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Extra Ty

Gdy słyszy Pani: „Dzień Kobiet”... 
Bardzo lubię to święto. Na moim stole 
od rana stoją tego dnia kwiaty od 

ukochanego, i wcale nie uważam, że to 
przeżytek. Chętnie przyjmuję życzenia od 
obcych mężczyzn i dziękuję za nie z szerokim 
uśmiechem. Panowie uwielbiają być szarmanc-
cy, w głębi duszy każdy ma w sobie rycerskość 
– nie myślę tutaj o pustych słowach, ale 
czynach godnych wojownika – i trzeba im na to 
pozwalać, choćbyśmy nie wiem jak na co dzień 
walczyły o niepodległość. To jeden z tych dni, 
w których możemy sobie odpuścić, poczuć się 
jak księżniczki, a po czterdziestce wręcz jak 
królowe życia. Każda kobieta nią jest, i raz na 
jakiś czas warto sobie o tym przypomnieć. 
Za co jest Pani wdzięczna kobietom? 
Za umiejętność pokojowego rozwiązywania 
sporów, spryt i postawę „Kropla drąży skałę”. 
Nie bokserki i wojowniczki mnie zachwycają, 
ale kobiety pozornie łagodne, które są miękkie 
jak brzoskwinia, lecz duszę mają hardą i mocną, 
niczym pestka w tym owocu. To świadczy 
o ogromnym szacunku do siebie. 
A jest coś, za co inne kobiety mogłyby 
podziękować Pani? 
Lubię swoją pracę. Opowiadania historii nie 
traktuję jako działalności służbowej. To pasja, 
choć daje mi ona byt, i to bardzo godziwy. 
Odkąd zaczęłam pisać książki, życie nieustan-
nie rzuca mi wyzwania. Staram się brać na 
warsztat tylko takie tematy, które mnie 
ubogacają. Każdy nowy projekt obowiązkowo 
musi być trudniejszy niż poprzednie. Jeśli 
dostaję informację zwrotną od innych kobiet, to 
właśnie taką, że udowadniam, iż naprawdę 
warto pójść za marzeniami, bezkompromisowo 
o nie walczyć. Bo to daje poczucie spełnienia 
nie tylko na linii matka–żona. Sukces to 
poczucie, że żyje się tak, jak się naprawdę chce. 
Co Pani imponuje w dorastających 
dziewczynach? 
Coraz więcej kobiet/dziewczyn bierze życie 
w swoje ręce. Dbają o siebie – mówię teraz 
o wyglądzie, zdrowiu, marzeniach. To jest 
dzisiaj normą, a nie ekscentryzmem, jak za 
czasów mojej młodości. To piękne i budujące. 
Potrafimy powiedzieć, co myślimy, a jeśli 

