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Mówię o imperium kobiet, tworzących dom własnymi rękami, a nie tylko przy użyciu sprzętu 

AGD czy mebli stojących w pokoju 

 

Zakładam, że wszyscy wiedzą, iż każda kobieta w pewnym momencie swojego życia 

czuje się najpiękniejszą kobietą świata; wówczas wstępuje w nią duch czystego szczęścia, 

które nie zależy ani od wieku, ani od otoczenia. To może nastąpić w chwili, gdy dowiaduje 

się, że zostanie matką lub gdy dostrzeże emocje, które wywołuje w tym, kto zbliży się do niej, 

aby skraść jej całusa; może to też być wtedy, kiedy osiągnie osobisty sukces lub uzyska tytuł 

naukowy czy dostanie pracę w środowisku, gdzie ceni się przede wszystkim mężczyzn za sam 

fakt przynależności do tej płci. Mimo wszystko, zakładam, że wszyscy wiedzą, iż każda 

kobieta powinna być traktowana jak dama już w dzieciństwie, gdy jako księżniczka bez 

diademu steruje losami swych szaf lub przewodzi konklawe swych lalek, a jeszcze bardziej, 

kiedy zmienia się w Cesarzową własnej przestrzeni i z troską, starannością oraz skrupulatną 

dbałością o szczegóły zamienia w pałac choćby najgorszy chlew, troszcząc się nawet o 

ułożenie ołówków na biurku i ustawienie solniczki na stole. Mówię o imperium kobiet, 

tworzących dom pracą własnych rąk, a nie tylko przy użyciu sprzętu AGD czy mebli 

stojących w pokoju i nie mam na myśli fałszywych gospodyń, które pysznią się wystawnymi, 

białymi domami, tak naprawdę niezamieszkałymi, ani też roztargnionych bywalczyń salonów, 

usiłujących ukryć fakt, iż ich dzieci spędzają więcej czasu z szoferem niż z nimi. 

Carmen Martínez Ayuso mieszkała w madryckiej dzielnicy Vallecas w mieszkaniu, do 

którego przeprowadziła się z mężem pół wieku temu w czasie powodzi. Pomimo że padało, 

tak jak zwykle, gdy madryckie niebo wylewa łzy, małżeństwo zaczynało życie w domu 

wzniesionym w miejscu, które dawniej było gospodarstwem rolnym; aż trudno uwierzyć, że 

w tak niewielkiej odległości od Puerta del Sol jeszcze niedawno były zagrody z kurami, sady, 

traktory i inne wiejskie sprzęty. Carmen i jej mąż nie potrafili sobie wyobrazić życia bez 

siebie i być może dlatego założyli rodzinę pomimo młodego wieku i na przekór 
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przeciwnościom – nienaruszalnym harmonogramom mszy świętych, poświęceniom 

niezbędnym, by nie chodzić z pustym żołądkiem i codziennej drodze krzyżowej, kiedy to 

mąż, jak opowiada sama Carmen, przychodził zawsze wycieńczony i rozbity do tego stopnia, 

że czasami musiała otwierać mu usta, by przełknął choć trochę jogurtu, choć właściwie już 

spał, nie zdjąwszy nawet ubrania. Niemożliwa może wydać się także cicha samotność, 

przykładna milcząca godność, dzięki której Carmen przeżyła te wszystkie lata od czasu, gdy 

owdowiała, w dzielnicy Vallecas, tak bliskiej sercu Madrytu czy też świata, nie nauczywszy 

się czytać i pisać, wiernie oddana rytuałom swojego domostwa – wstawaniu codziennie o 

szóstej rano, by wypełniać swą szczególną rolę Cesarzowej, pani talerzy i pogawędek z 

sąsiadkami, przypuszczalnie nienaruszalnej władzy nad wszystkimi ścianami, 

prześcieradłami, krzesłami i harmonogramami w jej osobistym pałacu… i tak miała oglądać 

dorastanie swojego jedynego syna i przyjście na świat wnuków. 

Najbardziej nieprawdopodobne wydaje się być to, czego dowiedzieliśmy się za 

pośrednictwem znakomitego artykułu Luisa Javiera Gonzaleza Cuellara – pani Carmen 

Martínez Ayuso, Cesarzowa Vallecas, została wygnana ze swojego pałacu przy ulicy Sierra 

de Palomeras numer 10. Była to eksmisja nie tylko żałosna i smutna, ale także symboliczna 

pod każdym względem. Jej syn, nic jej nie mówiąc, zaciągnął u pewnego lichwiarza pożyczkę 

w wysokości 40 000 euro, aby wyremontować dom rodzinny, gdzie zamieszkał ponownie po 

rozwodzie, a także, by pozbyć się problemów po utracie pracy jako, o ironio, agent 

nieruchomości. Ze względu na nagromadzenie się należności i nieubłagalny upływ czasu 

sprawiający, że umowy, także te niekorzystne dla jednej ze stron, przestają podlegać 

zaskarżeniu, pani Carmen dowiedziała się, że zostanie eksmitowana przy pierwszej wizycie 

policji, posiadającej stosowny nakaz; grupie sąsiadów udało się to odwlekać tak długo, jak to 

możliwe, jednak ostatecznie jej mieszkanie, wycenione na 160 000 euro, dla niej bezcenny 

pałac, dorobek życia, przeszło w ręce wierzyciela; emerytura w wysokości 630 euro, dla niej 

