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Twój STYL: ¸atwo przysz∏o Pani, nauczycielowi aka-

demickiemu, objàç stanowisko rzàdowe?

Magdalena Âroda: Od lat zajmuj´ si´ proble-
matykà kobiecà oraz problematykà dyskry-
minacji i wykluczenia grup mniejszoÊcio-
wych. I od lat narzekam na polityków,
którzy tak niewiele robià w kwestiach ochro-
ny wolnoÊci indywidualnej i równoÊci. Posta-
nowi∏am wi´c przestaç narzekaç i coÊ zro-
biç, a w ka˝dym razie spróbowaç coÊ zrobiç
dla przeciwdzia∏ania dyskryminacji. 
TS: Czego najbardziej obawia si´ Pani w swojej pracy?

MÂ: Demagogii i myÊlenia w kategoriach par-
tyjnych interesów. Nic si´ wtedy s∏usznego
nie da przeprowadziç. Boj´ si´ ponadto kse-
nofobii, g∏upoty, nietolerancji i czegoÊ, co
nazywam Êmiercià rozumu. Âwiat, w któ-
rym ludzie nie kierujà si´ rozumem i sumie-
niem, lecz wy∏àcznie wàskim interesem, wy-
daje mi si´ niebezpieczny. A niektórzy sàdzà,
˝e w∏aÊnie wchodz´ do tego Êwiata. Choç ja
nie do koƒca w to wierz´. 
TS: Czy w Polsce trzeba walczyç o równouprawnienie? 

MÂ: Mówiàc ogólnie: chcia∏abym polepszyç sy-
tuacj´ kilku dyskryminowanych grup. Przede
wszystkim kobiet, ale równie˝ osób starszych,
które traktujemy marginalnie, dzieci, które
traktujemy przedmiotowo, mniejszoÊci reli-
gijnych, etnicznych, których nam przybywa,
no i mniejszoÊci seksualnych, wobec których
nietolerancja jest najbardziej widoczna. 
TS: Jak Pani zamierza to zmieniaç? I czy wierzy Pani,

podejrzewam, ˝e tak, ˝e si´ to Pani uda?

MÂ: Trudno jest zmieniç mentalnoÊç ludzkà
w ciàgu kilku miesi´cy. Spróbuj´ jednak coÊ
zrobiç. Tak si´ z∏o˝y∏o, ̋ e na paradach homo-
seksualistów zbi∏a interes Liga Polskich Ro-
dzin i jej wszechpolska m∏odzie˝ówka. Jej
przedstawicielom trudno zajmowaç si´ eko-
nomià, bo si´ na niej nie znajà, wi´c szukajà
oparcia w ludzkich nienawiÊciach, frustra-
cjach, l´kach przed obcymi. HomoseksualiÊci
stanowià dla nich idealny obiekt, zw∏aszcza
˝e w∏aÊnie zacz´li si´ emancypowaç. Jednak

tych politycznie inspirowanych postaw kse-
nofobicznych nie uwa˝am za powszechne.
Wi´kszoÊç Polaków nie ma nic przeciw ho-
moseksualistom i ich obecnoÊci w sferze pu-
blicznej. Ale z zarodkami ksenofobii trzeba
walczyç ju˝ od najwczeÊniejszych lat, dlatego
skupi´ si´ na edukacji. To naprawd´ wa˝ne. 

troszcz´
MAGDALENA ÂRODA, etyk, doktor habilitowany filozofii, zosta∏a pe∏nomocnikiem rzàdu 
do spraw równego statusu kobiet i m´˝czyzn. Nie znosi hipokryzji i demagogii, g∏oÊno mówi
o prawie kobiet do aborcji. Z minister Magdalenà Ârodà rozmawia Katarzyna T. Nowak. 

AktualnoÊci Prawa kobiet

Politycy czujà si´ czyÊci, bo

ustanowili zakaz, a naprawd´

problem aborcji wymyka si´

spod kontroli. Kobiety powinny

mieç to prawo, choç warto 

si´ staraç, by nie musia∏y 

z niego korzystaç.  
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Ciàgle si´

Magdalena Âroda: 

Mam natur´ spo∏ecznika.

PrywatnoÊç nie jest dla

mnie najwa˝niejsza. 

Ciàgle si´ o coÊ lub 

kogoÊ troszcz´, przez co

wik∏am si´ w ró˝ne

bezsensowne sprawy. 

▼▼
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TS: Wiem, ˝e jest Pani zwolenniczkà prawa do aborcji.

Uda si´ to prawo uchwaliç? 

