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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Nosił wilk razy kilka… 

Jest w tej historii wszystko, co przyciąga uwagę: władza, pieniądze, polityka i 
seks.  

Szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego został oskarżony o gwałt w hotelu. Jego 
aresztowanie zelektryzowało media. I trudno się dziwić: Dominique Strauss–Kahn jest gwiazdą 
pierwszej wielkości. Był wielokrotnie ministrem. Ożenił się dziedziczką wielkiej fortuny, znaną 
dziennikarką, której dziadek był marszandem; babkę i matkę malował Picasso a świetny "Portret pani 
Rosenberg z córką” można podziwiać w paryskim muzeum Picassa. Jakby tych splendorów było mało, 
Dominique Strauss–Kahn, zwany w skrócie DSK, był głównym kandydatem socjalistów na prezydenta 
Francji. Wydawało się, że łatwo wygra z Sarkozym. 

Niebywałą karierę przerwała hotelowa sprzątaczka, biedna czarna kobieta, która zgłosiła policji gwałt. 
Strauss–Kahna aresztowano w samolocie do Paryża. Teraz, po wpłaceniu 5 milionów dolarów kaucji, 
czeka na proces. W 600–metrowym apartamencie, ale pod nadzorem elektronicznej obroży i policji. 

DSK twierdzi, że jest niewinny. I nie jest w tym osamotniony. Wsparła go żona i wiele innych osób. 
Jego adwokat ogłosił, że DSK nie mógł nikogo zgwałcić, bo jadł obiad z córką. Pech chciał, że 
elektroniczny klucz notuje godziny pobytu w pokoju i o rodzinnym lunchu przestało się mówić. 

W ubiegłym tygodniu premier Rosji Władimir Putin oświadczył, że oskarżeniom o gwałt nie wierzy a 
Strauss–Kahn mógł paść ofiarą międzynarodowego spisku. Nikt się nie oburzył. 

Bo ludzie myślą tak: po co taki facet miał gwałcić, skoro kobiet chętnych do bliskiej z nim znajomości 
nie brakowało? Więc gwałt miałby być intrygą. Najlepiej międzynarodową. Z ukrytym wskazaniem na 
tego, komu aresztowanie Strauss–Kahna jest najbardziej na rękę. Nikt tego głośno nie powie, ale 
chodzi oczywiście o prezydenta Sarkozy’ego. 

Spiski i intrygi istnieją, choć rzadziej niż wieść gminna głosi. I wcale nie jest tak, że oskarżeniom 
biednej czarnej kobiety trzeba wierzyć tylko dlatego, że jest kobietą i to biedną. "Z pewnością nie 
wszyscy księża zostaną potępieni i nie wszystkie prostytutki pójdą do nieba” – przekornie kpił 
nieoceniony o. Tomasz Pawłowski. 

Jedno jest pewne: DSK ma odnośnie kobiet tyle za uszami, że na niejedną pokojówkę starczy. 15 lat 
temu tygodnik Le Nouvel Observateur pisał o jego wizytach w podejrzanych klubach grupowych 
uciech, ale oczywiście nazwisko ministra zostało usunięte z druku. Pięć lat temu młoda dziennikarka 
opisała, jak próbował ją zgwałcić w czasie wywiadu – wydawnictwo ten fragment usunęło, a w telewizji 
nazwisko wybipowano jak bipuje się wulgaryzmy. Każda informacja o paskudnych upodobaniach 
ministra była tuszowana przez jego medialnych cerberów. Nie jakichś chłopców z agencji pijarowskiej, 
tylko wpływowych ludzi z wielkiego biznesu. 

W 2009 r. znany satyryk kpił na antenie RTL: "za kilka minut wejdzie do studia Dominique Strauss–
Kahn. Staramy się nie obudzić w nim bestii; podjęliśmy specjalne środki zabezpieczające: ewakuacja 
totalna personelu kobiecego na inne piętra”. I co? I nic. Słuchacze pomyśleli, że to tylko niewinny żart, 
wtajemniczeni utwierdzili się w przekonaniu, że ciemny lud jest ciemny a satyryk miał kłopoty. 



Jedno jest pewne: sygnałów ostrzegawczych było mnóstwo. Tylko za każdym razem opiekunowie 
Strauss–Kahna uspokajali lub straszyli. Skutecznie. Sprzątaczka z nowojorskiego hotelu okazała się 
nieczuła na argumenty. Teraz sztab adwokatów pracuje nad tym, by podważyć jej wiarygodność. W 
osobie Putina znaleźli niebylejakiego sojusznika. 

Nie mam pojęcia, co wydarzyło się w apartamencie nr 28–06 nowojorskiego hotelu. Ale głoszenie 
spisku jest czystą gangsterką. Bo o spisku mówi się nie z powodu mitycznej solidarności białych 
samców. Chodzi raczej o politykę, o dominację i interesy. I może też o to, że poczucie bezkarności 
niejednego zrujnowało. 

 


