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Cynthia to była Miss Kanady, która wybrała drogę "tradycyjnej kobiety i żony". "Im 
bardziej odrzucałam styl życia współczesnej kobiety, tym więcej satysfakcji 
odnajdywałam", tłumaczy w jednym ze swoich nagrań. Nie jest jedyna. Do ruchu 
dołączają także Polki.

Sprawdzając definicję "tradwife" natkniemy się na różne jej wersje. Co do zasady, jest to 
neologizm, który oznacza kobietę, która woli pełnić tradycyjną lub ultra-tradycyjną rolę w 
małżeństwie, i ma przekonanie, że miejsce kobiety jest w domu i że żony powinny poddawać 
się władzy męża.

Okazuje się jednak, że współcześnie kobiety odnajdują własne znaczenia tego, co oznacza 
bycie "tradycyjną żoną". Poznajcie je.

Na czym polega bycie tradycyjną żoną?
Tłumacząc na czym dokładnie polega filozofia "tradycyjnej żony" Cynthia podkreśla, że ruch ten 
spotkał się z dużą krytyką. W ocenie byłej Miss Kanady, każda kobieta ma prawo wybierać taki 
styl życia, jaki najbardziej jej odpowiada.

„Równość to bardzo skomplikowane pojęcie, które sugeruje że kobiety i mężczyźni są tacy 
sami. Nie wierzę w to”, tłumaczy influencerka. „Kobiety mogą być tak samo inteligentne co 
mężczyźni (...) Sama na studiach miałam lepsze wyniki niż 80 proc. moich kolegów”.
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Cynthia uważa, że bycie "kurą domową" to nic 
wstydliwego, a zajmowaniem się domem i np. gotowanie 
powinno być celebrowane / Instagram @cynthialoewen
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Cynthia wyjaśnia, że w jej ocenie życie kobiet różni się od życia mężczyzn i powinno być to 
celebrowane. Przykładowo kobiety mogą często chcieć poświęcić czas na spędzanie go z 
dziećmi w domu. Influencerka mówi, że nie powinniśmy zawstydzać kobiet, które podejmują 
taką decyzję. „To normalne, że w pewnym momencie swojego życia, chcesz zainwestować swój  
czas w jedną rzecz. Nie musimy robić wszystkiego na raz”.

Kolejnym powodem, dla którego Cynthia nie uważa się za współczesną kobietę jest jej podejście 
do niezależności. Cynthia mówi, że jest „zależna” i tłumaczy, że jej kobiecość rozkwita dzięki 
bliskiej relacji z mężem.

Cynthia argumentuje, że wiele współczesnych kobiet jest zmuszanych do posiadania dwóch 
prac. Tej, którą wykonują u swojego pracodawcy, a następnie tej którą wykonują w domu. 
Równocześnie, część z nich uwielbia zajmować się domem i dbać o swoją rodzinę. „Jeżeli 
czujesz, że to co cię kręci, to właśnie szybkie tempo pracy i życia, to jak najbardziej idź w tym 
kierunku. Znaleźliśmy się jednak w punkcie, w którym jest to oczekiwane od kobiet. Natomiast 
jeżeli kobieta, chce zostać w domu, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie krytykować i pytać, co 
ta kobieta zrobi, gdy mąż ją zostawi”.

Cynthia nie zgadza się z tym argumentem i uważa, że oczerniliśmy męskość i w każdej grupie 
społecznej znajdują się źli ludzie, którzy będą krzywdzić innych.

W końcu, kobieta podkreśla, że nie wierzy w to, że praca da jej spełnienie. Opowiada, że jako 
nastolatka była przekonana, że tak się właśnie stanie, ponieważ tego rodzaju przekazem 
karmiło ją społeczeństwo. Cynthia zrozumiała, że znajduje spełnienie w wielu innych rzeczach, 
m.in. relacji ze swoim mężem, z bliskimi i w dbaniu o ich wspólny dom.

„Żyjemy w społeczeństwie napędzanym przez pieniądze, gdzie wartość kobiety mierzona jest 
jej statusem ekonomicznym. Kobiecość jest o wiele bardziej złożona i piękna”, podsumowuje 
kobieta.
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"Zbliżamy się do końca miesiąca, co oznacza, że wkrótce mój 
cytrynowy wystrój zmieni się na motyw słonecznika", pisze 
tradycyjna żona Cynthia na swoim Instagramie / Instagram 
@cynthialoewen



Także w Polsce kobiety wybierają życie 
"tradycyjnej żony"

Wydaję się, że najpopularniejszą influencerką w Polsce, która promuje podobne wartości co 
opisana wcześniej Cynthia jest Karolina Baszak, autorka książki „Pani pozna pana”, którą 
określa jako niedzisiejszy poradnik budowania związków.

W ostatnim czasie jeden z jej postów wywołał spore kontrowersje. Baszak pisała w nim o tym, 
że to jej mąż podejmuje ostateczne decyzje w związku.

„Jakiś czas temu ktoś z moich odbiorców podesłał mi screen odnośnie tego, że kobiety żyjące w 
małżeństwach, w których mężczyzna podejmuje ostateczne decyzje, są zmanipulowane i 
nieszczęśliwe. A ja żyję w takim małżeństwie i przyznam, że jest mi z tym bardzo dobrze”, 
napisała na Instagramie polska influencerka, którą obserwuje już prawie 70 tys. osób.