MÂ: Prawo kobiety do aborcji jest wa˝nym
prawem gwarantujàcym wolnoÊç i samosta-
nowienie kobiet. Nale˝y ono do kanonu
praw wolnoÊciowych krajów cywilizowa-
nych. Kobiety powinny je mieç, choç warto
si´ staraç, by nie musia∏y z niego korzystaç.
Sàdz´, ˝e edukacja seksualna i dost´pnoÊç
Êrodków antykoncepcyjnych temu zapobieg-
nà. Zakaz aborcji, jaki mamy, niczemu nie
zapobiega, a jedynie powoduje, ˝e niektó-
rzy z polityków oraz ksi´˝a majà „czyste r´-
ce”. Aborcja jest tymczasem problemem spo-
∏ecznym. Majà do niej dost´p osoby dobrze
sytuowane. W gabinetach bez problemu mo˝-
na dokonaç aborcji, sà pigu∏ki wczesnoporon-
ne, mamy otwarte granice, za którymi abor-
cja jest dozwolona itp. Problem majà kobiety
biedne, zale˝ne od swoich m´˝ów, kobiety
gwa∏cone. Ich dramat nikogo nie interesuje.
Politycy czujà si´ czyÊci, bo ustanowili zakaz,
a naprawd´ problem aborcji wymyka si´ spod
kontroli. A ja nie znosz´ hipokryzji, zakaz
aborcji jest jej najwi´kszym przejawem. 
TS: Uczy Pani, jak kobiety majà walczyç o swoje miej-

sce w pracy i w domu. A o co Pani musia∏a walczyç?

MÂ: Na pewno nie o niezale˝noÊç w domu, bo
mam po prostu Êwietnego m´˝a. Optymistycz-
nie mo˝na powiedzieç, ̋ e jest bardzo toleran-
cyjny; mówiàc pesymistycznie – ˝e nie zwra-
ca na mnie specjalnej uwagi. W ka˝dym razie
mog´ robiç, co chc´. Nigdy nie kontestowa∏
mojej niezale˝noÊci i profesjonalnych aspira-
cji. W ogóle sàdz´, ˝e tolerancja i wzajemne
uznanie niezale˝noÊci, akceptacja w∏aÊciwej
dla danej osoby drogi samorozwoju, to jedna
z wa˝niejszych cech dobrego ma∏˝eƒstwa. 
TS: Pracuje Pani na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie

jest wielu m´˝czyzn. Tu nie musia∏a Pani o nic walczyç?

MÂ: Gdy przysz∏am do pracy, by∏am na pierw-
szym roku studiów doktoranckich. Mój przy-
sz∏y szef (jest nim zresztà do dziÊ i bardzo go
ceni´) powiedzia∏ mi, ˝e ch´tnie mnie zatrud-
ni, ale pod pewnym warunkiem: ˝adnych
dzieci i innych obowiàzków poza pracà. A ja,
jako osoba ambitna, ogromnie si´ tym prze-

j´∏am. Mojej cià˝y nikt nie dostrzeg∏, to zna-
czy nie w sensie wizualnym, ale absencyj-
nym. Pracowa∏am niemal do ostatniego dnia:
dziecko urodzi∏am w Êrod´, a w poniedzia-
∏ek by∏am ju˝ w pracy. Chcia∏am pokazaç, ˝e
macierzyƒstwo mi w niczym nie przeszka-
dza, a rodzenie dzieci to pestka w porówna-
niu z wa˝nymi zaj´ciami z Kanta (który no-
tabene by∏ strasznym wrogiem kobiet). Trzeba
jednak pami´taç, ˝e praca na uczelni nie wy-
maga obecnoÊci oÊmiu godzin dziennie, tyl-
ko prowadzenia çwiczeƒ. Moje bohaterstwo
nie by∏o wi´c takie wielkie. 
TS: Czy zdarzy∏o si´ coÊ, co Panià popchn´∏o w stro-

n´ feminizmu?

MÂ: By∏ taki wa˝ny moment... Gdy rodzi∏am
w szpitalu córk´, przerazi∏o mnie panujàce
tam ubezw∏asnowolnienie kobiet: mój mà˝
nie móg∏ mnie odwiedzaç, lekarz pokrzykiwa∏
za êle na∏o˝one majtki, po∏o˝na wrzeszcza∏a
„przeç!”, a piel´gniarka znarkotyzowa∏a mnie
jakimÊ Êrodkiem przeciwbólowym, którego
wcale nie chcia∏am, a potem powiedzia∏a: „nie
Êpij, bo umrzesz”. Czu∏am si´ wstr´tnie, choç
nie mia∏am do nikogo pretensji, bo po pierw-
sze dziecko by∏o zdrowe i cudne, a po drugie
– myÊla∏am – ˝e tak musi byç. Potem poje-
cha∏am na jakàÊ konferencj´ feministycznà,
gdzie okaza∏o si´, ˝e niemal wszystkie kobie-
ty majà takie same wstr´tne doÊwiadczenia.
Postanowi∏yÊmy to zmieniç. I uda∏o si´ (ak-
cja Rodziç po ludzku zrodzi∏a si´ w∏aÊnie na tej
konferencji). PomyÊla∏am, ˝e warto pozmie-
niaç jeszcze inne rzeczy. I bez trudu znalaz∏am
kobiety, które myÊla∏y tak samo jak ja. 
TS: Podobno m´˝czyzn coraz cz´Êciej pociàgajà ko-

biety ambitne i niezale˝ne?

