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Kultura – jako esencja i spoiwo życia społecz-
nego – jest fenomenem co najmniej dwuwar-
stwowym. Z jednej strony, obejmuje ogół ma-
nifestacji artystycznych, będących artykulacją 
rozmaitych fantazji partykularnych i grupo-
wych, z drugiej – jest jednak także mniej
lub bardziej ukrytym, podskórnym zespołem
praw, porządków, reguł naszego myślenia 
i bycia. Odzwierciedlają one dominującą ide-
ologię, którą tym samym konserwują i współ-
tworzą. Kreując opresyjne zasady, kultura 
jako taka u samej swej zasady jest również 
kulturofobiczna – uprzywilejowuje wartości,
które wzmacniają ugruntowujący ją, z defi -
nicji zachowawczy, porządek, a wyklucza te,
które mu zagrażają. Tym sposobem u zarania 
kultury patriarchalnej leżą: homofobia, sekso-
fobia, mizoginia i matrofobia, czyli spychanie
na margines seksualnych mniejszości i przy-
pisywanych im atrybutów czy związanych 
z nimi emanacji sposobów bycia. Jeśli mniej-
szości seksualne postrzega się jako „useksu-
alnione”, to ów „nadmiar” seksualności jest 
w kulturze patriarchalnej dewaloryzowany 
(na rzecz pseudoneutralnej, męskocentrycznej 
normy). Jeśli jedną z najważniejszych funkcji 
rozrodczych marginalizowanych symbolicz-
nie kobiet jest funkcja macierzyńska, to samo
macierzyństwo zyskuje niezwykle ambiwa-
lentny status – nadmierne wywyższenie nie-

Matrofobia 
jako źródło cierpień?
(czyli łecztaczka mojej matki)
Agata Araszkiewicz

których jego aspektów skrywa głęboko umiej-
scowioną wobec niego ideologiczną pogardę 
(dodajmy: porządku skrojonego symbolicznie 
na wzór męskiej organiczności i męskiej fi zjo-
logii). Kultura jako treść naszej tożsamości, 
naszych przyzwyczajeń i odruchów (men-
talnych, wyobraźniowych, związanych z za-
chowaniem) wymaga od nas przystosowania 
i daleko idących kompromisów – tak nale-
ży rozumieć Freudowską formułę „kultura
jako źródło cierpień”. Równocześnie jednak 
w swej drugiej warstwie – jako nie dająca się
całkowicie skontrolować przestrzeń symbo-
licznej kreacji – to kultura właśnie przynosi
alternatywne wzorce, „odkrywa” i utrwala 
alternatywną symbolikę (której znaczenie nie-
jednokrotnie musimy oddzielnie wydobyć),
czyli tym samym jest najlepszą odtrutką na 
własną kulturofobię.

Obejrzałam niedawno w brukselskim muzeum
Wiels zaskakującą wystawę (kuratorowaną 
przez Elenę Filipovic), w całości poświęconą 
młodemu amerykańskiemu artyście fotografi -
kowi Leigh Ledare’owi (urodzonemu w 1976
roku). Nie spodziewałam się tego, co tam zasta-
łam. Wystawa zaczynała się od serii zdjęć (An

Invitation, 2012) związanych z pewnym specy-
fi cznym zamówieniem. Jedna z kolekcjonerek 
poprosiła Ledare’a o wykonanie jej fotografi i
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© Leigh Ledare [dzięki uprzejmości artysty] 

Me and Mom in Photobooth (2002) 
[s. 135]
Mom and Me in Mirror (2002)r
[s. 136]
Mom and Catch 22 (2002)
[s. 138]
Hot Licks (z serii: Preterd You’re Actually Alive, 2002)
[s. 140 –141]
Alma (2012) 
[s. 142]
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erotycznych do prywatnego użytku. Artysta
zgodził się pod warunkiem, że zyska prawo do
wykorzystania tych zdjęć, zapewniając – spe-
cjalnie zredagowanym kontraktem – całkowitą 
anonimowość ich bohaterce i zleceniodawczy-
ni. Ostatecznie na wystawie odpowiednio opra-
cowane i wyretuszowane fotografi e zostały wy-
eksponowane na pierwszej stronie „New York 
Timesa” z dnia, w którym zrobiono zdjęcie.
U spodu pracy zaś umieszczono ręcznie prze-
pisane fragmenty kontraktu regulującego możli-
wość używania zdjęcia. Praktyka ta ukazuje już
najważniejsze aspekty działalności Ledare’a:
ujawnianie płynnego związku między sferą in-
tymną a społeczną, igranie z naturą normatyw-
ności, głęboką świadomość ciała uwidacznianą 
w lekkich z pozoru gestach. A nade wszystko
jego niezwykłą wrażliwość i otwartość na swo-
iście inny porządek erotyczny.y

