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Wprowadzenie, czyli przewijanie dziecka
zmienia twój œwiat

By³a to ju¿ czwarta wizyta u lekarza w ci¹gu ostat-
nich dziesiêciu dni. Najpierw rutynowe badanie mojej
piêcioletniej córki, potem niespodziewana wizyta z dzie-
wiêcioletni¹ dziewczynk¹ po tym, gdy dosta³a w szko-
le ataku astmy, nastêpnie konsultacja w mojej sprawie,
podczas której zdiagnozowano u mnie zapalenie oskrze-
li, i w koñcu ostatnie wymuszone badanie, podczas któ-
rego okaza³o siê, ¿e mam zapalenie prze³yku, spowo-
dowane przez pastylki, brane przeze mnie na pierwsze
moje schorzenie. Czas pomiêdzy tymi wizytami wy-
pe³nia³o mi zajmowanie siê rodzin¹, która mieszka poza
miastem i w³aœnie wtedy przyjecha³a do nas w goœci-
nê. By³am œmiertelnie zmêczona.

Kiedy usiedliœmy w poczekalni lekarza, mój siedem-
nastomiesiêczny synek, jak mo¿na by³o przewidzieæ,
zacz¹³ stroiæ cierpi¹ce minki i poruszaæ siê tak, jakby
chcia³ mi pokazaæ, ¿e atmosfera tego pomieszczenia od
dziesiêciu dni jest dla niego sygna³em, ¿e teraz nale¿y
zrobiæ porz¹dek z w³asnymi jelitami.

„Nie teraz! Nie tym razem!”. Westchnê³am tylko, gdy
zorientowa³am siê, ¿e przykry zapach sprawia, ¿e lu-
dzie w drugim k¹cie poczekalni podnosz¹ do góry brwi.
Zostawi³am wiêc moje piêcio- i trzylatkê pod opiek¹
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sympatycznej recepcjonistki, chwyci³am w ramiona syn-
ka i wybieg³am z nim na parking. Desperacko zaczê-
³am przewracaæ wszystko w samochodzie – „Bo¿e!
Dopomó¿!” – w poszukiwaniu pieluchy, jednej pielu-
chy, jaka zawieruszy³aby siê poœród „akcesoriów” dzie-
ciêcych w baga¿niku naszej ma³ej, rodzinnej furgonet-
ki. Ale oczywiœcie, torbê z pieluchami zostawi³am
w domu.

Nic. Zero. Ani jednej.
„Bo¿e, jeœli mnie kochasz, bardzo Ciê proszê! Choæ

jedn¹ pieluchê! Czy to takie trudne dla Ciebie? Dla Cie-
bie, który przecie¿ stworzy³eœ niebo i ziemiê? Widzisz
przecie¿, jak mnie to wszystko mêczy”. Wiem, ¿e gdy
zaczynam tak b³agaæ Boga, to znak, ¿e dzieje siê ze mn¹
coœ niedobrego.

W tym momencie stanê³a przy mnie jakaœ starsza ko-
bieta i zapyta³a, czy mog³aby mi w czymœ pomóc.
Uœmiechnê³am siê, uprzejmie, lecz ch³odno i potrz¹snê-
³am g³ow¹. „Och, po prostu zmieniamy pieluchê. Nie,
nie, dziêkujê, wszystko jest w porz¹dku. Dziêkujê mimo
wszystko. Do widzenia”. Oczywiœcie, obie rozumowa-
³yœmy na swój sposób, lecz ona by³a na tyle kulturalna
(lub na tyle wystraszona), ¿e zostawi³a mnie sam¹. Ale
w tym momencie mój synek zacz¹³ wrzeszczeæ, bo gdy
zaczê³am go rozbieraæ, przycisnê³am go rêk¹ do siebie,
na pró¿no staraj¹c siê nie pobrudziæ mu ubranka. No
bo oczywiœcie tak¿e ubrania na zmianê zosta³y zapako-
wane do tej samej torby, co pieluchy, i zosta³y w domu.
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Nie uda³o siê jednak – za du¿o by³o wczeœniej soku
jab³kowego.