bezcenny majątek, który zdobyła wraz ze zmarłym mężem w pocie czoła, nie umożliwiała jej 

zaprzestania pracy jako sprzątaczka i praczka w cudzych domach; bezduszna intryga 

wierzyciela sprawiła, że nie było możliwości rozwiązania problemu eksmisji poprzez 

przyznanie jej innego mieszkania. Do tego Carmen dowiedziała się o tej katastrofie od swoich 

wnuków czy, być może, od własnego syna, który poinformował ją o sprawie zaledwie dwa 

dni przed pierwszą próbą wyrzucenia jej z domu. Istna telenowela. Niestety, jest to jednak 

opis prawdziwego życia, historii powtarzającej się w dzielnicach hiszpańskich miast, które z 

sepii przeszły w ostre kolory kryzysu, czy też, ni z tego ni z owego, upodobniły się do czarno-

białych scenerii reszty świata: tu i tam blitz banków, firm deweloperskich i pożyczkodawców, 
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wyciągających z ludzi odsetki co do grosza, bez możliwości jakichkolwiek pertraktacji; tu i 

ówdzie przesyt i niezadowolenie z bezkarności, kłamstw i bezczelnych nadużyć tych, którzy 

uważają się za władców świata, choć nie są nimi nawet we własnych domach. 

Teraz wiemy, że Cesarzowa Carmen, przynajmniej przez pierwsze noce nowej 

sytuacji, z którą musiała się zmierzyć, obdarzona jest miłością wnuków i wsparciem byłych 

już sąsiadek, znajduje także pocieszenie w możliwości uczestniczenia w mszach świętych w 

tych samych godzinach co dawniej. Wiemy też, że dzięki opisaniu jej rozpaczliwej historii w 

naszej gazecie wiele osób prywatnych z Japonii, Meksyku i innych krajów zdecydowało się 

wyciągnąć do niej pomocną dłoń, i że madrycki klub piłkarski Rayo Vallecano zaproponował 

jej opłacenie wynajmu mieszkania, które, jak mniemam, prawdopodobnie znajduje się w tej 

samej dzielnicy, gdzie od czasu do czasu Cesarzowa chodziła pod rękę ze swoim małżonkiem 

i być może wciąż spaceruje tymi samymi uliczkami co dawniej, rozmawiając z jego duchem. 

Piętnaście lat temu opublikowano powieść „La Emperatriz de Lavapiés” („Cesarzowa 

Lavapiés”), wyróżnioną zaszczytną pierwszą nagrodą w Międzynarodowym Konkursie 

Literackim Wydawnictwa Alfaguara, przyznawaną powieściom hiszpańskojęzycznym. 

Książka opowiada szaloną przygodę siedemdziesięcioletniego mężczyzny, który postanawia 

odnaleźć w Madrycie Carmen, miłość swojego życia. Urodziwszy się w czasach Drugiej 

Republiki Hiszpańskiej (1931-1939), bohater jest dzieckiem hiszpańskiej wojny domowej 

(1936-1939), a następnie emigrantem, który osiedlił się na stałe w Meksyku. W ciągu całego 

swojego szalonego życia ów mężczyzna dopisuje do swej historii kolejne akapity: przeżywszy 

idealną miłość z pewną Carmen w Meksyku, ubzdurał sobie, że – biorąc pod uwagę, iż stracił 

ją nagle, przestali się widywać bez istotnej przyczyny czy też ona znikła mu z oczu w 

meksykańskiej stolicy, w której odległości każdego dnia wydają się być coraz większe – być 

może owa Carmen znajduje się w Madrycie i tutaj zaczyna się donkichotowska przygoda i 

szukanie Dulcynei w każdej napotkanej kobiecie, choć wiadomo, że jest tylko jedna Carmen, 

jedyna prawdziwa Cesarzowa Lavapiés. 

Pani Carmen Martínez Ayuso obecnie jest mniej więcej w wieku bohatera 

„Cesarzowej Lavapiés” i być może dokładnie w wieku samej wyśnionej Carmen, dlatego 

zadaję sobie pytanie, czy nie wszyscy wiedzą, iż każda kobieta to dama i pani domu, o który 

troszczy się wraz z małżonkiem lub w czcigodnej samotności, i że żadna Carmen nie 

zasługuje, by znaleźć się na ulicy pośrodku nadużyć, kłamstw i fizycznej czy słownej 

przemocy, na tym żałosnym jarmarku, w który zamienił się brak równości między kobietami i 

mężczyznami, w tym teatrze opłat, na szafocie podatków i pożyczek, w labiryncie procentów, 

zahamowanych gospodarek, na niezliczonych okrętach pełnych roboli, codziennie 
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zmęczonych, niestrudzonych pracowników, studentów pełnych nadziei, których spełnienie 

zależy od sytuacji na rynku lub od czystego przypadku, majątków wiszących na włosku w 

cieniu marmurowych kolumn ogromnych banków i firm ubezpieczeniowych… i w owym 

światku, gdzie śpiewaczka z bożej łaski staje się pierwszą damą, niewykształcony 

przeciętniak bez pomysłów zostaje wybrany na prezydenta i gdzie w wystawnych, 

niezamieszkałych rezydencjach nigdy nie zagoszczą ani łzy, ani milcząca godność 

prawdziwej Cesarzowej. 

 


