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BOŻENA PTAK

Gdybym była królem

Gdybym była królem tego świata
to zmiotłabym go z tej ziemi 
jednym zamaszystym ruchem
jednym życzliwym westchnieniem
pozbawiłabym świat wojen głodu strachu
żadnych zwątpień i rozstań
żadnych matczynych łez
żadnych gwałtów
żadnych powodzi i pożarów
ani wygnania z raju
i cierpień krzyżowych
żadnego zbawienia od
ani kary za
żadnej śmierci spokojnej czy apokalipsy 
nic
z ziemią zrównane winy krzywdy
i nadziei za grosz
gdybym tylko mogła
zostać królową
i o sobie
zadecydować

KLAUDIA KOSTRZEWA
  Jestem kobietą. Z kobietami się wy-
chowywałam, z kobietami uczyłam, 
z kobietami pracuję. Są w różnym 
wieku – młodsze i starsze ode mnie. 
Większość z nich jest wykształcona, 
niektóre nie mogły z różnych powo-
dów pozwolić sobie na ten „luksus”. 
Jednak to, co je łączy, to wciąż panu-
jące przekonanie, że celem życia ko-
biety jest bycie żoną i matką. I wła-
śnie to jest przerażające.
 Mamy XXI wiek. Ludzie podejmują 
próbę skolonizowania Marsa, wciąż 
szukają leku na raka, cała wiedza tego 
świata może znaleźć się w maleńkim 
telefonie, a Polki? Polki zatrzymały się 
w rozwoju. I choć z rozrzewnieniem 
przyglądam się takim inicjatywom jak 
Czarny Poniedziałek, ciągłym głosom 
sprzeciwu, które walczą o prawo do 
darmowej antykoncepcji i aborcji, chę-
ci polepszenia naszego bytu, to moje 
rodaczki wciąż się cofają.
  Pracuję w instytucji państwowej, 
oświatowej, jednak podczas rozmów 
ze współpracownicami mam wraże-
nie, że wracam do zamierzchłych cza- 
sów, mądrości ludowych i zabobo-
nów. Jak się okazuje, najlepszym spo-
sobem na uniknięcie zwolnienia z pra-
cy jest zajście w ciążę. Wtedy może-
my przecież cieszyć się urlopem ma-
cierzyńskim i wciąż spływającymi na
nasze konto bankowe pieniędzmi. 
Nikt nie chce ponieść odpowiedzial-
ności za popełnione błędy zawodowe, 
więc ratunek wydaje się być prosty. 
Na odpowiedź, że przez takie incy-
denty pracodawcy nie chcą zatrudniać 
młodych kobiet w wieku rozrodczym, 
usłyszałam: „Przecież nie będziesz ro-
dzić dzieci po trzydziestce!”. W jesz-
cze większe osłupienie wprawił mnie 
fakt, że słowa zostały wypowiedziane 
przez kobietę młodszą ode mnie, po-
siadającą wykształcenie wyższe. Taka
wypowiedź wcale by mnie nie zdzi-
wiła, gdybym ją usłyszała od kogoś 
w wieku przedemerytalnym, ale od 
dwudziestopięciolatki? Nagminne jest 
również przedłużanie wspomnianego 

