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Kilka myśli
Takie historie 
teba opowiadać

Rozmowa z Lidią Czyż – 
powieściopisarką i nauycielką 

od lat zaangażowaną w organizację Tygodni 
Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i otkań dla 
kobiet w Wiśle, żoną i matką dwojga dorosłych 
dzieci.

Masz na swoim koncie kilkadziesiąt ayku-
łów, kilkanaście opowiadań i ty powieści. 

Kiedy napisałaś swoją pierwszą książkę?
Pierwsza książka pt. „Mocniejsza niż śmierć” 

ukazała się w roku 2013, ale powstawała długo, 
prawie 4 lata, a jej powstanie popedzone było 
ponad 20-letnim doświadeniem pisania do a-
sopism „Nasze Iniracje”, „Wao”, „Zwiastun” y 
do „Kalendaa Ewangelickiego”.

Debiut to ważny punkt w życiu każdego pi-
szącego. Co ułaś, gdy twoja pierwsza powieść 
trała do ytelników? 

To było niezwykłe uucie. Kilka miesięcy ped 
jej wydaniem i prawie rok po nim żyłam jakby 
w innym świecie. Miałam wrażenie, że wszystko 
rozgrywa się bez mojego udziału – no, może pró 
tego, że pez kilka miesięcy pracowałam ustawi-
nie nad tekstem, nanosząc poprawki. Pozytywny 
odbiór ytelników perósł moje najśmielsze ma-
enia. 

Co to znay? 
Premiera książki miała miejsce podas Ty-

godnia Ewangelizacyjnego 
w Dzięgielowie. Pez osiem dni 
siedziałam w Księgarni TE, wpi-
sując dedykacje dla ytelników 
oraz rozmawiając z nimi – to 
ęsto były niezwykle głębokie 
rozmowy. Tysiąc egzemplay 
pierwszego nakładu rozeszło się 
tak szybko, że teba było zrobić 
dodruk – dzięki operatywności 
drukarni „Augustana” wykonano 
go błyskawinie podas dodat-
kowej nocnej zmiany.

Pierwsza książka doekała 
się też tłumaenia na język nie-
miecki i eski. 

To wielki pywilej, że „Moc-
niejsza…” ukazała się po esku 

i niemiecku – w tym drugim języku miała nawet 
dwa wydania. „Pozostała tylko nadzieja” także jest 
tłumaona na niemiecki i eski (wydane zostaną 
w pyszłym roku) oraz na angielski. O tłumaenie 
na ten ostatni język ytelnicy pytali od momentu 
wydania pierwszej powieści. 

„Pozostała tylko nadzieja” to tecia twoja 
książka. Po raz kolejny opisujesz historię życia, 
która jest trudna, pełna cierpienia i dosyć nie-
prawdopodobna. Co jesze łąy twoje powie-
ści?

Po pierwsze to, że opae są na autentynych, 
a zarazem wyjątkowo dramatynych historiach 
życia, tak traumatynych, że wydają się wrę 
nieprawdopodobne. Po drugie, wszystkie końą 
się „Bożym happy endem” – Bóg wyprowadza 
bohaterów z najtrudniejszych sytuacji, zmienia 
całkowicie ich życie, wypełniając serca nadzieją, 
wiarą i miłością. Tylko On potrafi dokonywać ta-
kich zmian!

Czy Bóg zadziałał kiedyś podobnie w twoim 
życiu?

Nie mam tak wstąsających peżyć za sobą, 
ale wielokrotnie doświadałam Bożych cudów 
w swoim życiu, gdy On odpowiadał na moje mo-
dlitwy, zanoszone asem latami. 

Jak traają do ciebie takie historie? 
Pierwsza powieść powstała na podstawie li-

stów 22-letniego chłopaka do mojego męża, który 
jest księdzem. Kolejna, yli „Narodziny perły” to 
isana historia życia dzielnej kobiety, która pez 
dwa miesiące mieszkała w naszym domu. Tecią 

Jedno ze otkań z autorką w Bibliotece  Publinej w Skoowie
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powieść oparłam na świadectwie życia, jakie usły-
szałam na Śniadaniu dla Kobiet – było to jedno 
z najbardziej dramatynych, jakie do tej pory po-
znałam. Osiemset słuchaek otkania płakało od 
pierwszej do ostatniej minuty. Takie historie teba 
opowiadać. 

Czy osobiście poznajesz swoich bohaterów?
Z bohaterami mojej pierwszej i teciej książki o-
tkałam się osobiście tylko raz, ale stale utymu-
jemy ze sobą kontakt mailowy. Z bohaterką „Na-
rodzin perły” mam kontakt dość ęsty – osobisty 
i telefoniny. Ich dalsze losy nie są mi obojętne, 
zależy mi na utymywaniu kontaktu z nimi.

Od miesięcy otykasz się z ytelnikami swo-
ich książek, jeździsz po całym kraju.

