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T YLKO T Y

Profilerka Sasza Załuska, bohaterka jej powieściowej te-
tralogii z cyklu „Żywioły”, to symbol nowoczesnej kobiety, 
takiej jak ona – silnej, niezależnej, niepokornej i... zwycię-
skiej. Takie chcemy być! Nic dziwnego, że jej książki ku-
pują miliony Polek. Teraz pisarka wraca z ostatnią częścią 
przygód Saszy. Czy żegna się z nią na zawsze?    MONIKA FINOTELLO

KRÓLOWA KRYMINAŁU

Katarzyna Bonda



Na wywiad przychodzi w czarnym trenczu i czarnych okularach.  
Z falą blond włosów na ramieniu i czerwonymi ustami wygląda 
jak tajemnicza bohaterka filmów noir i kryminałów Raymonda 
Chandlera. Katarzyna Bonda – królowa polskich powieści krymi-
nalnych, właśnie wydała ostatnią część tetralogii z serii „Żywioły” 
– „Czerwony pająk”. Jej bohaterka profilerka Sasza Załuska to 
rewolucyjna postać kobieca 
w literaturze kryminalnej. 
Tak jak zresztą ona sama, 
bo jej książki wywróciły 
rynek wydawniczy do góry 
nogami. Nigdy wcześniej 
nie było pisarki, która nie 
poddała się dotychczaso-
wym regułom gry i.. wy-
grała. Katarzyna Bonda 
to dziewczyna z Hajnówki, 
która jest uosobieniem 
Fun Fearless Female, na-
szego ideału Cosmogirl.

Powiedziałaś, że „całą 
swoją rzeczywistość pod-
porządkowałaś pisaniu”. 
Jak wygląda życie autorki bestsellerów? 
Moje życie jest dychotomiczne. Są takie momenty, kiedy jestem 
„w zapisie”, czyli piszę książkę, a to jest długi proces, który wymaga 
dyscypliny, konsekwencji i przyzwyczajenia do pewnej rutyny. Wtedy 
odklejam się od świata, zamykam się w domu, nie odbieram maili, 
wyłączam telefon. Staram się jednak trzymać rzeczywistości poza 
moim światem pisarskim, bo mam córkę. To mi daje taką kotwicę. 
Marzę, że któregoś dnia spotkam mężczyznę, który byłby w stanie to 
wszystko zaakceptować (śmiech). Kiedy fabuła zaczyna mnie „brać”, 
to ona zaczyna rządzić i decydować o tym, jak będzie wyglądało moje 
życie. Jest to fascynujący moment. Stwarzasz świat, a potem ten świat 
zaczyna żyć. Jeżeli się temu nie poddasz, nie skończysz książki. Chwy-
tam te momenty, kiedy fabuła „żre”. Siedzę w dresie i czapce nocami 
przy komputerze, nie kontaktując się z nikim, żeby się oderwać, żeby 
nikt mnie nie szarpał. Żeby zostały tylko te postacie, które tworzę. 
Musisz mieć w sobie duszę samotnika, żeby móc pisać książki. Ja 
trochę tak mam, ale jestem też bardzo towarzyską osobą. Kocham 
moment, kiedy książka jest gotowa i ją promuję. Uwielbiam zakładać 
szpilki, brylanty (śmiech)... Ale nigdy nie jestem do końca zadowolo-
na. Zawsze jak skończę pisać, wyrzucam książkę do kosza. Chcę zacząć 
ją od nowa, myślę: nie nadaję się. Ale to jest normalne. 
Taka niepewność dotyczy tylko Ciebie, czy jest to wspólna cecha 
kobiet-artystek?
Na pewno jest to moja „przypadłość”. Myślę, że nie każda pisarka tak 
ma, ale na pewno każdą kobietę bardzo dużo kosztuje „odejście” od 
swojego faceta, miłości, rodziny i poświęcenie się swojej opowieści. 
Mężczyźni-pisarze zwykle mają bardzo dobre samopoczucie: „Zobacz, 
jak pięknie napisałem. Spójrz, jakim jestem bohaterem”. Ja jako 
kobieta mam po prostu takie poczucie, że to wszystko jeszcze nie jest 
do końca dobre. 