„Lubię towarzystwo mądrzejszych ode mnie osób, zatem to raczej nic dziwnego, że przyjęłam 
oświadczyny mądrzejszego od siebie i przy okazji odpowiedzialnego mężczyzny (...) Nie muszę 
przejmować się wieloma sprawami, a w związku z tym mam czas i spokojną głowę aby 
poświęcać się np. wychowaniu dzieci, co choć przynosi mi radość i spełnienie, jest zajęciem 
wymagającym, czasem wyczerpującym i tutaj spokój jest na wagę złota”, kontynuowała 
wywód.

„Czasem kobiety śmieją się, że robię to co mąż mi nakaże, co wydaje mi się - wynika z 
niezrozumienia takiej sytuacji i patrzenia na nią przez pryzmat stereotypów kreowanych przez 
pewne środowiska”.

Baszak podkreśla, że jej model związku nie powoduje, że ona nie podejmuje nigdy 
samodzielnych decyzji. „Są obszary” w których robi to sama. Jednak wtedy, kiedy ma 
wątpliwości pyta swojego męża o zdanie.
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Karolina Baszak to polska influencenka, która promuje tzw. 
tradycyjne wartości / Instagram @karolinabaszak



„Gdy nasze podejście się od siebie różni i trzeba wybrać jedną drogę - decyzję podejmuje mój 
mąż, nie upieram się przy swoim. Można to uznać za przywilej mężczyzny, ale czy przywileje to 
same zalety? Posiadanie władzy to zawsze odpowiedzialność”.

Post Baszak spotkał się z krytyką, ale także z ciepłym przyjęciem części jej obserwatorów. 
„Karolina podziwiam Cię za ten wpis. W dzisiejszych czasach, gdzie kobiety gonią za 
mężczyznami by im dorównać w każdej dziedzinie, zupełnie nie potrzebnie i nie rozumieją, że 
ich rola jest inna”, napisała jedna z obserwatorek.

Jedna z komentujących kobiet argumentowała, że tego rodzaju myślenie jest lekkomyślne. 
„Podejście bycia uległą i oddania się mężowi z pewnością jest piękne, ale moim zdaniem 
lekkomyślne. A jeżeli już obydwie osoby pracują i przynoszą pieniądze do domu, to czemu mąż 
ma podejmować ostateczne decyzje”.

„Nie chcę wracać do lat 50”
Jak widzimy po powyższych przykładach, społeczność #tradwife jest bardzo różnorodna. Inne 
ujęcie swojej filozofii, zakorzenione w głębokiej religijności, przedstawiła zagraniczna 
influencenka Brooke Hicks-Nelson.

„Gdy byłam małą dziewczynką ludzie żartowali, że w środku jestem starszą panią. Uwielbiałam 
pieczenie, zwiewne sukienki i religijne pieśni. Jednak nie chcę być tradycyjną żoną, chcę być 
biblijna, a te dwie rzeczy różnią się”, wyjaśnia w swoim poście na Instagramie kobieta.

„Moim celem jako żony, nie jest powielanie tradycji sprzed wielu lat. Moim celem jest bycie 
matką podobną do Jezusa - kochającą, ofiarną, mądrą i delikatną. Moje dzieci muszą widzieć 
biblijne przykłady małżeństwa i macierzyństwa, a nie archetypy. A jeśli te biblijne sposoby będą  
bardziej tradycyjne, świetnie, ale nie to jest celem”.

Hick-Nelson pisze również, że lata 40.,50., czy 60. nie są czasem, do którego powinno się 
chcieć wracać. W jej ocenie świat nie byłby lepszym miejscem, gdybyśmy mogli wracać do 
przeszłości.
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Brooke Hick-Nelson nie uważa, że powinniśmy chcieć wracać do lat  
50. / itsbrookelynne Instagram



„Mąż musi być na pierwszym miejscu”

Alena Kate Pettitt autorka książki o tradycyjnym życiu i etykiecie na początku 2020 r. udzieliła 
wywiadu stacji BBC, w którym podzieliła się szczegółami życia „tradycyjnej żony”. Opowiedziała 
także, dlaczego zdecydowała się na wybór takiego stylu życia.

Pettit w rozmowie tłumaczyła, że jednym z jej obowiązków jest gotowanie dla męża. Na zakupy 
otrzymuje „kieszonkowe”, z którego pewną sumę może poświęcić na swoje przyjemności.

„Od zawsze czułam, że urodziłam się by zostać żoną i matką”, wspomina w rozmowie kobieta.

Pettitt wychowywał się z samotną mamą, która musiała również pracować, a obowiązki 
domowe stawały się dla niej ogromnym obciążeniem. Wtedy przyszła „tradycyjna żona” 
zrozumiała, że nie chce znaleźć się w podobnej sytuacji.

Prawdziwa rewolucja w jej życiu zaczęła się, gdy poznała swojego przyszłego męża. „Wiem, że 
potrzebujesz mężczyzny, który zajmie się tobą i zapewni ci stabilność”, powiedział jej wtedy. 
Dla niej było to spełnienie marzeń.

„Niektóre feministki uważają, że w jakiś sposób niszczymy ich osiągnięcia. Ja uważam, że każda  
kobieta powinna mieć wybór, także do zostania w domu”. Na swoje stronie internetowej Pettit 
tłumaczyła, że każda kobieta ma prawo podjąć decyzję o podporządkowaniu się swojemu 
mężowi, tak jakby był rok 1959 r. Teraz prowadzi szkolenia z bycia idealną panią domu, w 
ramach których uczy gotowania czy sprzątania.
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Alena Kate Pettitt uważa, że nie powinno odbierać się 
kobietom wyboru do zostania w domu. Na zdjęciu po 
prawej stronie / Instagram thedarlingacademy 
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