Pomimo tego początkowe zdjęcia wystawy nie
zrobiły na mnie wrażenia. Z reguły fotografi a
erotyczna ogromnie mnie nuży, jako że spo-
dziewam się w niej kolejnego powtórzenia pa-
triarchalnego rozumienia ciała, wobec którego
odczuwam głębinową obcość. Moja ciekawość
narastała jednak, im bardziej zapuszczałam
się w głąb. Kolejne kadry ujawniały wyraźnie
prawdziwą obsesję artysty. Pojawiła się tam fo-
tografi a zjawiskowo pięknej młodej dziewczy-
ny z lat 60., utrwalona w obiektywie prasowego
fotografa. Jej rysy można było bez trudu odkryć
w dojrzałej i starzejącej się kobiecie na kolej-
nych odsłonach. W tytule powtarzało się ciągle
jedno słowo: „Mom and ...”, „Me and Mom”.
Piękna fotomodelka i baletnica (która stała się
striptizerką) to Tina Peterson, matka artysty, jej
(niespełniona?) pasja i namiętność do fotografi i
(bycia fotografowaną?) coraz bardziej domino-
wały dzieło artysty. Zdjęcie Mom and Catch 22

(2002) [s. 137] pokazywało śmiejącą się matkę
w łóżku z młodszym kochankiem. Ich nagość
była zarazem zakryta bezpieczną pewnością 
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intymności i odkryta śmiałością przedstawie-
nia oraz kontekstu (syn portretujący matkę 
w erotycznej scenie). Wszystko to składa się 
na większą całość serii Pretend You’re Actually 

Alive (2000–2008), która pokazuje matkę w nie-
kończącym się ciągu „kompromitujących” póz, 
najbardziej wyrazistych autointymnych gestów, 
rozgrywanych zarówno w samotności, jak i wo-
bec seksualnych partnerów, a także scen, któ-
re toczą się z ich udziałem. Dostojna nagość 
w pięknej „wieczorowej” bieliźnie kontrastuje 
tu z zachwycającą bezbronnością starzejące-
go się ciała, „banalna” seksualność zostaje 
ujmująco wychwycona w swej niesamowitej 
niezwykłości w przepełnionym czułością spoj-
rzeniu obiektywu. Niepokojąco wyzywający 
efekt wzmacnia zamieszczona cała dokumen-
tacja wspólnego życia matki i syna: notatki 
z dziennika, ręcznie sporządzone dokumenty, 
pieczołowicie przechowywane strony z kolo-
rowych magazynów, stare zdjęcia utrwalające 
efemeryczność spędzonych razem chwil (matka 
poprawiająca synowi krawat przed studniówką; 
jej portret, skąpanej w popołudniowym świetle, 
ze stabilizatorem na nadgarstku).

Nagość w tym ujęciu jest tylko jeszcze jedną 
konsekwencją silnej rodzinnej więzi, a erotyka 
– sferą wielkiej akceptacji i afi rmacji, rodza-
jem wzmocnienia wzajemnej integralności. 
Apogeum tego (rewolucyjnego) ruchu wy-
obraźni stanowi zastosowany przez Ledare’a 
specyfi czny zabieg. Przedstawił on trzyletniej 
dziewczynce (córeczce przyjaciół) – wraz 
z kompletem pastelowych kredek – zdjęcie 
swej rozebranej, leżącej na łóżku matki. Ko-
bieta jest uczesana w kok i ma na sobie jedynie 
czarne pończochy (wyrazista aluzja do boha-
terek w stylu Toulouse-Lautreca), a jej nogi są 
szeroko rozchylone. Akcja polegała na inter-
wencji małego dziecka, które bez żadnej moż-
liwej świadomości znaczenia obrazu i zwią-
zanych z nim uprzedzeń (rozumienia nagości, 

danej pozy i kontekstu jako erotycznego, za-
kazanego, kłopotliwego lub useksualnionego)
przerobiło je wedle swego uznania, kolorując
i zamazując dowolne jego fragmenty. Powstała
w ten sposób praca (o tytule wziętym od imie-
nia dziewczynki – Alma, 2012) [s. 142] zderza 
„niewinność” dziecięcych malowanek z tabu
„erotycznego” zdjęcia, którego „erotyczność”
wzięta jest jednak w nawias przez fakt, że ar-
tysta jako dorosłe już dziecko sportretował
w taki sposób własną matkę. Ta nowa sub-
wersywna „Olimpia” nie tylko rozkłada nogi,
zamiast je subtelnie ściskać, ale także rozkła-
da je przed oczami dziecka. Będąc jak gdyby
pozbawiona internalizacji norm fundujących
porządek społeczny (seksualności wprzęgnię-
tej w służbę symboliki rodziny i przez nią stłu-
mionej), przenicowuje tradycyjny podział nie
tylko na to, co godne i wstydliwe, uprawnione
i niemoralne, „święte” i „brudne”, ale także
na to, „co dla dorosłych”, a „co dla dzieci”.
Cała symboliczna rozgrywka toczy się tu wo-
kół tożsamości kobiecego ciała, tradycyjnie
pieczołowicie posegregowanej wedle swych
funkcji i koncypowanej z męskiego punktu
widzenia przydatności. W ujęciu Ledare’a
matka nie musi zabijać kobiety w sobie, ma-
cierzyństwo nie anihiluje matczynej seksual-
ności, a seksualność i macierzyńskość waginy
– w sumie dosyć oczywiste, choć oderwane od 
siebie nawzajem – na powrót łączą się niero-
zerwalnie ze sobą i przeplatają.