Dlaczego mężczyźni-pisarze nazywają koleżanki po fachu, które 
tak jak ty odniosły oszałamiający sukces, „tupeciarami”, ale siebie 
poklepują po plecach? I czy to nie jest taki casus „ogiera i kobiety 
rozwiązłej”?  
Trafiłaś w punkt. Najpierw się zamartwiałam, że nie pasuję do 
jakiegoś wzorca polskiej pisarki-intelektualistki, która siedzi cichutko 
w kącie i czeka aż świat się o nią upomni. Ale teraz epitet „tupeciary” 
już naprawdę mnie nie boli. Nie będę siedziała w kącie. Mam dosyć 
tego mówienia, że moje książki są za grube, a ja jestem jakaś tam. 
Dosyć! Zawsze wiedziałam, że moja siła właśnie polega na tym, że 
jestem wyjątkowa, niepowtarzalna. I miałam rację. Teraz inni kopiują 
mnie na potęgę. Moje sesje zdjęciowe, różne działania marketingowe 
mojego wydawcy. Motywy z książek. To, że zgodziłam się na obniżenie 
tantiem, żeby moje książki wyszły w tańszej odsłonie, były sprzeda-
wane w supermarketach. Oskarżali mnie wtedy, że „zepsułam rynek”. 
A ja chciałam, żeby ci ludzie, którzy nie mają pieniędzy, mogli kupić 
moją książkę i ją przeczytać. No cóż, na pewno zrewolucjonizowałam 
kompletnie powieść kryminalną w Polsce (śmiech). 
Bo na rynku polskim nie ma takiej pisarki jak Ty! Chociaż masz 
wadę – nie siedzisz cicho (śmiech)...
To jest tak, że mężczyźni zarzucają mi tupet, podczas gdy ja komplet-
nie dokonuję rewolucji. I to jest to, o czym mówisz – o tym ogierze  
i kobiecie rozwiązłej. Kiedy masz na przykład Carycę Katarzynę, która 
była nie tylko tupeciarą, ale osobą „niegodną” i cały zastęp różnego 
typu królów, którzy robili potworne rzeczy, ale budzili zachwyt  
i podziw, bo byli dzielni, bohaterscy... Bardzo szanuję moich kolegów, 
uwielbiam ich książki. Uważam, że jeżeli wszyscy połączymy siły, to 
możemy zrobić o wiele więcej dla polskiego czytelnictwa. Przecież tak 
naprawdę chodzi o to, żeby ludzie odkleili się od telewizora i czytali. 
Mało tego – żeby czytały pokolenia. Moje książki czytają całe rodziny. 
Naprawdę! To jest dla mnie największy zaszczyt. 
Twoja bohaterka Sasza to symbol współczesnej kobiety. Czy rze-
czywiście jesteśmy tak silne i niezależne jak ona? 

Mężczyźni 
oskarżają 
mnie o tupet,  
a ja dokonuję 
rewolucji...