O, to był element związany z pisaniem, z któ-
rego nie zdawałam sobie weśniej rawy. Gdy 
zostałam poinformowana o pierwszym planowa-
nym otkaniu, byłam perażona. Ale od tego 
asu prezentowałam swoje książki na prawie 
100 otkaniach, konferencjach i nabożeństwach, 
a samych otkań autorskich miałam ponad 40 
(ponieważ doktorantka Uniwersytetu Śląskiego 
potebowała danych do swojej pracy, popro-
siła o oądzenie statystyki). Odbywały się 
one w szkołach, bibliotekach (Skoów, Słupsk, 
Klubork), domach kultury, ośrodkach dla uza-
leżnionych, hotelach i salach parafialnych różnych 
wyznań w całej Polsce. Moje perażenie z asem 
zmieniło się w ogromną pyjemność kontaktu 
z ytelnikami – z jednej strony wychodzę z tych 
otkań emocjonalnie wyerpana, ale z drugiej 
wzruszona, rozradowana i wzbogacona, gdy słyszę, 
jakie oddziaływanie mają te powieści. Wielokrot-
nie słyszałam o nawróceniach po ich peytaniu, 
o tym, że ludzie sięgają po Biblię y jednają się 
z bliskimi. To jest nadzwyajne Boże działanie!

Spotkałam się z opinią mężyzn, któy pe-
ytali twoją powieść „Narodziny perły”, że to 
historia nie do wytymania, wywołująca wiele 
złości. 

Wiele razy otkałam się z podobnymi wypo-
wiedziami i to po peytaniu każdej z powieści. 
W „Mocniejszej…” złość wzbudzała matka boha-
tera, piastująca znaące stanowisko alkoholika 
maltretująca swoje dziecko. W „Narodzinach per-
ły” gniew wywoływała postawa męża bohaterki 
– alkoholika, ale też jej samej, osoby wółuzależ-
nionej, która raz chce odejść od męża, występuje 
do sądu o rozwód, by za chwilę się z tej decyzji 
wycofać. Ale na tym polega właśnie wółuza-
leżnienie i niektóre osoby dotknięte nim dopiero 
w tej powieści widzą bezsensowność swojego 
zachowania. Natomiast w „Pozostała…” osobą 

budzącą ogromny gniew jest znów matka boha-
terki, która dla miłości do mężyzny jest w stanie 
poświęcić własne dziecko. Jeśli zachowanie boha-
terów budzi emocje, to jest to dobry znak – im-
puls do działania, zmiany. Wiele razy słyszałam, 
że powieść „Mocniejsza…” powinna być lekturą 
w gimnazjum lub liceum, że powinno omawiać 
się ją na lekcjach religii, zaś „Narodziny perły” to 
lektura obowiązkowa dla wółuzależnionych, by 
pejeli na oy.

Pracujesz nad kolejną powieścią. Kim będzie 
twój nowy bohater?

Ponieważ niektóy ytelnicy po peyta-
niu pierwszych tech powieści mówili, że są one 
wstąsające, waa będzie opisywała historię 
łagodniejszą, jak to określam: „dla matek karmią-
cych”. Bohaterem będzie mężyzna, który odkry-
wa pewną rodzinną tajemnicę. To będzie powieść 
o miłości, która jednak nie jest prosta. Mam na-
dzieję, że pyzwyajonych do mocnych wrażeń 
ytelników jednak nie rozaruję.

Kiedy planowana jest jej premiera?
Jeśli Bóg pozwoli, to tradycyjnie na kolejny Ty-

dzień Ewangelizacyjny, yli w lipcu 2017 roku.
Piszesz, bo…
Po pierwsze, takim darem obdarował mnie Ten, 

który mnie stwoył, zgodnie z biblijnym  zapew-
nieniem z Listu do Rzymian 12,6. Po drugie, jest 
to mój osób na zwiastowanie Dobrej Nowiny 
i podzielenie się wiarą, że tylko Boża miłość może 
zmienić życie. A po tecie, piszę, bo to kocham.

Gdy nie piszesz…
To robię coś innego (cóż, luterski etos pracy, 

który moje dzieci nazywają pracoholizmem, wy-
ssałam chyba z mlekiem matki): uę w szkole 
podstawowej – obecnie klasę 1, organizuję różne 
otkania, pomagam mężowi w parafii, „ogarniam 
dom”, otykam się z rodziną i pyjaciółmi, jeżdżę 
na otkania autorskie, ytam. No i tęsknię za 
tym, żeby… pisać.

Żyę ci zatem więcej pesteni na pisanie, 
a mniej na tęsknotę za nim i żeby Boży palec pez 
Twoje książki sięgał tam, gdzie jest to potebne. 

Dziękuję bardzo, takie jest właśnie moje pra-
gnienie – doteć do osób, które potebują nadziei, 
wiary i miłości. Ale by te treści mogły doteć, po-
tebni są Czytelnicy, któy książkę polecą innym 
y podarują, szególnie osobom, które są daleko 
od Boga. Zgodnie z biblijną zasadą (nieco ara-
frazowaną): jeden napisał, drugi podarował, teci 
peytał... a Bóg zadziałał!

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Bożena Giemza