W pracy Ledare’a, określanej czasem edypal-
nym fenomenem zawieszonym między „doku-
mentem, rodzinnym albumem a trash attitude, 
eksplorującym archetypalną i złożoną fi gurę
matki” (recenzja z wystawy w „Les Inrockup-
tibles”, 14.11.2012), zwraca uwagę przede
wszystkim jej transgresyjny potencjał. Jako 
spadkobierca współczesnych mistrzów foto-
grafi i intymistyki w rodzaju Nan Goldin czy
Larry’ego Clarcke’a, Ledare bez wątpienia 
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czerpie z tradycji genderowej spuścizny prac
takich artystek, jak Cindy Sherman czy Han-
nah Wilke. A jeśli już chodzi o ujęcie ortodok-
syjnie genderowe, można postawić pytanie:
czy w dziele artysty-mężczyzny, tak uparcie
przepracowującym obraz matki, nie pojawia
się nadużycie? Mała Alma wszak, mimo mło-
dego wieku, bardzo się skupia, aby zielony-
mi kredkami zamalować krocze kobiety na
zdjęciu. Czy mimo wszystko nie mamy tu do
czynienia z manipulacją? W jednym z fi lmów
wideo (Shoulder, 2007) matka artysty jest wy-
raźnie przez niego zachęcana do odegrania
sceny rozpaczy, w której ją ratuje jego uścisk.
Jednak „gra” szybko staje się autentyczna – 
uczuciowy poziom sceny wyraźnie wzrasta,
ukazując emocjonalną wymianę między mat-
ką a synem, nawet jeśli do końca fi lmu (czuje-
my to wyraźnie) matka pozostaje osobą kon-
trolującą całe przedstawienie.

Dzieło amerykańskiego artysty przepełnione
jest przede wszystkim konfrontacją z tematem
utraty. Jego edypalno-kazirodczy charakter 
to w gruncie rzeczy odmowa posłuszeństwa
wobec społecznej socjalizacji. Ideologia pa-
triarchalna, wyłożona chociażby w teorii
tradycyjnej psychoanalizy, wyraźnie prze-
ciwstawia sobie i polaryzuje role ojcowską 
i macierzyńską. Proces wychowania polega,
wedle niej, na internalizacji męskocentrycz-
nych norm kultury, zorientowanej wokół fi gu-
ry Ojca i afi rmującej związane z tym warto-
ści (indywidualizm, autonomię, podrzędność
kobiet). W tym rozdaniu ról matce przypada
rola Utraconego Obiektu – musi ona pozostać
czymś utraconym we wczesnej edypalnej fa-
zie i „odzyskanym” przez mężczyznę w he-
teronormatywnym typie relacji (w wypadku
kobiet nie zbudowano nigdy koherentnego
modelu rozwoju, usprawiedliwiając to ich
słabszym uspołecznieniem i „osłabioną”, ule-
gającą łatwo wywrotowości, więzią ze wspól-

notą). W patriarchalnym systemie matka nie
jest podmiotowa: ojcostwo jest symbolicznie
jednoznacznie afi rmowane, macierzyństwo
zaś ma pozycję co najmniej ambiwalentną 
(mimo wywyższenia spatriarchalizowanej fi -
gury Matki owocuje to społeczno-kulturową 
nieufnością, podejrzliwością i nadmiarem
kontroli wobec matek). Kultura patriarchalna
ufundowana jest na symbolicznym matkobój-
stwie, stłumionym tak mocno, że aż zepchnię-
tym do nieświadomości – stamtąd pochodzą 
matrofobiczne fantazmaty: upodrzędnianie
funkcji matczynej (na przykład spychanie jej
w domenę natury w kontrze do kultury), lęk 
przed byciem matką, nieufność i niestabilność
wobec fi gury Matki (np. nadmierne kładze-
nie nacisku na separację od matki w rozwoju
dziecka).

