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Poszu-
kiwanie 

szczę-
ścia

Rozmowa  
z SYLWIĄ TROJANOWSK Ą ,  

autoRką PoPulaRnych  
Powieści obycza jowych

Debiutowała pani latem 2015, mamy pierwszą połowę 
2017, a u pani na koncie już trzy powieści. Nieźle zresz-
tą przyjęte. Imponujący start! Nie pogniewa się pani 
za stwierdzenie, że jest pani płodną pisarką? Jak widzę, 
wena pani nie opuszcza...
Chciałabym być płodną pisarką. Ja jednak piszę spokoj-
nie, jak dotychczas jedną książkę rocznie. Na tę chwilę nie 
mogę pozwolić sobie na więcej. Proszę zwrócić uwagę na to, 
że są na polskim rynku pisarze, którzy piszą rocznie trzy 
i więcej powieści, zresztą doskonale przyjmowanych. Takie 
pisanie można nazwać płodnym. Cieszę się jednak, że moje 
książki zostały ciepło przyjęte przez Czytelników. Świadczy 
to o zapotrzebowaniu na literaturę obyczajową, w której 
emocje, dążenie do zmian i poszukiwanie szczęścia stanowią 
temat przewodni.

Gdybym nie zaglądał do pani książek, mógłbym po tytu-
łach dojść do przekonania – żartuję oczywiście – że jest 
pani lotnikiem: „Szkoła latania”, „Blisko chmur”, „Szept 
wiatru”. Wszystkie wiążą się z przestworzami. Przypadek? 
Chodzi o wznoszenie się ponad swoje możliwości, ściganie 
marzeń, szukanie wolności? Jakie cele przyświecają pani 
w trakcie pisania?
Doskonale pan to wyczuł. Rzeczywiście, chodzi o metaforycz-
ny kontekst tytułów. Poprzez wyzwania, jakie postawiłam bo-

haterkom moich powieści, starałam się pokazać Czytelnikom, 
jak ważne jest, by potrafić spojrzeć na swoje problemy z innej 
perspektywy, spod innego kąta. To czasami zmienia postrze-
ganie naszego życia i przeistacza problemy w wyzwania, któ-
rym – przy odrobinie wysiłku – jesteśmy w stanie sprostać.

Jest pani na co dzień trenerem biznesu i coachem. Co pa-
nią skłoniło do pisania? Dlaczego zdecydowała się pani 
na drugi zawód i czy w ogóle można mówić, że uprawia 
pani dwie profesje, które nawzajem się uzupełniają?
To prawda, na co dzień jestem trenerem biznesu i coachem. 
To wspaniała praca, w której się spełniam. Zaczęłam pisać, 
bo to mnie po prostu wyzwalało od stresu bardziej niż czy-
tanie. Pisanie jest na dziś moją pasją, ale wierzę, że niedługo 
będę mogła nazwać je profesją. To, co jest dla mnie bardzo 
ważne, to fakt, że moje pisanie żyje w symbiozie z pracą za-
wodową. W pisaniu czerpię z obserwacji zachowań ludzkich 
na sali szkoleniowej, a trenerem jestem dzięki energii, jaką 
daje mi pisanie. Mariaż idealny!

Tematem pierwszej debiutanckiej powieści była – skróto-
wo mówiąc – nadwaga. Wiele kobiet boryka się z tym pro-
blemem, ale nikt jeszcze nie ujął tego zagadnienia w ten 
sposób. Jak wpadła pani na ten pomysł i co chciała osią-
gnąć? Zachęcić panie z tuszą do walki o siebie?

JeST NAJWAżNIeJSze
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W moich powieściach nie chodzi o krzewienie wiedzy 
na temat pracy nad niedoskonałościami własnego ciała, ale 
o pokazywanie, jak ważne w naszym życiu jest poszukiwa-
nie szczęścia, akceptacji samego siebie. Chciałam, aby każdy 
Czytelnik poczuł, że jeśli czegoś bardzo będzie pragnął, je-
śli to zaplanuje i zacznie skrupulatnie ten plan wykonywać, 
to ma szansę, aby być szczęśliwszym, bardziej spełnionym 
i zdrowszym.