urlopu następną ciążą. „Przecież dziec-
ko nie powinno się wychowywać bez 
rodzeństwa!”. A program rządowy 
promujący zakładanie rodzin, to już 
taki dodatkowy przywilej. 
  Włączam telewizor. „Wiadomości”, 
czy „Fakty”? Ponad połowa Polaków 
nie wierzy w przekaz mediów1. Ja też 
nie wierzę, ale oglądam, bo przecież 
trzeba wiedzieć, co się dzieje na świe-
cie. Uśmiechnięta prezenterka infor-
muje mnie, że liczba narodzin w na-
szym kraju rośnie w ogromnym tem-
pie. Przenosimy się na porodówkę, 
gdzie pani Anna (imię przypadkowe) 
urodziła właśnie szóste dziecko i z je-
szcze większym uśmiechem na twa-
rzy informuje wszystkich, że: „Pomoc 
Państwa jest nieoceniona!” (mowa tu 
o programie rządowym „Rodzina 500 
plus”). Zrezygnowana i zła wyłączam 
telewizor. Myślę o tej dziwnej propa-
gandzie, jaka mnie otacza. Rozważam 
setki innych opcji, dzięki którym po-
moc Państwa dla pani Anny byłaby 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. 
Nie wspominając już o jej szóstce 
dzieci.
  Moja mama dzielnie wychowała 
sama trzy córki. Widziałam młodą 
wdowę, borykającą się z przeciwno-
ściami losu, widziałam ciężarną nasto-
latkę u progu dorosłości, przeżywa-
łam losy młodej kobiety w ciąży, zdra-
dzanej przez świeżo upieczonego mę-
ża. Wszystko to w murach jednego do-
mu, każdy epizod odcisnął na każdej 
z nas piętno, a jednak wciąż nie po-
trafimy się zrozumieć. Żadna z moich 
sióstr nie zdecydowała się zdobywać 
wykształcenia wyższego niż licealne. 
Żadna z nich nie chciała zawalczyć 
o siebie, choć mimo przeciwności, 
mogłyby to zrobić. Każda z nich zde-
cydowała się na los matki i żony. Ja 
nie dość, że uparłam się na studia, to 
z dala od domu. Gdy dumna i rozra-
dowana zakomunikowałam, że pode-
jmuję studia doktoranckie, usłyszałam:
„Wieczny student”. Co roku na świę-
ta Bożego Narodzenia w życzenia są 

wplatane słowa: „rodzina”, „mąż”, 
„dzieci”. Do nikogo nie docierają sło-
wa, że bardzo lubię swoje życie i chcia-
łabym zrobić coś niesamowitego, pod-
nieść sobie poprzeczkę, masować pul-
sujące skronie od natłoku wiedzy; że 
nie każda kobieta chce zostać matką. 
„No ale jak to? Tak bez dzieci?”.
 Temat został potraktowany powierz-
chownie i bardzo wybiórczo. Przyto-
czyłam sytuacje, które najbardziej za-
padły mi w pamięć. Nie mam pojęcia 
skąd w Polkach tak ogromna niechęć 
do własnej realizacji. A może to brak 
motywacji? Mogłabym obarczyć tym 
wychowanie, społeczeństwo, religię, 
wciąż panujący system patriarchalny, 
ale przecież każdy ma swój rozum. 
Posiadamy dostęp do ogromu infor-

macji, nikt nam nie narzuca modelu 
życia, nikt nie blokuje naszej edukacji, 
a jednak wciąż w moich rodaczkach 
dostrzegam pewną blokadę. I ktoś 
mógłby powiedzieć, że przecież ma-
my takie same prawa jak mężczyźni, 
mamy wolną wolę, możemy decydo-
wać o swoim losie, nikt nas nie zamy-
ka w domach i do niczego nie zmu-
sza. Tak bardzo z utęsknieniem wciąż 
spoglądamy na Zachód, ale im bardziej 
próbujemy się do niego zbliżyć, tym 
dalej w las. Więc co się stało? W czym 
tkwi problem?

1 Informacja zaczerpnięta z „DoRze-
czy”, dostęp internetowy dnia 21. 06. 
2017: Ponad połowa Polaków nie wie-
rzy w niezależność mediów [sondaż].

Polka Polce zgotowała ten los, 
czyli kilka słów o tym, że feminizm w Polsce wciąż jest martwy

Styczeń 2018. Artystka-malarz Danuta Joppek i prof. Hugon Lasecki na zapleczu gdańskiej ASP
              fot. Andrzej C. Leszczyński
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Szczęśliwa para
tak mówili ludzie
on się stara o codzienny byt
a ona doskonale gotuje
mają udane dzieci
dwie córeczki i syna
dom z garażem pod miastem
więc dlaczego się powiesiła
na sznurku mocno splecionym 
    marzeniami


