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O imperiach kobiet, których ramiona tworzą dom skuteczniej niż wszelkie sprzęty domowe i 

meble.  

 

Podejrzewam, że prawdą powszechnie znaną jest fakt, iż każda kobieta przeżywa w swoim 

życiu moment, kiedy czuje się najpiękniejsza na świecie, moment czystego szczęścia, który 

niekoniecznie zależeć musi od wieku czy otoczenia. Może to być chwila, w której poczuje się 

ona matką, lub kiedy poczuje adrenalinę wzbierającą w mężczyźnie zbliżającym się, by 

skraść jej pocałunek, lub w momencie osobistego triumfu, gdy otrzyma prestiżowy tytuł 

naukowy lub dobrą posadę w świecie, który wymyślił sobie obdarzyć szczególnymi 

względami panów, wyłącznie za to, że są mężczyznami. Podejrzewam, że prawdą jeszcze 

lepiej znaną jest fakt, iż kobieta winna być traktowana jak dama już od najmłodszych lat, 

niczym królewna bez diademu, która samodzielnie rozporządza losem swoich szafek i 

przewodzi tajnym zebraniom swoich lalek, i w końcu tym bardziej, kiedy bierze we władanie 

przynależną jej przestrzeń i dbając o każdy szczegół, o miejsce każdego długopisu na biurku 

w gabinecie i solniczki na domowym stole, potrafi przemienić najgorszy nawet chlew w 

najprawdziwszy pałac. Mowa tu nie o obłudnych paniach domu puszących się w swoich 

okazałych, wystawnych białych willach, w rzeczywistości zupełnie opuszczonych, ani też o 

tych matkach nieobecnych, ale zawsze na świeczniku, które za każdą cenę starają się ukryć 

fakt, że ich dzieci spędzają więcej czasu z szoferem, niż z nimi. Mowa tu o imperiach kobiet, 

których ramiona tworzą dom skuteczniej niż wszelkie sprzęty domowe i meble.  

Carmen Martínez Ayuso mieszkała w Vallecas, dzielnicy Madrytu, w mieszkaniu, do którego 

przeprowadziła się z mężem przeszło pół wieku temu, kiedy w mieście panowała powódź. 

Pomimo deszczu, zwyczajowego madryckiego szlochu, para rozpoczęła życie w mieszkaniu 

powstałym z dawnego gospodarstwa wiejskiego. Dziś wydaje się to niemożliwe, że jeszcze 

nie tak dawno, zupełnie niedaleko Puerta del Sol można było znaleźć domostwa z 
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podwórkami, po których dreptały kury. Dla Carmen i jej męża równie niemożliwe wydawało 

się życie bez siebie i prawdopodobnie dlatego wspólnie ułożyli je sobie na długie lata, 

niepomni na wszelkie przeciwności. Stały harmonogram mszy, wszystkie ofiary, które 

zmuszeni byli ponieść, by mieć co włożyć do przysłowiowego garnka, i męka, którą 

przechodzili każdego dnia, kiedy, jak to opowiada sama Carmen, jej mąż wracał do domu 

wyczerpany do tego stopnia, że nie był w stanie się rozebrać i to ona musiała otwierać mu 

usta, by przełknął choć łyżkę jogurtu. Szli wciąż do przodu, bez zbędnych ubolewań, myśląc 

zawsze przede wszystkim o swojej rodzinie. Równie niemożliwą do zniesienia była 

samotność, którą w milczącej ciszy i z dostojeństwem godnym podziwu przeżywała Carmen 

każdego dnia po śmierci męża, w tej dzielnicy tak bliskiej serca Madrytu, czy świata, nigdy 

nie nauczywszy się czytać i pisać, zawsze wierna codziennemu obrządkowi, który 

rozpoczynał się z samego rana o szóstej, kiedy wstawała z łóżka, by pełnić swoją szczególną 

rolę Cesarzowej, sprawującej zdawałoby się wieczne rządy nad sąsiedzkimi rozmowami, nad 

przeznaczeniem każdego talerza, prześcieradła czy krzesła, w królestwie zamkniętym 

czterema ścianami jej prywatnego pałacu… Była to rzeczywistość, w której również 

wychowywała swojego jedynego syna i patrzyła jak na świat przychodzą wnuki.  

Jednak najbardziej niewiarygodne jest to, jak zakończyło się panowanie Carmen Martínez 

Ayuso, Cesarzowej Vallecas, która została wydalona ze swojego pałacu przy ulicy Sierra de 

Palomeras numer 10. Wydarzenie to równie tragiczne co emblematyczne opisane zostało w 

felietonie  przez Luisa Javiera Gonzáleza Cuéllara. Przyczyną zaistniałej sytuacji była 

czterdziestotysięczna pożyczka, którą syn Carmen zaciągnął u pewnego lichwiarza, bez 

wiedzy matki, częściowo po to, by odnowić nieco jej dom, do którego wrócił po rozwodzie, 

ale także, by załagodzić problemy finansowe, którym musiał stawić czoło po tym, jak stracił 

posadę, paradoksalnie, sprzedawcy nieruchomości. Czas płynął nieubłaganie i jak przy każdej 

równie nieuczciwej umowie nie działał na korzyść kredytobiorcy. Odsetki systematycznie 

rosły, a sprawę dodatkowo komplikował fakt, iż pożyczkodawca zabronił synowi informować 

matkę o powadze sytuacji; ten jednak wbrew zakazowi oszusta uprzedził ją o zbliżającej się 