trzeba – wyjść na ulice z transparentem  
i głośno krzyczeć. Niech tak pozostanie. Na 
pewno można mówić o niezależności, a może 
nawet o niepodległości kobiet. To szczebel 
wyżej w emancypacji, którą wywalczyły nasze 
matki. Czy pani wie, że jeszcze moja babka nie 
mogła mieć własnych pieniędzy, a nawet jeśli 
zarabiała, odbierał je od pracodawcy jej mąż, 
brat lub najstarszy członek rodu płci męskiej? 
Ta sytuacja miała miejsce zaledwie kilka dekad 
temu. Dlatego to, co się obecnie dzieje, 
przysłuży się następnym pokoleniom kobiet. 
One może nie będą musiały domagać się swych 
praw siłowo, może będą miały prawo powrócić 
do swojej naturalnej łagodności i pielęgnować 
kobiecość, delikatność. 
To jest właśnie siła kobiecości?
Prawdziwa siła wynika ze słabości. Moc rodzi 
się, gdy pokonujemy własne lęki, mierzymy się 
z wadami, przekuwając je w indywidualne atry-
buty, niwelując mankamenty – czyli kiedy 
bierzemy się w garść i zaczynamy działać. 
Brawura czy pycha nie mają nic wspólnego  
z mocą. Ona bowiem objawia się spokojem.  
Nie trzeba wtedy walczyć, nikomu niczego 
udowadniać, tłumaczyć się z podjętych decyzji. 
Jakiej kobiecości uczyła Panią mama? 
Moja mama była osobą bardzo niezależną, 
potrafiła zawsze mówić, co myśli, iść swoją 
drogą, a kiedy jej się coś nie podobało – ostro 
postawić veto. Jednocześnie w towarzystwie 
ojca stawała się filuterna, urocza, wręcz 
rozkoszna. Oddawała mu pole w materii 
decyzji, choć tak naprawdę miała ogromny 
wpływ na to, jakie decyzje zapadały. Tata był 
najwyższą instancją, ale to mama przygotowy-
wała grunt. I widziałam, jak „pracowała” nad 
nim, by dokonał słusznego wyboru. Zresztą on 
to lubił i bardzo liczył się z jej zdaniem. Uważał 
ją za najmądrzejszą kobietę, jaką przyszło mu 
znać, więc bywało, że czekał na jej opinię, 
zanim ostatecznie się wypowiedział, także 
w sprawach służbowych, rodzinnych. Mama 
nigdy, ale to nigdy, nie podważała jego autory-
tetu przy ludziach. Jeśli było coś do omówienia, 
czekała z tym, aż zostaną sami, i bywało,  
że wtedy ostro go ganiła czy krytykowała,  
ale za to przed obcymi broniła go jak lwica. 
Pani też tak ma? 
Absolutnie postępuję tak samo. Cenię 
w mężczyznach te same wartości: hart ducha, 
honor, odwagę i siłę danego raz słowa. Mężczy-
zna powinien być jak Zawisza Czarny – nieza-
wodny. Patrzę więc na czyny, tylko one są 
prawdziwą miarą zaangażowania. Oczywiście 
czasy się zmieniły, i ja – w przeciwieństwie do 
mamy – jestem całkowicie niezależna finanso-
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Mówi, że prawdziwa siła rodzi się 
ze słabości, a w innych kobietach 
ceni przede wszystkim łagodność.
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wo, więc nie muszę pytać swojego faceta  
o zdanie, czy mogę kupić sobie nowe buty. 
Natomiast zasada wspólnego frontu przed 
całym światem obowiązuje.  
nastoletnia Katarzyna bonda miała 
idolkę? 
Była nią Scarlett O'Hara, która z trzpiotki  
i egoistki przeistacza się w wojowniczkę.  
Jej numer z zerwaniem zasłon, by uszyć 
sobie suknię i zdobyć pieniądze, zawsze 
mnie inspirował. Oczywiście miała wady. 
Była neurotyczna i rozchwiana z tą swoją 
durną miłością do Ashleya, ale siły i czaru 
tej postaci nie można odmówić.
A czym jest dla Pani kobieca  
soli-darność?
Kobiety od wieków tworzyły własny front,  
i tak będzie zawsze. Czasami trzeba się 
wypłakać, przegadać, odczynić klątwy.  
Nie należy tym obciążać mężczyzn. Oni są 
od tego, by iść do boju i zwyciężać. Kiedy 
mężczyzna staje się poduszką lub chustką 

do ocierania łez, osłabia się go. Od takich 
ceremonii są właśnie przyjaciółki.  
Z przyjaciółką można omówić dosłownie 
wszystko, sprawy typowo babskie od 
fizjologii przez modę po zawiłości sercowe, 
oraz zrobić mapę marzeń i pokłócić się 
o literaturę czy operę. Jeśli kobieta nie ma 
przyjaciółki, to jest bardzo uboga. Męż-
czyźni mogą się w życiu kobiety zmieniać, 
mąż może odejść, dzieci mogą dorosnąć  
i zacząć swoje życie, a porządna przyjaciół-
ka będzie stać obok nas zawsze i służyć 
radą, choćby świat płonął. Trzeba dbać  
o taką relację, być w tym wzajemną.  
Bo jednak nie tylko na gadaniu polega 
przyjaźń. Czasami to przyjaciółki rolą jest 
dać nam pstryczka w nos albo kopnąć nas 
w tyłek, jeśli planujemy zrobić coś arcygłu-
piego. No ale jest też ciemna strona medalu. 
Jeśli tzw. przyjaciółka czai się na naszego 
faceta, kłamie lub wykorzystuje nas  
do swoich celów, kara winna być sroga.  
To sojusz na zawsze i nie ma w nim miejsca 
na makiawelizm. 

W Dzień Kobiet 
możemy sobie na 
chwilę odpuścić.


