej ksi ki. (To wcale nie musi by  atwe i przyjemne, bior c pod
uwag  mój styl i pogl dy). Je li po jej lekturze nadal b dziesz czu  parcie na szk o,
to zak adam, e masz spore szanse na powodzenie. Wtedy wyznacz sobie kolejny
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cel — uko czenie ksi ki/przygotowanie do wydania/wydanie (niepotrzebne mo-
esz skre li ). A teraz, prosz , zastanów si  nad tym, dlaczego chcesz wyda  swoj

ksi k . To wa ne.
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Self-publishing i ojczyzna polszczyzna

Zanim zaczn  rozwija  temat, którego si  podj em, czuj  potrzeb  podzielenia si
z Tob  pewnymi przemy leniami. Pocz tek ksi ki jest dobrym na to momentem.
Je li teraz tego nie zrobi , i tak trzeba b dzie si  tym zaj . Otó … bardzo nie lubi
s owa self-publishing. Nie lubi , poniewa  uwa am, e jest zb dnym anglicyzmem,
dodatkowo bardzo cz sto u ywanym w Polsce w niew a ciwym kontek cie lub zgo a
b dnie, co w znacz cy sposób zafa szowuje istot  przekazu. Mam wiadomo , e
anglicyzmy przenikaj ce do naszego s ownictwa wypieraj  rodzime odpowiedniki
i ka demu zajmuj cemu si  nawet bardzo ogólnie pisaniem w j zyku polskim powin-
no zale e , aby tak si  nie dzia o. Do tego w Polsce okre lenie self-publishing bardzo

le si  kojarzy, co jest skutkiem u ywania go w nieodpowiednim znaczeniu i mylenia
z poj ciem vanity publishing.

Czytaj c artyku y prasowe na temat self-publishingu (nawiasem mówi c, nie jest
ich wiele, cz sto te  zawieraj  ma o rzetelne informacje), mo na doj  do wniosku,

e j zyk polski nie ma w a ciwego odpowiednika angielskiego s owa oznaczaj cego
wydawanie ksi ek przez autorów bez udzia u wydawnictw. Prosz  bardzo: „Polityka”,
artyku  pt. „Pisarzom si  wydaje”. Czytamy: „Z Ameryki docieraj  do nas regular-
nie wie ci o autorach, którzy zaczynali od e-booków sprzedawanych samodzielnie
(tzw. self-publishing)”. Nast pny przyk ad: „Du y Format” „Gazety Wyborczej”.
Ju  sam tytu  razi: „Self-publishing. Ca a Polska pisze ksi ki”. Hm…

W obu artyku ach dziennikarze mijaj  si  z prawd , co zasadniczo nie jest niczym
niezwyk ym. Wszak mijanie si  z prawd  jest wpisane w ten zawód. Pytam jednak:
czy naprawd  nie ma polskiego s owa wystarczaj co celnie okre laj cego zjawisko
b d ce tematem tej ksi ki? Oczywi cie, e jest! Drodzy magistrzy dziennikarstwa,
doktorzy klawiatury i mistrzowie ortografii, nasz j zyk ojczysty zna taki wyraz jak
samopublikowanie. Dlaczego o tym pisz ? Poniewa  bezmy lne zapo yczanie an-
glicyzmów doprowadzi o do tego, e teraz wielu z nas nie rozumie w a ciwie zna-
czenia s owa self-publishing. Ale…
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No w a nie. Proces przenikania s ów z j zyka angielskiego do naszego, szczególnie
okre laj cych czynno ci b d  rzeczy zwi zane z technik  (internetem), sta  si  po-
wszechny. Mamy przecie  youtuberów, blogerów, hejterów itd. Walka z tym zjawi-
skiem wydaje mi si  pozbawiona szans na wygran , a nie zgadzam si  z Hemingway-
em, e nale y dobrze walczy  nawet w przegranej sprawie. Dlatego, chocia  wcale
mi si  to nie podoba, jestem zmuszony w tre ci u ywa  s owa self-publishing.
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Dlaczego napisa em t  ksi k

Na pocz tku chcia bym Ci co  wyja ni . By  mo e po zako czeniu lektury poczu-
jesz pewien niedosyt. To bardzo prawdopodobne, bo nie wierz , e mo na napisa
poradnik, który odpowiedzia by na wszystkie pytania, jakie si  mog  pojawi . Dlatego
jako autor poradnika na temat samodzielnego wydawania w asnych dzie  przez ich
autorów jestem niejako skazany na pora k . Jednak wystawiaj c mi po przeczytaniu
tej ksi ki recenzj , we  pod uwag  to, co zaraz przeczytasz.

Otó  wszystko, co zawar em w tre ci, powsta o na bazie mojej 15-letniej dzia alno-
ci wydawniczo-pisarskiej. Nawet je li nie wszystko b dzie Ci si  podoba , jest to

prawdziwe, bo „wyhodowane” na moim w asnym przyk adzie. Wi c nie miej mi za
z e, ale nie mam zamiaru owija  w bawe n , kreowa  si  na kogo , kim nie jestem,
i zmy la . Za chwil  uderzy Ci  szczero , o jak  w dzisiejszych czasach jest trudno.
Nie b d  te  stosowa  j zyka, który sprawdza si  w opracowaniach naukowych albo
literaturze pi knej. Nie mam zamiaru przynudza , jak podczas opisywania sk ad-
ników w ksi kach kucharskich, ani podawa  sztywnych, jak wykrochmalone prze-
cierad a, algorytmów. Nie chc  pisa  punkt po punkcie, jak masz doprowadzi  do

publikacji Twojego dzie a. Mi dzy nami mówi c, kusi mnie, by tu i ówdzie u y  in-
nych znaków interpunkcyjnych ni  przecinek i kropka i troch  poszale  z tekstem,
jednak na s owa powszechnie uznawane za nieprzyzwoite mog  sobie pozwoli
w powie ciach, ale nie w poradniku.

