„Feminizm to dla mnie przekonanie,
że kobiety nie są gorsze od mężczyzn”

Hanna Samson - psycholożka, psychoterapeutka, felietonistka, autorka wielu książek m.in. „Zimno
mi mamo”, „Miłość Reaktywacja”, „Wojna żeńsko-męska i przeciwko światu”, „Życie po
mężczyźnie”, „Dom wzajemnych rozkoszy”, itd.
Beata Pawełczyk-Cnudde (BPC) - Spotkałam się z opinią, że Pani nazwisko « uruchamia myślenie
feministyczne ». To dobrze? Co dla Pani oznacza feminizm ?
Hanna Samson (HS) - Jeśli tak jest, to cieszę się z tego. Wiem, że ciągle jeszcze jest wiele
nieporozumień wokół słowa feminizm, ale to się zmienia. Coraz więcej kobiet mówi o sobie z
dumą, że są feministkami. Feminizm to dla mnie przekonanie, że kobiety nie są gorsze od
mężczyzn. Że należą nam się równe prawa. W życiu rodzinnym i w sferze publicznej.
BPC - Panuje dość powszechny stereotyp feministki, kobiety samotnej walczącej z mężczyznami o
równouprawnienie w życiu społecznym. Spróbujmy go odczarować. Czy można być feministką i
mieć szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne?
HS - Ależ feminizm wcale nie jest walką z mężczyznami i nie skazuje na samotność! Myślę nawet,
że znacznie łatwiej być szczęśliwą w życiu rodzinnym, jeśli się jest feministką. Bo bycie feministką
chroni przed zagubieniem siebie w relacjach z innymi. Przed zapomnieniem o swoich potrzebach.
Przed bezrefleksyjnym spełnianiem patriarchalnych oczekiwań, które kobiety spełniały przez wieki.
No bo skoro jesteśmy równi, to nasze potrzeby, dążenia i aspiracje są równie ważne, prawda? Ta
świadomość pomaga budować dobry związek. Taki, w którym nie obudzimy się za parę lat z
poczuciem, że jesteśmy wykorzystywane. Że już nie pamiętamy swoich marzeń, nie mówiąc o ich
realizacji.
BPC - W Pani publikacjach staje Pani zdecydowanie po stronie kobiet. Pokazuje nam inne, niż te
wydeptane przez stulecia panującego patriarchatu, drogi postępowania i ścieżki rozwoju. Jak Pani

ocenia, jak zmieniłyśmy się my kobiety na przestrzeni ostatnich 20 lat?
HS - Zmiana jest ogromna. Zaczęłyśmy naprawdę dawać sobie prawo do równości. Nawet jeśli
nadal wypełniamy wszystkie tradycyjne kobiece obowiązki, to coraz częściej z poczuciem, że coś
tu nie gra. Bo czemu jedna osoba ma obsługiwać drugą dorosłą osobę? Czemu ma wciąż ją
wspierać, nie licząc na wzajemność? Czemu jedna osoba ma brać pełną odpowiedzialność za
wszystkie przyziemne sprawy, które codziennie trzeba wykonywać, a druga jej w tym jedynie
czasem pomaga? Od lat spotykam się z kobietami z całej Polski podczas wieczorów autorskich i
warsztatów i widzę duża zmianę świadomości. Prędzej czy później idą za tym działania.
BPC - W ramach Akademii Zwierciadła prowadziła Pani warsztaty pod tytułem „Dojdę tam, dokąd
chcę”. Co Pani radzi kobietom, które boją się lub nie wiedzą jak zrealizować swoje plany,
marzenia?
HS - Zwykle nie udzielam rad, bo każda z nas jest inna i sama wie najlepiej, co jest dla niej dobre i
na co może się zdobyć. Ja jedynie tworzę sytuacje, w których kobieta może się zmierzyć ze swoimi
lękami. Zobaczyć, co ją trzyma w miejscu, w którym wcale nie chce być, i sprawdzić, czy chce
temu stawić czoło. Na tych warsztatach mierzymy się same ze sobą. Rozwiązujemy wewnętrzne
konflikty, by móc zacząć działać. Sprawdzamy, czy jesteśmy gotowe na konsekwencje, które
wynikną ze zmiany.
BPC - W dzisiejszym świecie coraz więcej kobiet wykonuje prace, zajmuje stanowiska kiedyś
uznawane za typowo męskie i odwrotnie. Pani również pokazuje, że podział na wykreowane przez
społeczeństwo role, zachowania i atrybuty uznane za typowe dla mężczyzn i kobiet mogą być i są
zmienne. Według Pani czy i jakie są granice, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie jeszcze
przekroczyć?
HS - Gdy byłam mała, panowało powszechne przekonanie, że kobieta nie może dobrze prowadzić
samochodu. Nawet kobiety, które miały prawo jazdy, też tak myślały. I siadały za kierownicą tylko
wtedy, gdy mąż był obok i mógł je bez końca pouczać i strofować. Dziś dowcipy o babie za
kierownicą są w zaniku. Najwięcej ograniczeń jest w naszych głowach. Jasne, że to kobiety rodzą
dzieci, ale poza tym? Mężczyźni równie dobrze mogą się tymi dziećmi opiekować, co wielu już
pokazało. Ale wcale nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy robili to samo czy zamieniali się
mechanicznie rolami. Rzecz w tym, żebyśmy mieli takie samo prawo wyboru swojej drogi
życiowej. I równy wpływ na politykę i życie społeczne.
BPC - Jakie są szanse na zwycięstwo zapoczątkowanej w ostatnim stuleciu „wojny żeńskomęskiej”, w rozumieniu kobiecego podejścia do życia, czyli mniej testosteronu a więcej miłości i
wrażliwości? Jakie (i czy) będą według Pani koszty tego procesu?
HS - Myślę, że największe koszty ponosimy teraz. Wiele z nas chce i angażuje się w życie
zawodowe i społeczne, nie rezygnując z pełnej odpowiedzialności za dom i dzieci. I ciągle mamy
poczucie, że doba jest za krótka. I słusznie. Bo nie da się pogodzić kariery i życia rodzinnego,
dopóki świat się nie zmieni. Jeśli mężczyźni staną się w końcu naszymi partnerami, będzie łatwiej,
ale i to nie wystarczy. Skoro posiadanie dzieci nie jest jedynie prywatną sprawą, lecz polityczną, to
dlaczego dzieci mają być w kolizji z karierą? Gdyby zmieniła się polityka społeczna i sposób
organizowania pracy, gdyby wybory kobiet zostały uznane za równie ważne, jak wybory mężczyzn,
wszyscy byśmy na tym skorzystali. Nasze życie to całość. Część prywatna i zawodowa jest zwykle
równie ważna. Jeśli przyjmiemy to do wiadomości, te części rzadziej będą w opozycji. Męski
system pracy wcale nie jest optymalny. Wydajność nie wzrasta wtedy, gdy cały dzień siedzimy w
firmie, lecz wtedy, gdy mamy szansę zadbać o inne aspekty swojego życia. Gdy sprawy rodziny i
pracy nie będą traktowane jako konkurencyjne, lecz jako równie ważne w naszym życiu, łatwiej je

