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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Świąteczna opowieść z morałem 

Ta historia ma długi początek i niewiadome zakończenie. Chciałam ją 
opowiedzieć przed świętami, bo to historia z morałem. 

Jej główną bohaterką jest Liliane Bettencourt, jedna z najbogatszych kobiet świata i najbogatsza 
kobieta w Europie, właścicielka dobrze znanej w Polsce firmy L'Oréal i współwłaścicielka marek 
Giorgio Armani, Ralph Lauren, Maybeline, Biotherm i Vichy. Jednym słowem światowe imperium 
kosmetyków i mody.  

Z początkiem XX wieku jej ojciec, będący zdolnym chemikiem, stworzył pierwszą syntetyczną farbę do 
włosów. Tak powstał L'Oréal. Eugene Schueller dorabiał się od zera i jako jeden z pierwszych docenił 
potęgę reklamy. Mawiał, że "reklama jest środkiem, za pomocą którego cywilizacja broni się przed 
lenistwem konsumentów". Dzisiaj L'Oréal promuje swoje szminki i kremy sloganem "jestem tego 
warta".  

Liliane pomnożyła odziedziczoną fortunę. Praktykowała w firmie ojca i znalazła męża w osobie 
wspólnika ojca. Jednak André Bettencourt wybrał karierę polityczną, a nie biznesową: kilkakrotnie 
bywał ministrem. Zmarł w sędziwym wieku dwa lata temu. Bettencourtowie żyli dyskretnie, żadnych 
skandali, nie byli więc przedmiotem nadmiernego zainteresowania mediów. To zmieniło się niedawno, 
kiedy ich córka wniosła do prokuratury skargę w sprawie wykorzystania niedołęstwa matki. Bo 87-
letnia dzisiaj Liliane Bettencourt przekazała słynnemu fotografowi-dandysowi podarunki finansowe o 
wartości 600 milionów euro. Suma robi wrażenie, lecz uwagę mediów przyciągnęło coś innego: córka 
uznała matkę za niespełna, rozumu.  

Starsza pani nie ma zamiaru się poddać. Ruszyła do kontrataku. Udzieliła wywiadu, w którym 
oznajmiła "jestem w pełni władz umysłowych", a dziennikarze są pod wrażeniem jej energii i żelaznej 
logiki. Liliane Bettencourt mówi, że jej majątek wart jest co najmniej 17 miliardów euro, zatem suma 
przekazana znajomemu stanowiła jego niewielką część. W dodatku wszystko, co posiadała, dawno 
zapisała córce, a pieniądze dla fotografa pochodziły z procentów od kapitału, a nie z samego kapitału. 
Fotograf od 20 lat był przyjacielem domu i u Bettencourtów pojawiał się z partnerem (jest 
homoseksualistą), więc o podejrzanych relacjach nie ma mowy. Przede wszystkim jednak przyjaźń z 
Banierem pozwoliła jej znieść żałobę i samotność po śmierci męża. Mogę robić z moim majatkiem, co 
chcę - mówi starsza pani - i oświadcza, że córki nie chce widzieć na oczy, bo ta "okazała się złym 
człowiekiem".  

Fotograf - beneficjent sowitych darów - nie cieszy się najlepszą reputacją, więc w tym sporze część 
Francji stanęła po stronie córki. Jednak znacznie większa część opowiada się po stronie matki. 
Francuzi są oburzeni. Bo mimo posiadanych miliardów Liliane Bettencourt musiała być bardzo 
samotna. Jej córka tego nawet nie zauważyła.  

A ja myślę o słynnym sloganie "jestem tego warta" i zastanawiam się, która z nich - matka czy córka - 
mogłaby dzisiaj pod nim się podpisać.  

W przedzień Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom, a szczególnie gorąco tym z Państwa, którzy 
czują się samotni, życzę Błogosławionych Świąt.  