Oszczêdzê wam tu opowiadania o szczegó³ach ca³ej
tej sytuacji, ale powiem tylko, ¿e wpad³am na pomys³,
aby usun¹æ zawartoœæ pieluchy, ale j¹ sam¹ uratowaæ.
I tak ju¿ za chwilê razem z dwiema córkami, które ode-
bra³am spod opieki recepcjonistki oraz z synkiem wkro-
czy³am do gabinetu i ca³a wizyta odby³a siê tak, ¿e w ni-
czym nie zdradzi³a wczeœniejszych problemów.
Rzeczywiœcie, przykry zapach zosta³ wyeliminowany
do tego stopnia, ¿e zapomnia³am przewin¹æ biednego
ch³opca, a¿ dopiero kiedy po paru godzinach wrócili-
œmy do samochodu – a tam, z kieszeni w drzwiach
wypad³ plastikowy worek pe³en br¹zowych chusteczek
do nosa!

Wiem, ¿e dla tych z was, które na co dzieñ nie maj¹
do czynienia z brudnymi pieluchami, za du¿o tych
wszystkich informacji. Zatem od przyziemnych opisów
uniosê siê do niebiañskich porównañ. Pawe³ Aposto³
pisze do Filipian, ¿e nasza ofiara sk³adana Bogu, po-
winna byæ dla Niego „wdziêczn¹ woni¹”; nasze ¿ycie
powinno staæ siê mi³¹ woni¹ dla Pana. Nie wiecie, jak
po tym dniu, spêdzonym w przychodni, wyraŸnie wi-
dzê, ¿e nawet nasze najmniejsze gesty maj¹ ogromny
wp³yw na œwiat doko³a nas. Zaanga¿owanie siê w coœ,
nawet tak niedoskona³ego, jak wówczas mia³o to miej-
sce, sprawia, ¿e œwiat siê zmienia – powietrze staje siê
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bardziej znoœne dla szeœciu osób, które przysz³y wtedy
zobaczyæ siê z lekarzem.

Zmiana jednej pieluchy sprawia, ¿e w jednej chwili
zmienia siê ca³y œwiat. Tego w³aœnie dokonuj¹ kochaj¹-
cy rodzice. To ca³a filozofia, aby uwierzyæ, ¿e mój naj-
mniejszy gest, nawet taki, który budzi niesmak, jeœli
tylko rodzi siê z mi³oœci do dzieci, mo¿e je przemieniæ.
Lecz nie tylko dzieci – przemienia tak¿e mnie, wp³ywa
na atmosferê w domu, w szkole, kszta³tuje nasze uczu-
cia. Podobnie jak Jezus, który umywa³ uczniom nogi,
tak i my wykorzystujemy wszystkie te sytuacje, aby s³u-
¿yæ naszym dzieciom, które nie s¹ w stanie niczym nam
odp³aciæ. S³u¿ymy im zmieniaj¹c pieluchy, karmi¹c je,
œmiej¹c siê razem z nimi i wychowuj¹c je. A zatem, jak
widaæ, jedna pielucha mo¿e wywo³aæ prawdziw¹ re-
wolucjê.

„Macierzyñstwo” to ksi¹¿ka o rewolucji, jaka doko-
nuje siê w sercu, w umyœle i w duszy kobiety. Jest to
zaproszenie do zgody na podjêcie wysi³ku macierzyñ-
stwa, aby nim ¿yæ w domu i w pracy. To ksi¹¿ka dla
wszystkich matek, które chcia³yby nieco inaczej prze-
¿ywaæ swoje macierzyñstwo, lecz z drugiej strony oba-
wiaj¹ siê jakichkolwiek zmian; dla matek, które zdecy-
dowa³y siê pozostaæ w domu i opiekowaæ siê dzieæmi,
lecz zagubi³y siê gdzieœ poœród codziennych obowi¹z-
ków; ksi¹¿ka ta jest dla matek, które chcia³yby odna-
leŸæ w³asn¹ to¿samoœæ; dla matek, które kochaj¹ swoj¹
pracê i choæ niezmiennie twierdz¹, ¿e nikt ich nie zmu-
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sza³ do tego, aby pozosta³y w domu i zajmowa³y siê
dzieæmi, to potem zalewaj¹ siê ³zami, gdy zostaj¹ same,
bo dziecko idzie do przedszkola.