MÂ: Odkry∏a to jedna z pierwszych femini-
stek Mary Wollstonecraft. Pisa∏a, ˝e nic tak
nie nudzi m´˝czyzny jak kobieta, która zaj-
muje si´ wy∏àcznie haftowaniem i w∏asnà ce-
rà. Wykszta∏cenie kobiet traktowa∏a jako po-
wa˝ny wspornik rodziny. Kobieta bluszcz
nudzi si´ m´˝czyênie lub – nie daj Bo˝e! 
– starzeje si´. Choç wielu m´˝czyzn lubi takie
kobiety, zw∏aszcza ˝e bez trudu i specjalnego
pot´pienia opinii publicznej mo˝e je sobie
wymieniaç na m∏odsze i jeszcze pi´kniejsze. 
TS: Równouprawniamy kobiety, czy mo˝emy tak˝e rów-

nouprawniaç zdrad´? Mówi si´, ̋ e gdy m´˝czyzna zdra-

dza, to jest to kwestia seksu, a kobiety nie oddzielajà

seksu od uczuç, zatem ich zdrada to ci´˝szy kaliber.

MÂ: To jest myÊlenie, które ciàgnie si´ za na-
mi od dawien dawna, ̋ e kobieta to istota bier-
na i pos∏uszna, pozbawiona seksualnoÊci, po-
niewa˝ przyjemnoÊç w seksie mo˝e mieç tylko

m´˝czyzna. Freud pierwszy walczy∏ z tym ste-
reotypem. To tak˝e sprawa obyczaju. M´˝-
czyêni w naszej kulturze du˝o wi´cej mogà.
Przez ponad dziesi´ç lat by∏am ∏awnikiem, wi-
dzia∏am setki rozwodów. I wszystkie niemal
by∏y identyczne. M´˝czyzna zostawia∏ kobie-
t´ pod byle pretekstem, np. ró˝nicy charakte-
rów, i ca∏à energi´ wk∏ada∏ w udowadnianie
sàdowi, ̋ e kocha dzieci, ale nie staç go na ali-
menty. Zas∏ugà m´˝czyzny w oczach s´dziego,
najcz´Êciej s´dziny, jest to, ˝e m´˝czyzna nie
bije i nie pije. Wobec kobiety stawia si´ znacz-
nie wy˝sze wymagania: poÊwi´cenie, troska,
samozatrata na rzecz dzieci. 
TS: W typowej kobiecoÊci by∏o miejsce na s∏owo „tak”.

Ostatnio modna jest asertywnoÊç i uczy si´ kobiety, by

cz´Êciej mówi∏y „nie”. Jak cz´sto musia∏a Pani powie-

dzieç w ˝yciu „tak”, choç mo˝e chcia∏a powiedzieç „nie”?

MÂ: Kobiety zawsze wychowywano do bier-
noÊci. Teraz uczy si´ je aktywnoÊci, co cz´sto
jest samobójcze. Bo i tak tkwi w nich morze
troski. Troski o innych. I odpowiedzialnoÊci.
Mnie to ciàgle przeÊladuje; ciàgle si´ o coÊ lub
kogoÊ troszcz´ i ciàgle mówi´ „tak”, przez co
wik∏am si´ w ró˝ne bezsensowne sprawy.
TS: To wynika z Pani kobiecej natury?

MÂ: Bo ja wiem? Na pewno z wrodzonej ch´-
ci pomocy i opiekuƒczoÊci. Mam natur´ spo-
∏ecznika. PrywatnoÊç nie jest dla mnie naj-
wa˝niejsza. Brak mi te˝ takiego typowego
m´skiego egoizmu, który pozwala na zajmo-
wanie si´ wy∏àcznie sobà i traktowanie np.
domowych obowiàzków jako czegoÊ niewa˝-
nego, co „kiedyÊ si´ zrobi”. 
TS: Du˝o czasu zajmuje Pani ubieranie si´, malowanie?

MÂ: Nigdy si´ nie malowa∏am. Wyznam, ˝e
chyba nawet nie mia∏am szminki w r´ku.
W ogóle nie rozumiem kobiet, które marnu-
jà godzin´ dziennie na makija˝. Bo to jakiÊ
najgorszy rodzaj buntu przeciwko sobie sa-
mej. Niemo˝noÊç zaakceptowania siebie bez
maski na twarzy. Natomiast lubi´ chodziç po
sklepach. Na szcz´Êcie dla mojej pró˝noÊci za-
robki uniwersyteckie nie pozwalajà mi na cz´-
ste kupowanie czegokolwiek. Zw∏aszcza ˝e
mój szef mówi: „po co ci ta marynarka, prze-
cie˝ ju˝ masz jednà”. – Rozmawia∏a KATARZYNA T. NOWAK

Nie rozumiem kobiet, które

marnujà godzin´ dziennie na

makija˝. Bo to najgorszy rodzaj

buntu przeciwko sobie samej.

Niemo˝noÊç zaakceptowania

siebie bez maski na twarzy. 

Kobiety zawsze wychowywano

do biernoÊci. Teraz uczy si´ je

aktywnoÊci, co cz´sto jest

samobójcze. Bo i tak tkwi 

w nich morze troski o innych. 

I odpowiedzialnoÊci. 
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troszcz´
Ciàgle si´

TS 028-030_Magdalena Sroda3/mm  11/4/05  2:36 AM  Page 30