Do kogo adresowane są pani książki? Jak wyobraża pani sobie 
swoją hipotetyczną czytelniczkę? Kim ona jest? I czy w tych 
wyobrażeniach może też pojawić się czytelnik-mężczyzna?
Moje powieści czytane są przede wszystkim przez kobiety, 
w różnym wieku, w różnej sytuacji życiowej. Czytelniczki 
bardzo chętnie opowiadają mi o swoich wrażeniach, o emo-
cjach, które towarzyszą im w czasie czytania moich powieści. 
Przyznam, że te nasze rozmowy są dla mnie niezwykle waż-
ne, a często i bardzo wzruszające. Otrzymuję jednak opinie 
nie tylko od kobiet, bo moje powieści czytają również męż-
czyźni (głównie mężowie, podkradający żonom książki). 
Dodam również, że do pierwszych recenzentów moich po-
wieści należą mój mąż i teść, więc męskie spojrzenie na moje 
pióro jest mi dość dobrze znane.

Na kartach pani książek wątki związane z miłością, szczę-
ściem, przyjaźnią przewijają się bezustannie. Czy w rela-
cjach z innymi ludźmi są one aż tak ważne? Na jakie po-
trzeby kobiet zwraca pani szczególnie uwagę?
Poszukiwanie szczęścia w życiu każdego człowieka jest we-
dług mnie jednym z najważniejszych życiowych działań. 
Każdy z nas może inaczej postrzegać szczęście. Dla jedne-
go szczęściem będzie posiadanie rodziny, dla drugiego by-
cie zdrowym, wysportowanym, bogatym. Sami określamy, 
czym dla nas jest to szczęście i sami decydujemy o tym, 
co możemy zrobić, by szczęście osiągnąć. Poszukiwać szczę-
ścia znaczy żyć – i to właśnie staram się podkreślać na kar-
tach swoich powieści.

Nie opisuje pani świata takiego, jakim jest, często okrut-
nego, brutalnego, niesprawiedliwego, lecz konstruuje swój 
własny, wyidealizowany świat. Nie boi się pani zarzutu, 
że jest zbyt piękny, a przez to nieprawdziwy?
Zdecydowanie się z panem nie zgodzę. Świat, który stwo-
rzyłam w swoich powieściach nie jest wyidealizowany, dale-
ko mu do lukrowanej rzeczywistości, pozbawionej szarości 
i czerni dnia codziennego. Co więcej, to, że moi bohaterowie 
nie są doskonali, mają wady, ponoszą porażki, podejmują 
nie do końca trafne decyzje, stanowi o sile moich powieści, 
bo przecież takie właśnie jest nasze życie. Niedoskonałe. 
I wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, dzięki rysowaniu 
urealnionych historii, moje powieści zyskały tak szeroką 
rzeszę Czytelników i osiągnęły sukces.

Mieszka pani w Szczecinie, a znalazła wydawcę na Śląsku. 
Nad czym pani teraz pracuje? Jakie macie z wydawcą plany 
na przyszłość? Bohaterką trzech książek była do tej pory 
Katarzyna Laska. Dojrzewała wraz ze swoją autorką w ko-
lejnych odsłonach. Czy teraz ją pani opuści? Jakie będą jej 
dalsze losy?
Jestem szczecinianką i mówiąc najprościej – kocham swoje 
miasto. Staram się w powieściach dawać temu wyraz, uka-
zując jego piękno i wielobarwność. Myślę, że w moich ko-
lejnych powieściach bohaterowie również będą przechadzali 
się ulicami Szczecina, odkrywając przed Czytelnikami urok 
stolicy Pomorza Zachodniego. A skoro o kolejnych powie-
ściach mowa, to... Katarzyna Laska była bohaterką moich 
trzech powieści, bardzo się z nią zżyłam, ale wiem, że teraz 
czas na nowe znajomości. Właśnie jestem w trakcie pisania 
czwartej powieści, z kobietą dojrzałą w roli głównej, która, 
tak jak to w życiu bywa, nie jest doskonała, przeżywa wzloty 
i upadki, ale nie ustaje w poszukiwaniu szczęścia.

Dziękuję za rozmowę.
ROZMAWIAŁ STANISŁAW BUBIN
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Szept wiatru
fragment powieści

