
Rzuciła prywatną szkołę, by zostać 
tradycyjną panią domu. "Kariera 

mnie nie interesuje"
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Bronte Rawlingson zrezygnowała z drogiej prywatnej szkoły oraz kariery, by zostać 
tradycyjną gospodynią domową. "Wierzę, że jednym z powodów, dla których jest tak 
wiele nieudanych małżeństw, jest to, że kobiety nie zachowują się w sposób, w jaki  
chcą tego mężczyźni"  -  skomentowała.  Jej  wywiad rozpoczął  gorącą dyskusję  nie 
tylko na temat roli kobiet, ale też wolności wyboru.

Bronte Rawlingson i rola "tradycyjnej żony"

29-letnia  Brote  Walingson  z  Frinton  zrezygnowała  z  kariery,  by  całkowicie  oddać  się  życiu 
rodzinnemu.  Została  mamą  trojga  dzieci  —  dziewięcioletniej  Amelii,  sześcioletniej  Fenelli  i 
osiemnastomiesięcznego Theodora. “Nie mogłabym być bardziej szczęśliwa” - słowa Brytyjki 
przytoczył The Sun.

"Wiem,  że  mój  mąż  lubi,  gdy  się  nim  opiekuję  i  jestem kobieca,  by  on  mógł  być  męski.  
Równoważymy się nawzajem" - skomentowała.

Już jako nastolatka Rawlingson czuła, że chce zostać mamą i żoną. "Sama miałam mamę, która 
siedziała  w domu.  Jeśli  byłam chora,  była  tam,  aby  mnie  utulić  i  zrobić  mi  zupę.  Zawsze  
wiedziałam, że chcę robić to samo dla moich dzieci" - wyjaśnia Bronte.
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Jej marzenia zaczęły się spełniać, gdy poznała swojego męża Phila, obecnie 35-letniego. Do 
pierwszego spotkania doszło na plaży, Bronte miała wówczas 16 lat. Niecały rok później para 
zamieszkała razem, a gdy nastolatka skończyła 19 lat na świat przyszła ich planowana córka 
Amelia. “Wydaje mi się, że to po prostu pradawny, pierwotny instynkt tradycyjnej kobiety, która  
chce pielęgnować i kochać tych, o których się troszczy” - wyjaśniła.

Wybór na przekór rodzicom
Rodzice Bronte marzyli, by ich córka zdobyła karierę i stabilność finansową. Płacili  ogromne 
czesne w prywatnej szkole, aby mieć pewność, że ich pociecha osiągnie sukces. Nastolatka 
kształciła  się  w  takich  przedmiotach,  jak  chemia,  biologia,  matematyka  i  technologia 
informatyczna. Ale w głębi serca marzyła o czymś zupełnie innym. Postanowiła pójść pod prąd.

"Czułam się uciskana, by iść i gonić za karierą, iść na uniwersytet. Pozwolono by mi założyć  
rodzinę,  dopiero gdy już  bym to zrobiła” -  powiedziała,  dodając,  że w szkole nauczano,  że 
dziewczęta “muszą o wszystko rywalizować z mężczyznami”.

Rawlingson porzuciła szkołę w imię miłości i w wieku 19 lat po raz pierwszy została mamą, 
rozpoczynając życie, o jakim marzyła. W rozmowie z prasą dodała, że jej poglądy na życie od 
zawsze  spotykały  się  z  "wrogością  ze  strony  radykalnych  feministek",  które  "nie  potrafią 
zrozumieć jej wyborów".

"Feminizm  powinien  być  świętem  kobiet  i  tego,  że  mają  wybór.  Czuję,  że  jestem  
dyskryminowana i postrzegana jako słaba za to, że robię to, co chcę robić. Jak to jest z tą  
równością?" - skomentowała Bronte. "Lata temu, jeśli  nie urodziłaś dziecka w wieku 20 lat,  
byłaś uważana za starą pannę, ale teraz jest odwrotnie. Trzeba być bardzo inteligentną osobą,  
aby wychowywać dzieci. Nie rozważałabym kariery, która oderwałaby mnie od mojej rodziny" - 
dodała.

"Nie  narzucam moich  poglądów moim dzieciom,  uczę  je  żyć  życiem,  jakkolwiek mogą być  
szczęśliwe. Uczę dziewczynki szyć i  gotować, ponieważ te tradycyjne umiejętności są nadal  
ważne, a kiedy będzie wystarczająco dorosły, Theo też będzie się uczył” - wyjaśniła.

29-latka uwielbia wstawać rano i przygotowywać posiłki dla męża i dzieci.  Na szczycie listy 
ulubionych zajęć  znajduje  się  opieka  nad domem.  "Sprzątam łazienkę  i  kuchnię  dwa razy  
dziennie — Phil  ma brodę,  a  dziewczynki  świnkę morską,  więc może zrobić się  bałagan"  - 
wyjaśnia Bronte.

Bronte wierzy, że każdy może dokonywać własnych wyborów dotyczących stylu życia, ale ona 
zawsze chciała mieć tylko tradycyjną rolę w stylu lat pięćdziesiątych.
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Reakcje na wypowiedź Bronte Rawlingson
Opowieść tradycyjnej żony była szeroko komentowany nie tylko w brytyjskich mediach, ale też 
zagranicznej prasie. Styl życia 29-latki podzielił czytelników.

• "Nie mogłabym sobie wyobrazić nic gorszego niż spędzanie każdego dnia w domu na  
sprzątaniu... Oboje pracujemy i udało nam się całkiem nieźle wychować dwójkę dzieci".

• "Można być kobiecą i pracować. Ona zakłada, że on nie będzie zdradzał, bo ona mu robi  
śniadanie o 6 rano?".

• "Jeżeli dla niej to jest ok, to super. Ale niech ci się nie wydaje, że bycie gospodynią  
domową uratuje twoje małżeństwo" - komentowali internauci. 

Sama  zainteresowana  otrzymała  na  prywatną  skrzynkę  wiele  wsparcia  i  pozytywnych 
wiadomości.  Za pośrednictwem Facebooka opublikowała  post,  w którym szerzej  opisała,  co 
chciała przekazać, a co — jej zdaniem — przeoczyła prasa. Nie ukrywała, że media, skupiając 
się na kontrowersji, zawiodły ją. 

"Kobiecość i męskość. Obie są naturalnymi, potężnymi energiami, które mogą się harmonijnie  
równoważyć. Tradycyjna kobiecość nie powinna być postrzegana jako słabość, kobieca siła nie  
powinna polegać jedynie na byciu bardziej męską lub nasycaniu męskiego środowiska. Kobiety  
są inne niż mężczyźni i to jest piękna i potrzebna rzecz. Wybór powinien być wyborem, ale nie  
może być tak,  że jedno jest  lepsze od drugiego.  Jest  miejsce na więcej  niż  jeden ideał!"  - 
skomentowała.

A jakie jest wasze zdanie?

Źródło: The Sun / Gazette News / Ofeminin.

3


	Bronte Rawlingson i rola "tradycyjnej żony"
	Wybór na przekór rodzicom
	Reakcje na wypowiedź Bronte Rawlingson