Z zamiarem napisania ksi ki-poradnika, która podejmowa aby temat publikowa-
nia ksi ek oraz e-booków niezale nie od wydawnictw, nosi em si  od dawna. Nic
dziwnego, je li pierwsze, skuteczne zreszt  próby samodzielnej publikacji podej-
mowa em w okolicach 2002 r., a dzi  jest 2018. Przez lata zbiera em materia  na ów
wydawniczy projekt, który trafi  w Twoje r ce. Zabiera em si  do pisania przy-
najmniej trzy razy w sposób powa ny i co najmniej siedem razy w sposób, rzek bym,
s omiano-zapalny.

Wcze niej pisa em, e publikuje si  najcz ciej dla s awy albo dla pieni dzy. Nie s dz
jednak, e ta ksi ka uczyni mnie s awnym. Bardzo ma o prawdopodobne, e dzi ki niej
stan  si  te  bogaty. Decyduj c si  na jej wydanie, obliczy em, ile (prawdopodobnie)
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na niej zarobi , oceniwszy zak adan  sprzeda . Oceni em te , ile musia bym zain-
westowa  pieni dzy i czasu w jej samodzielne wydanie, a potem w jej sprzeda . Na
podstawie takiej analizy podj em decyzj , JAK wydam t  ksi k . Przemy la em
równie  to, jak jej wydanie wp ynie na postrzeganie mojej osoby. Zwró  uwag , e
w tytule rozdzia u zawar em wyja nienie, dlaczego NAPISA EM t  ksi k , nie za
dlaczego j  WYDA EM, a to zasadnicza ró nica. Mam nadziej , e j  dostrzegasz.

Napisa em t  ksi k  oczywi cie z kilku powodów. Zaczn  od tego, e napisanie jej
akurat teraz jest naturalnym przed u eniem moich yciowych do wiadcze  i przemy-
le . Pisz  od kilkunastu lat. Dzia alno ci  wydawnicz , w tym wydawaniem sa-

modzielnym, zajmuj  si  — mniej lub bardziej powa nie — od ponad dekady. Przez
jaki  czas prowadzi em bloga na tematy wydawnicze zwi zane z publikowaniem bez
udzia u wydawnictw. Wokó  niego zbudowa a si  spora spo eczno  autorów zain-
teresowanych tym tematem. Wielu z nich nie znajdowa o wszystkich odpowiedzi na
dr cz ce ich pytania i cz sto pisali o tym do mnie. Zwykle ch tnie dzieli em si
wiedz , lecz przyszed  moment, kiedy sta o si  to m cz ce i uci liwe. Innymi s owy:
zacz o mnie to dra ni . T umaczenie po raz dziesi ty tego, e gotowanie zupy
powinno si  zacz  od kupienia sk adników do niej oraz wyj cia odpowiedniego
garnka z szafki kuchennej, mo e by  nu ce. T umaczenie tego po raz setny naj-
zwyczajniej ju  tylko denerwuje. Pomijam to, e jest ogromnie czasoch onne. Na-
pisanie jednej wiadomo ci, w której kto  pyta o jedn  konkretn  spraw , trwa przy-
najmniej kilka – kilkana cie minut, a czasem d u ej. Cz sto trzeba przecie  przy
okazji zasygnalizowa  cho by powierzchownie inne sprawy, które cz  si  z zada-
nym pytaniem. Uzna em, e nie mog  sobie na to pozwoli . Mam jeszcze kilka
powie ci do napisania, kredytów hipotecznych do sp acenia i chcia bym ze swoj
kobiet  odwiedzi  kilka pi knych miejsc na wiecie. Postanowi em wi c podzieli
si  zebran  w ci gu kilkunastu lat mojej dzia alno ci wiedz  o metodzie gwarantu-
j cej publikacj  swojego dzie a. Tym samym sko czy  traci  czas na osobiste kon-
sultacje za darmo i zarobi  na swojej wiedzy troch  dodatkowego grosza.

Z tym, co napisa em w tej ksi ce, mo na si  zgadza  lub nie. Mo na mnie kryty-
kowa  lub tylko ze mn  polemizowa . Nie twierdz , e zawsze mam racj  i nigdy
si  nie myl . Przeciwnie, myli em si  nierzadko — i w a nie dlatego powsta a ta
ksi ka. Podobno ucz c si  jazdy na rowerze, bez upadku nie mo na posi  tej
umiej tno ci. Upad em nie raz i nie dwa. Teraz, chocia  nie mam najlepszego rowe-
ru we wsi, umiem si  nim skutecznie przemieszcza . A blizny na kolanach znik y,
tylko czasem bol  na zmian  pogody z amane ko ci i skr cone stawy.

Kilka lat wcze niej w wydawnictwie Z ote My li opublikowa em poradnik, w któ-
rym poruszy em tematyk  wydawania w asnej twórczo ci. Wspominam o tym po
pierwsze dlatego, e tamta ksi ka jest dobra. Po drugie dlatego, e je li j  kupisz,