Usiedliśmy naprzeciwko siebie, na dwóch stołkach. Maks natychmiast podsunął swój w moją stronę.
– Nie rób tego, proszę.
Nie posłuchał, tylko złapał moje dłonie w swoje. Wyrwałam je jednak z jego ciepłego uścisku.
– Proszę, zostaw mnie w spokoju. Nie potrafię tego już dłużej ciągnąć. To jest dla mnie za trudne.
– Wiem i dlatego tu jestem. Nie chcę ci więcej sprawiać problemów, nie chcę, abyś przeze mnie kiedykolwiek jeszcze 
cierpiała.
Zastygłam w oczekiwaniu na jego dalsze tłumaczenia, na słowa, które z jednej strony chciałam usłyszeć, a z drugiej 
zupełnie odrzucałam.
– Wyjeżdżam do Rzymu, do rodziny mojego ojca. Tylko w ten sposób uwolnisz się ode mnie.
– Raczej ty ode mnie.
– To, co nam się zdarzyło, jest we mnie tak głęboko, że nigdy od tego się nie uwolnię, głównie dlatego, że nie chcę. – 
Spojrzał na mnie bardzo poważnie, uniósł moją dłoń i subtelnie ją pocałował. – Kocham cię... – wyszeptał. – Kocham 
cię tak mocno, że trudno mi nawet wyobrazić sobie, bym mógł przestać, bym mógł zapomnieć. Tak bardzo zmieniłaś 
moje życie, tak bardzo na nie wpłynęłaś... Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo chciałbym być z tobą, przy tobie, obok 
ciebie... Sprawiać, byś się śmiała, byś cieszyła się życiem... – Ponownie uniósł moją dłoń i pocałował ją, nie odrywając 
ode mnie wzroku.
Jego cudownie błękitne oczy działały na mnie rozbrajająco i nie wiem, czy patrząc w nie, byłabym w stanie odmówić 
jakiejkolwiek propozycji, która wypłynęłaby w tamtym momencie z jego ust.
– Teraz jednak nie mogę ci tego dać, niczego radosnego nie mogę ci dać, bo gdybym egoistycznie wciągnął ciebie do swo-
jego życia, jak chciałem to zrobić, zgodziłbym się na twoje cierpienie, na to, byś płakała, byś musiała iść na kompromisy.
Wiedziałam, do czego zmierzał, czułam, że za chwilę powie, iż między nami wszystko skończone. Nie chciałam płakać, 
nie chciałam okazywać słabości, chciałam być w tamtym momencie twarda jak nigdy, ale nie potrafiłam. Łzy mimowol-
nie zaczęły płynąć z moich oczu.
Maks natychmiast przykląkł przy mnie i kierując mój podbródek w swoją stronę, spojrzał na mnie w tak ognisty sposób, 
że musiałam przymknąć powieki, bo pewnie rozryczałabym się na dobre. Po chwili poczułam, jak facet, który próbował 
mi powiedzieć, że dla mojego dobra musimy się rozstać, delikatnie ściera słone strugi z moich policzków, po czym całuje 
moje powieki tak delikatnie, że aż zadrżałam.
– Dziękuję – wyszeptał. – I przepraszam. Za wszystko przepraszam.
– To nie twoja wina – odparłam przez łzy.
– To przede wszystkim moja wina. Jestem tego świadomy. Chcę wszystko naprawić, a zrobię to, dając ci święty spokój.
Kiedy Maks wypowiedział tamte słowa, poczułam, jakby moje życie zaczęło się rozsypywać. Niby rozumiałam sytuację, 
niby sama tego chciałam, niby mówiłam, że to koniec, niby... Jednak usłyszenie tego od Maksa wywołało we mnie falę 
destrukcyjnych emocji. Nagle odniosłam wrażenie, jakby ktoś zaczął burzyć moje wewnętrzne filary, które do tamtej 
pory dawały mi siłę, energię i chęć do życia, jakby ktoś zabierał mi kolory szczęścia, pozostawiając samą czerń i szarość.
Nie wyobrażałam sobie, że Maks za chwilę zniknie i już nigdy w tym moim zwykłym życiu się nie pojawi, że będę mu-
siała zmienić perspektywę myślenia i uczyć się wszystkiego od początku, że będę musiała żyć bez faceta, który pomógł 
mi odkryć swoje prawdziwe ja.
– Widzisz, nawet teraz płaczesz... A ja czuję się winny każdej twojej łzy, która nie jest łzą szczęścia. – Po raz kolejny otarł 
opuszkami palców moje policzki, a ja, niemal jak kocica, wygięłam kark, podążając za jego dotykiem.

User
Notatka
Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Videograf w Chorzowie (www.videograf.pl) mamy dla Was wszystkie trzy powieści Sylwii Trojanowskiej: „Szkoła latania”, „Blisko chmur” i „Szept wiatru”. Otrzymają je ci Czytelnicy, którzy rozwiążą krzyżówkę z tego numeru Lady's Club i przyślą nam w terminie prawidłowe rozwiązanie.