Katarzyna Bonda w Pawilonie 
„Ostatni Rozdział” na Bulwarach 
Wiślanych podczas majowych 
Targów Książki w Warszawie 
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W dzisiejszych czasach istnieje pewna „dwubiegunowość”. Z jednej 
strony są takie kobiety jak Sasza, które mają rys wojowniczki, są total-
nie wyemancypowane. Tak ja ona robią, co chcą i wiedzą, czego chcą 
– w życiu, w rodzinie, w biznesie, w seksie. Wszędzie. Walczą  
w naszym imieniu za prawdę, za wolność i niepodległość. Za te wszyst-
kie przestrzenie, które do tej pory były zarezerwowane dla mężczyzn. 
Są menadżerkami, dyrektorkami, paniami samych siebie. A na dru-
gim biegunie stoją kobiety, które idą w kierunku wartości tradycyj-
nych. Mają mężczyzn, którzy są dla nich wojownikami, więc one nie 
muszą walczyć o byt. Jeśli ktoś może żyć w taki sposób i jest szczęśliwy, 
to bardzo to szanuję. Mam takie momenty, że nawet zazdroszczę tym 
osobom. Myślę sobie, że chciałabym czasem móc sobie pozwolić  
na taki rodzaj odpoczynku. Bo ja cały czas walczę... 
Ale czy Twój charakter pozwoliłby na odpoczynek? 
Za wszystko musisz zapłacić. To nie jest tak, że coś jest za darmo. 
Wiesz, ona nie musi wojować, ale z drugiej strony musi go zapytać 
czy może sobie ufarbować włosy. No, to spójrz na mnie. Czy ja bym 
zapytała o coś takiego (śmiech)? 
Dlaczego kobiety w Polsce tak bardzo kochają Twoje powieści 
kryminalne? 
Z jednej strony mamy trochę do czynienia ze strefą cienia, która 
wcześniej była zarezerwowana dla mężczyzn. Prawdziwa „normalna” 
kobieta powinna czytać opowieści o miłości, które kończą się happy 
endem. Taki jest stereotyp. Kiedy moja mama dowiedziała się, że 
pracuję nad swoją pierwszą powieścią kryminalną, była załamana. 
Według niej to oznaczało, że coś jest ze mną nie tak. I dlaczego ja się  
w ogóle interesuję morderstwem, zbrodnią? Kryminalistyka, prokura-
tura, policja? Przecież to są rzeczy, które nie licują z delikatną kobietą... 
To się łączy oczywiście z tym, o czym cały czas mówimy, że kobiety są 
wyemancypowane i wiedzą, czego chcą. I wcale nie chcą tylko  
i wyłącznie spełniać funkcji opiekunek ognisk domowych. Wcale nie 
chcą być tylko kochankami albo zajmować się wyłącznie modą, urodą, 
lifestylem i miłymi rzeczami. Chcą naprawdę odczuwać rzeczywistość. 
Pełen wachlarz emocji i mocnych wrażeń. Tak naprawdę tylko to cię 
dopełnia. Nie możesz funkcjonować w pełni, jeżeli nie doświadczasz 
tych rzeczy, które Jung nazywa cieniem. Fabuła w każdym z nas roz-
grywa się na poziomie podświadomym i dotyczy twojej historii  
w środku. Tej, której nie mówisz nikomu. Ty załatwiasz sobie za 
pomocą moich zwrotów akcji i przygód Saszy swoje sprawy. I to się 
odbywa między nami. To jest nasz sekret. Dlaczego kobiety mają tego 
nie czytać? Dlaczego mają funkcjonować w stereotypie, że mężczyzna 
je chroni? Dziś mężczyzna już nie musi nas chronić. Przecież sama 
idziesz do pracy. Sama walczysz. Sama musisz zdobyć zlecenie.  
I musisz je wykonać. W tym momencie potrzebujesz siły. I powieści 
kryminalne dają kobietom tę siłę.   

Ile masz wspólnego z Saszą? 
A jak sądzisz? 
No, na pewno jesteś wojowniczką. Pewna siebie, uparta. Kiedy 
śledztwo pochłania ją tak jak Ciebie pisanie, to już trochę świat 
nie istnieje... 
To są wszystko komplementy. To się na to zgadzam (śmiech). 
A reszta?
Tak jak ona mam taki rodzaj zamotania życiowego. Jakichś takich 
wahań. Chowania się i poszukiwania w sobie. Na pewno też ona 
wydaje się wojowniczką, a wcale nią nie chce być. To też jest podobne 
do mnie. Sasza ma niepoukładaną rzeczywistość osobistą, no i ja też 
mam swoje na garbie, jeśli chodzi o związki. Jeżeli chodzi o nałogi 
to... nie piję tak jak ona, ale mam 570 sukienek (śmiech). Sukienka to 
moja zbroja.
„Czerwony Pająk” to ostatnia książka w Twojej tetralogii. Czy 
trudno będzie Ci się rozstać z Saszą? 
Jest coś fascynującego, kiedy stwarzasz postać i wszyscy ją znają. 
Nawet nie muszę wymieniać tytułów książek, wszyscy wiedzą, kim jest 
Sasza. To jest cudowne. Ale nie będę już mogła o niej pisać. To nie jest 
tak jak z Sherlockiem Holmesem, że Conan Doyle mógł go przywró-
cić do życia, bo chcieli tego jego czytelnicy. „Czerwony Pająk” był dla 
mnie bardzo trudny. W ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że tak będę 
przeżywać ten koniec. Myślałam, że nareszcie uwolnię się od Saszy. Był 
taki moment, że chciałam po prostu, żeby odeszła... 
Czy żywioły ją pokonały czy nie? 
Chcę, żeby czytelnik sam znalazł na to swoją własną odpowiedź. Sa-
sza przeżyje, ale „Czerwony Pająk” kończy się w taki sposób, że nie 
mogę kontynuować tej historii... Mogę zdradzić, że uczyniłam Saszy 
w książce pewną krzywdę. I nie wiem, czy to nie była samospełnia-
jąca się przepowiednia, ale kiedy napisałam książkę, przytrafiło mi 
się to samo co mojej bohaterce. Nie w takim stopniu, ale częścio-

Powieści 
kryminalne dają 

kobietom siłę.

