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Wystarczy s∏uchaç tego, co mówià szko∏a,
KoÊció∏, rodzina, media i sàsiedzi, bo ze zda-
niem tych ostatnich trzeba si´ liczyç najbar-
dziej, a wtedy ˝ycie up∏ynie w upragnionym
spokoju. Dla nieostro˝nych, zb∏àkanych lub
zbuntowanych spo∏eczeƒstwo przewidzia∏o po-
wrót na swe ∏ono po uprzednim ˝alu za grzechy,
pakiecie pokutnym, wyznaniu winy et cetera.
O rozwój tak troskliwego spo∏eczeƒstwa trze-
ba jednak dbaç! Ta powinnoÊç zaczyna cià˝yç
przede wszystkim m∏odym kobietom, bo nie
ka˝dy wiek jest dobry na sp∏at´ d∏ugu wobec
kraju, a kraj chce zdrowych obywateli. Na
swoje nieszcz´Êcie znalaz∏am si´ w tej grupie
kobiet, w czasach kiedy ZUS wi´cej wydaje
ni˝ dostaje, a rodzice chcà zostaç ju˝ dziadka-
mi, w kraju, w którym bycie matkà to przenaj-
Êwi´tszy obowiàzek, a telewizyjna superniania
sta∏a si´ autorytetem w wychowywaniu dzieci.
Dlaczego si´ nie ciesz´, skoro wszyscy chcà
dla mnie dobrze? 

Admoneri bonus Daudet – rzek∏ pewnego dnia
Seneka M∏odszy na tyle donoÊnym g∏osem, by
myÊl dotar∏a do komnaty jego ucznia, Nerona.

Samego Seneki nie mia∏ kto napomnieç, ˝e
rzeczà niebezpiecznà jest knucie przeciw by∏e-
mu wychowankowi, albo filozof nie by∏ do-
brym cz∏owiekiem i nie przyjà∏ z radoÊcià ˝ad-
nych upomnieƒ. Koniec koƒców, zmuszony
zosta∏ do pope∏nienia samobójstwa. OsobiÊcie
nie znam takiej istoty ludzkiej, która cieszy∏a-
by si´ z tego, ˝e ktoÊ ma czelnoÊç wp∏ywaç na
jej ˝yciowe plany (te odbiegajàce od standar-
du). Znam oczywiÊcie mnóstwo ludzi, którzy
czerpià niebywa∏à rozkosz ze strofowania, ∏a-
jania, uk∏adania mora∏ów, które mogà recyto-
waç godzinami przed upatrzonà ofiarà. Zanim
ofiara trafi na kozetk´ swoich bliskich lub
dalszych, musi przejÊç proces edukacji, by na
kozetce si´ nigdy nie znaleêç.

Edukacja – magiczne s∏owo otwierajàce, choç
cz´Êciej zamykajàce, bramy i horyzonty, to
w tym s∏owie pod pretekstem zdobywania wie-
dzy ukry∏o si´ kszta∏towanie wszystkiego, co
da si´ wykszta∏ciç w cz∏owieku. Antypedago-
gika jest z gruntu z∏a, bo jeÊli dziewczynka
w przedszkolu zacznie bawiç si´ samochodzi-
kami, to pomylà jej si´ role i, nie daj Bo˝e, za-
pragnie zostaç zawodowym kierowcà. Temu
pomyleniu ról towarzyszyç b´dzie z pewno-
Êcià zboczenie p∏ciowe, poglàd dzielnie wspie-
rany przez niektórych naukowców, którzy sà
zdania, ˝e cz´ste przebywanie ch∏opców
z matkami prowadzi do identyfikacji z kobietà,
a dziewczynka sp´dzajàca zbyt wiele czasu
w m´skim towarzystwie skazana jest na bycie
transwestytkà. W tym miejscu mo˝na ju˝ za-
czàç roniç ∏zy – zboczenia p∏ciowe odbierajà
szanse na produkcj´ przysz∏ego pokolenia!
Dlatego rodzice powinni dbaç o sprawiedliwà
i prawid∏owà obsad´ domowych stanowisk –
agresywny ojciec i uleg∏a matka to klucz do
sukcesu dalszego, normalnego ˝ycia pociechy.
Proces wychowawczy, nawet przy wszystkich
eksperckich zaleceniach, to trudne zadanie,
przy którym pogubi si´ niejeden superrodzic,
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Polska to kraj 
dobrymi radami stojàcy, 
nikt wi´c nie ma prawa
narzekaç na brak wzorców, 
nikt nie ma te˝ prawa 
poza wzorce wykraczaç. 



gdy dziecko opanuje do perfekcji proces cho-
dzenia, wkraczajàc na sobie tylko zrozumia∏e
Êcie˝ki ˝ycia. Niekoniecznie dochowujàc
wiernoÊci zasadzie: Audi, vide, tace si vis vivere
in pace.