będzie pogodzić. Na razie rynek pracy dostosowany jest do tej części ludzkości, która nie rodzi
dzieci. Elastyczność, praca w domu, system zadaniowy, nielinearne traktowanie kariery, czyli na
przykład uwzględnienie naturalnych „przestojów” związanych z rodzeniem dzieci i opieką nad nimi
– to wszystko przestanie być abstrakcją, gdy zmieni się sposób myślenia. Dziś kobiety na szczycie,
by wkupić się do męskiego klubu, pokazują, że są takie same jak mężczyźni. Dopóki są w tak
zdecydowanej mniejszości, nie mają innego wyjścia. Muszą dostosować się do istniejących reguł
gry i wykazać, że ich kobiecość w niczym nie przeszkadza, mogą siedzieć w tej firmie od rana do
nocy. Ale gdy liczba kobiet osiągnie masę krytyczną, zmiana będzie możliwa.
BPC - Jest Pani psycholożką i psychoterapeutką. Czy książki, które Pani pisze stanowią dla Pani
formę terapii? Co na przykład znaczy dla Pani jedna z ostatnich książek „Życie po mężczyźnie”,
którą będzie można zakupić na naszym spotkaniu już w marcu?
HS - To nie jest jednak moja ostatnia publikacja. Po niej wydałam jeszcze „Zabić twardziela”, czyli
książkę o mężczyznach i stereotypach, które ich ograniczają. A w 2014 wyszedł „Dom wzajemnych
rozkoszy” – i to jest moja ostatnia powieść. Cała moja twórczość jest w gruncie rzeczy osobista.
Piszę o sprawach, które mnie obchodzą, pokazuję taki obraz świata, jaki sama odkrywam. W
„Życiu po mężczyźnie” przedstawiam mechanizm działania mediów, który znam z własnych
doświadczeń. Ale historia jest inna. Czy to może być forma terapii? Myślę, że zahaczanie w
twórczości o własne doświadczenia ma sens dopiero wtedy, gdy je przerobimy i terapia nie jest już
potrzebna.
BPC - W ciągu życia doświadczamy wielu sytuacji trudnych, często wręcz traumatycznych. W jaki
sposób poradzić sobie z nimi by na jesieni życia być wciąż pełną optymizmu i chęci działania. Czy
według Pani jest to możliwe?
HS - Jasne, że tak. Wystarczy przyjąć do wiadomości, że trudne doświadczenia są nieodłączną
częścią naszego życia i naszym zadaniem jest sobie z nimi radzić. Jeśli uznamy, że nasze życie nie
musi być pasmem szczęścia – bo niby czemu miałoby być? – to łatwiej jest się nim cieszyć.
BPC - 7 marca będzie Pani naszym gościem w Brukseli (na zaproszenie BEKAPu). Spotkanie
zatytułowane jest „Siła kobiety”. Jakie wskazówki dałaby Pani tym kobietom, które nie odkryły
jeszcze swojej siły? W czym tkwi siła kobiety?
HS - Jak Pani wie, nie udzielam rad. Ale prowadzę warsztaty, które pozwalają kobietom odkryć
swoją siłę. I podczas takich warsztatów zwykle okazuje się, że doświadczamy jej wtedy, gdy
potrafimy stanąć po swojej stronie, wyrazić własne zdanie, które nie musi podobać się innym. Gdy
potrafimy wyjść z pułapki oczekiwań i zaczynamy mówić własnym głosem. A gdy jeszcze
poczujemy solidarność z innymi kobietami i dostaniemy od nich wsparcie, jesteśmy w stanie
pokonać własne lęki. Na koniec warsztatu proponuję zwykle wspólny okrzyk. I to jest moc!
BPC – Dziękuję za rozmowę.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie z panią Hanną Samson w dniu 7 marca o
godz. 10.00. Spotkanie pt. „Siła kobiety” odbędzie się w Cook&Book w Brukseli (sala Serre; metro
Roodebeek/Woluwe Saint Lambert).
Rozmawiała Beata Pawełczyk-Cnudde – członkini Zarządu Brukselskiego Klubu Polek (BEKAP),
założycielka „Sun in us”, coach.