tragedii. W efekcie Carmen dowiedziała się o wszystkim na dwa dni przed pierwszą wizytą 

policji, kiedy to dostarczono jej do rąk nakaz eksmisji. Jedynie dzięki interwencji sąsiadów 

udało się odłożyć w czasie to, co i tak pozostawało nieuniknione. Aż w końcu nie można już 

było zrobić nic więcej i mieszkanie kobiety, wycenione na 160 000 euro, dla niej bezcenny 

pałac, w którym spędziła niemal całe swoje życie, przeszedł w lichwiarskie ręce 

pożyczkodawcy, który nie zgodził się nawet wynająć jej mieszkania, choć prawdopodobnie 
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emerytura  ̶  wspólny dorobek jej i męża, za niska, by Carmen kiedykolwiek mogła porzucić 

dorywcze sprzątanie obcych domów, i tak nie wystarczyłaby na pokrycie kosztów najmu. 

Historia prawdziwie godna powieści. Niestety nie jest to przypadek odosobniony. Mieszkańcy 

wielu hiszpańskich dzielnic są bohaterami podobnej powieści, której koloryt wyostrzył 

wszechobecny kryzys. Współczesny krajobraz nie maluje się w ciepłej tonacji sepii, ale w 

czerni i bieli. Banki, agencje nieruchomości, pożyczkodawcy bezwzględnie ścigają swoich 

dłużników do ostatniego grosza, bez możliwości jakiejkolwiek negocjacji.  Społeczeństwo ma 

już dość bycia wyzyskiwanym i okłamywanym, na każdym kroku zobaczyć można wyrazy 

niezadowolenia, spowodowane bezkarnością tych, którzy samowładnie ustanowili się klasą 

rządzącą, w rzeczywistości nie sprawując władzy nawet we własnych domach. 

Dziś pociesza nas świadomość, że w odnalezieniu się wśród zgliszczy swego dawnego życia, 

przynajmniej przez pierwsze noce pomagały Cesarzowej Carmen jej kochające wnuki, 

niezachwiany harmonogram mszy i uściski byłych sąsiadek. Wiemy także, że opublikowanie 

artykułu o jej losach na łamach naszego dziennika zaowocowało licznymi ofertami pomocy 

ze wszystkich stron świata, koła ratunkowe rzucono nawet z Japonii i Meksyku. Także klub 

piłki nożnej Rayo Vallecano zaproponował Carmen pomoc w postaci opłacenia czynszu 

mieszkania, które, jak przypuszczam, powinno znajdować się  w tej samej dzielnicy, po której 

niegdyś spacerowała pod rękę ze swoim ukochanym mężem i gdzie dziś mógłby go zastąpić 

jego duch.  

Piętnaście lat temu opublikowana została powieść pod tytułem „Cesarzowa Lavapiés”, 

uhonorowana pierwszą nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Powieści Wydawnictwa 

Alfaguara. Jest to opowieść o mężczyźnie, który w wieku siedemdziesięciu lat rozpoczął w 

Madrycie szalone poszukiwania Carmen, kobiety swego życia. Mężczyzna urodził się w 

republikańskiej Hiszpanii, co uczyniło go najpierw dzieckiem wojny domowej, a później 

dzieckiem wygnania, w wyniku którego został Meksykaninem. Mimo, że życiorys głównego 

bohatera tworzy seria delirycznych majaków, tym, co skłania go do pisania kolejnych 

rozdziałów swego życia jest utracona niegdyś, idealna, bez względu na początki i 

okoliczności, miłość do spotkanej w Meksyku Carmen. Nagłe odejście kobiety sprawia, że 

mężczyzna gubi się pośród swoich wyobrażeń, niepewny czy jej widok w samym sercu 

miasta to rzeczywistość czy mara, postanawia szukać Carmen w Madrycie, dokąd udaje się 

niczym Don Kichot w poszukiwaniu Dulcynei, zawsze mając w pamięci tylko jedną Carmen, 

tylko jedną Cesarzową Lavapiés.  
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Carmen Martínez Ayuso ma dzisiaj tyle lat, ile miałby rozdarty wewnętrznie bohater powieści  

i być może dokładnie tyle, co jego własna, wymarzona Carmen. I znowu zadaję sobie pytanie, 

czy nie jest prawdą powszechnie znaną fakt, że każda kobieta jest damą i opiekunką 

domowego ogniska, niezależnie od tego, czy podołać temu zadaniu musi samotnie, czy mając 

w kimś wsparcie, i że żadna Carmen nie zasługuje na to, by witać nowy dzień na bruku jako 

ofiara werbalnej i fizycznej agresji, nadużyć i kłamstw. Ten smutny pląs w cieniu 

marmurowych kolumn wielkich banków, w którym do melodii wygrywanej przez 

dyskryminację płci, nieustanną pracę szafotu zbudowanego z podatków i pożyczek, w lochu 

wykutym w skale oprocentowania zahamowanych gospodarek, za kurtyną skrzętnie 

ukrywanych dochodów wirują wpół objęci niestrudzeni robotnicy, wykończeni codzienną 

harówką, pełni nadziei studenci, których życiem nie rządzi tylko ślepy traf… I ten światek, w 

którym byle panienka zostać może pierwszą damą, gdzie każdy przeciętniak bez względu na 

przygotowanie może zostać prezydentem, i gdzie najbogatsze rezydencje stoją puste, bo nie 

zasługują ani na samotną łzę, ani na milczącą godność prawdziwej Cesarzowej. 