T YLKO T Y

Jest idolką każdej  
z nas – piękna, 
utalentowana, 
odważna, piekielnie 
inteligentna.
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wo. Na przykład zniszczyłam ukochaną skórzaną kurtkę, był też 
pewien problem medyczny... To było surrealistyczne. 
Leitmotivem Twojej tetralogii są 4 żywioły. Który  
z nich jest Tobie najbliższy? 
Noszę w sobie każdy żywioł. Chyba jednak jestem kobietą-„Ziemią”, 
bo twardo stąpam po ziemi. Zodiakalnie też jestem Ziemią, bo uro-
dziłam się pod znakiem Panny. Ale na pewno jestem trochę Ogniem. 
W sytuacji konfliktowej nie odpuszczam. Bardzo jestem o to zła na 
siebie. Wołałabym być właśnie wtedy Ziemią. Mało we mnie jest 
Wody, czyli uczuć. Nie wiem w ogóle nic na ten temat. Kiedy pisałam 
„wodę”, czyli „Czerwonego Pająka” to rozmawiałam z moim wydawcą 
o okładce, która powstała, zanim ukazała się książka. Wymyśliłam, 
że „woda” na okładce to będzie krew. A mój wydawca: Ale przecież to 
miały być uczucia, emocje... Ale ja wiedziałam, że wszystko ma swój 
koniec i na okładce musi być kobieta w wodzie zabarwionej krwią. 
Dlaczego królowa powieści kryminalnych mówi o sobie przekor-
nie, że jest dziewczyną z Hajnówki?
Bo ja jestem i zawdzięczam mojemu pochodzeniu mój hart ducha.  
W Hajnówce ścierają się różne kultury. Jest miks etnograficzny  
i religijny. Dlatego od dziecka wzrastałam w poczuciu tolerancji dla 
wszystkiego i wszystkich. Hajnówka przygotowała mnie do tego, 
że umiem walczyć o siebie. Nigdy mnie nie złamią. Nawet jeżeli 
przegram bitwę, to wojna dalej jest do wygrania. Po przejściu takiej 
drogi umiem wstawać z kolan i iść dalej. Jeśli nagle się okaże, że moje 
książki się nie sprzedają i jestem biedna, to przetrwam, a potem 
pokażę światu coś zupełnie nowego. Nie boję się niczego. Jeżeli ktoś 

wstydzi się swojego pochodzenia, zakłamuje przestrzeń, z której się 
wywodzi, to wcześniej czy później za to zapłaci. Korzenie są bardzo 
ważne. To sprawia, że nie odlatujesz. To jest twoja kotwica. Dzięki 
Hajnówce w każdej sytuacji jestem w stanie się znaleźć i zmieścić, 
z każdym potrafię się porozumieć. Jeżdżę po różnych małych miej-
scowościach na spotkania autorskie i czuję się tam dobrze, bo sama 
pochodzę z takiej mieściny. A jednocześnie jeżdżę do Londynu albo 
do Delhi. I to jest dla mnie zupełnie naturalne. Nie mam w ogóle 
żadnego ograniczenia. To, że 
jestem dziewczyną z Hajnów-
ki, wcale nie oznacza, że mam 
na tym punkcie kompleksy. 
Wręcz przeciwnie – jestem  
z tego dumna. Myślę,  
że osiągnęłam sukces jako 
pisarka, bo Hajnówka na-
uczyła mnie walczyć o swoje. 
I gdybym była dziewczyną 
z Warszawy, z tzw. dobre-
go, inteligenckiego domu, 
dzisiaj na pewno byśmy  
nie rozmawiały, bo zajmo-
wałabym się czymś zupełnie 
innym. Jestem przekonana, 
że moje życie wyglądałoby 
inaczej...

REKLAMA

Katarzyna Bonda  
„Czerwony Pająk” (Muza) 

Ostatnia część przygód Saszy Załuskiej  
to must have dla każdej Cosmogirl!A
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