Anne Roiphe w ksi¹¿ce Fruitful napisa³a: „Nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e feminizm, mimo jego znacz¹cych osi¹-
gniêæ, nie wyleczy³ mnie z macierzyñstwa”. Dziœ ja, po
urodzeniu pi¹tki dzieci, z dwunastoletnim doœwiadcze-
niem macierzyñstwa, dochodzê do wniosku, ¿e tak
wyra¿ona opinia (choæ oczywiœcie jest ona za³o¿eniem
wypowiedzianym w przenoœni) jest stuprocentow¹
pomy³k¹. Ani macierzyñstwo, ani ci¹¿a nie s¹ chorob¹,
wiêc nie trzeba siê z nich leczyæ!

Podstawowym za³o¿eniem tej ksi¹¿ki jest przeko-
nanie, ¿e bycie matk¹ nie jest ¿adnym rzucaniem sobie
k³ód pod nogi; to nie jest przeszkoda, której nale¿a³oby
unikn¹æ na drodze do samorealizacji. Posiadanie w³a-
snych dzieci nie jest kar¹, lecz przywilejem. Jako chrze-
œcijañskie matki, ¿yj¹ce w œwiecie postmodernistycz-
nym, powinnyœmy byæ œwiadome faktu, ¿e choæ decyzja
urodzenia dziecka mo¿e wymagaæ od³o¿enia na bok lub
zmiany w³asnych planów czy te¿ ambicji, to jednak
wcale nie oznacza, ¿e gdy dzieci przychodz¹ na œwiat,
wówczas wali siê nam ¿ycie. Jeœli Bóg daje ci dziecko,
powierzaj¹c twojej opiece jedn¹ ze swych cennych owie-
czek, to oznacza, ¿e macierzyñstwo jest szczytem two-
ich kobiecych mo¿liwoœci.

Wracaj¹c do mojej historii, mia³am do dyspozycji
tylko jedn¹ pieluchê i choæ koniecznie nale¿a³o j¹ wy-
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mieniæ, okaza³o siê, ¿e nie jest to mo¿liwe. To oczywi-
ste, ¿e wyrzucenie tego, co by³o w œrodku i jej ponow-
ne za³o¿enie nie by³o doskona³ym rozwi¹zaniem. Gdy-
by to by³ mój egzamin z macierzyñstwa, nie otrzyma-
³abym za niego najwy¿szej oceny. Lecz nie mog³am
znieœæ tego zapachu, który tak szybko zacz¹³ rozprze-
strzeniaæ siê w poczekalni przychodni, nie mog³am ska-
zaæ na niego wszystkich, którzy tam byli obecni. W su-
mie uda³o mi siê zaradziæ ca³ej sytuacji.

Gor¹co pragnê, aby niektóre z doœwiadczeñ, jakimi
podzielê siê w tej ksi¹¿ce, oraz twoje rozmowy z inny-
mi matkami, zainspirowane tym, co tu przeczytasz,
przyczyni³y siê do tego, ¿e i ty pogodzisz siê z macie-
rzyñstwem. Chcia³abym siê przyczyniæ do tego, abyœ
i ty odnalaz³a w³asny rytm, zaufa³a sobie i ca³ym ser-
cem odda³a siê macierzyñstwu i dziecku, które powie-
rzy³ ci Bóg. Oderwij czasami wzrok od szczegó³ów i de-
tali ¿ycia i spójrz na ca³oœæ – zobaczysz, ¿e bêdziesz
w stanie zmieniæ œwiat. Wykorzystaj sw¹ wiedzê, spe³-
nij swe marzenia, daj¹c ¿ycie dziecku, a tak¿e zmienia-
j¹c mu czasami pieluchê.