Śmiało można powiedzieć, że wszystkie te
toposy dzieło Leigh Ledare’a omija z daleka:
matrofobia jest tu zamieniona na integrującą 
seksualną fascynację matką, z tematem mat-
kobójstwa explicite współgra tytuł serii zdjęć 
z matką jako centralną postacią Pretend You’re 

Actually Alive, w swej pracy Ledare nie doko-
nuje separacji od fi gury matki, wręcz prze-
ciwnie – z namaszczeniem kontynuuje jej ob-
sesje i wątki (ukonkretni to także wideo The 

Gift z 2007 roku, w którym artysta przejmie
kadry z niedokończonego fi lmu porno, kręco-
nego przez matkę). W tym sensie Leigh Leda-
re i wpisana w jego dzieło Tina Peterson bez
końca tematyzują utratę, jednak z naruszeniem
ustawiczności jej prymatu (a mała Alma – to
przypadek czy prawidłowość? – teatralizuje ich
symboliczne poczynania swym rysunkiem).

Najważniejsze jest to, że matka artysty pozo-
staje w jego dziele żywa. W tym sensie można 
dostrzec w jego pracy swoistą kontynuację 
wątków ze słynnej, teoretyzującej fotogra-
fi ę, książki Rolanda Barthes’a Światło obrazu. ŚŚ
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Uwagi o fotografii. Francuski myśliciel, anali-
zując wybrane, w jego odczuciu intrygujące 
zdjęcia, skupił się na zdolności fotografi i do 
przenoszenia nas daleko poza swój kontekst. 
Zdolność tę określił słowem punctum – to
szczegół, ale też rodzaj nieuchwytnej atmos-
fery, która sprawia, że anonimowy obraz od-
żywa w naszym partykularnym kontekście. 
Końcową partię eseju zdominowały jednak 
rozważania o umarłej matce – trauma (i nie-
możliwość) jej odejścia ożywa wraz z powro-
tem do albumu z jej rodzinnymi zdjęciami. 
Jej obecność i jej twarz – ta sama, ale inna, 
nie dająca się do końca uchwycić na zdjęciu 
i skonfrontować ze wspomnieniem – stają się 
egzemplifi kacją punctum, owego miejsca toż-
samej obcości albo obcej tożsamości. Wspo-
mnienie ciała matki jako niemożliwego do
odzyskania miejsca, w którym na pewno byli-
śmy (Barthes defi niuje je tak za Freudem), jest 
symboliczną prefi guracją idei punctum. Bar-
thes przejmująco pisze swym poetyckim języ-
kiem: „Mówi się, że żałoba w swym postępu-
jącym trudzie zaciera powoli ból. Nie mogłem 
i nie mogę w to uwierzyć. Gdyż dla mnie Czas 
zaciera tylko bezpośrednie uczucie utraty (nie 
płaczę), to wszystko. Ponieważ utraciłem nie 
Obraz (Matki), ale istotę, i nawet nie istotę,
lecz jakość (duszę), nie niezbędną, lecz nieza-
stąpioną. Mogłem żyć bez Matki (wszyscy to 
czynimy, wcześniej czy później), ale to życie, 
które mi pozostało, będzie na pewno do końca
nie-do-pojęcia (bez wartości)”. Jego książka, 
której francuski tytuł brzmi La chambre claire

(czyli „Jasny pokój”, a dosłownie „ciemnia”), 
to rodzaj traktatu, który ostatecznie zza tema-
tu fotografi i próbuje „wywołać” pozytyw (nie
negatyw) obrazu Matki, i jest to jeden z jej
najmocniejszych akcentów.

Odmawiając dokonania żałoby, Barthes sytu-
uje się tu również w antyfreudowskiej tradycji 
(u Ojca psychoanalizy niemożność dokonania 

żałoby zamieniała się w melancholię, która
często towarzyszyła w jego dziele tematowi
symbolicznie „niemożliwej” relacji z matką).
Ta tradycja melancholii, ożywiana światłem
jasnej fotografi i, odżywa także w dziele Leigh
Ledare’a. I jest tu podminowywana transgre-
syjnością i subwersywnością nowych macie-
rzyńskich wyobrażeń. Jak powiedziała jedna
z moich znajomych: „Leigh Ledare to artysta,
który najpiękniej sportretował łechtaczkę swo-
jej matki”. Bez wątpienia fotografi a Hot Licks

(2012) [s. 140–141], o której tu mowa, ma
bardzo sugestywne punctum. Skupione naj-
silniej wokół fotografi i dzieło Ledare’a zdaje
się dogłębnie przedefi niowywać podstawy pa-
triarchalnej struktury społecznej, przewrotnie
obnażać jej dyskryminujący porządek. Matro-
fobia jako źródło cierpień?... Tak, ale i propo-
zycja wyzwolenia od niej – pragnienie innego
(cielesnego, rodzinnego, seksualnego) porząd-
ku stanowi nie mniej intensywne punctum,

znaczące w sugestywny sposób wykreowany
świat tych prac.                                               