Na moje szcz´Êcie przysz∏o mi si´ zderzyç
z nurtem muzyki punkowej, która byç mo˝e
nie zawsze zr´cznie w∏ada or´˝em, jakim jest
s∏owo, ale trzeba jej oddaç to, ˝e wÊcibia wsz´-
dzie swój przek∏uty nos. Punk rock w postaci
Zielonych ˝abek wykrzycza∏ mi niedawno
w radiu: „Oto ona – szko∏a – wasz drugi dom.
Oto jestem ja – wasza druga matka”. Niby dru-
ga, ale jaki wp∏yw mia∏a na t´ pierwszà! Nie-
zapomniane Matki Rodzicielki, godzinami
rozk∏adane na cz´Êci pierwsze podczas lekcji
j´zyka polskiego, byç mo˝e nie wzbudzajà po-
dziwu u m∏odego pokolenia, ale bezsprzecznie
stanowià w jego oczach wzór godny do naÊla-
dowania. Matka – rzecz Êwi´ta – wyrecytujà
zgodnie uczniowie, choç dziÊ nazywajàc mat-
k´ matkà, pope∏nia si´ faux pas. Wzór jednak
z mody nie wyszed∏, Ministerstwo Edukacji
Narodowej stoi na stra˝y nieskazitelnego wi-
zerunku Matki Si∏aczki, uparcie podtrzymujàc
przy ˝yciu mitotwórczy kanon lektur. 

Pierwsza matka i królowa tego kraju stanowi
spore wyzwanie dla ka˝dej kobiety, w∏aÊciwie
poprzeczka zosta∏a podniesiona do wysokoÊci
niebios – wysokoÊç nieosiàgalna dla Êmiertel-
niczek. Matka Boska urodzi∏a si´ z potrzeby
tych, którzy nie ufali zbytnio w mo˝liwoÊci
rozrodcze Boga, t y l k o  p r z e c i e ˝  O j c a .
Pogaƒstwo, zdaje si´, przechytrzy∏o chrzeÊci-
jaƒstwo, które mimo ˝e odmówi∏o Marii bosko-
Êci, nie zahamowa∏o rozkwitajàcego kultu.
Matka Boska w ludowej ÊwiadomoÊci jest
Magna Mater, kobietà wype∏niajàcà swà po-
winnoÊç – p∏odzenie. Literatura polska posta-
nowi∏a jednak wznieÊç pomnik, trwalszy ni˝ ze
spi˝u, Matce Boskiej cierpiàcej i w ten sposób

narodzi∏o si´ przekonanie, ˝e prawdziwemu
macierzyƒstwu nieod∏àcznym towarzyszem
jest cierpi´tnictwo. Piorunujàce wra˝enie wy-
war∏ na mnie Lament Êwi´tokrzyski ze s∏owa-
mi: „Synku mi∏y i wybrany, / Rozdziel z mat-
kà swojà rany”. Nauczyciel j´zyka polskiego
zadba∏ przy tym, by omawiany utwór odnieÊç
do wspó∏czesnego wizerunku matki – metoda
prosta, ziarno zosta∏o zasiane. Nieco póêniej,
gdy si´ dowiedzia∏am (z dzie∏ Platona), ˝e ˝ad-
na kopia nie dorówna pierwowzorowi, zrozu-
mia∏am, ˝e macierzyƒstwo nie pójdzie w parze
z dziewictwem, choçby kobieta nie wiem jak
si´ stara∏a. Platona nale˝y wykreÊliç z listy lek-
tur…

Âredniowieczna Mater Dolorosa wymkn´∏a si´
religijnym tekstom, zrzuci∏a okrwawione suk-
nie i, wysy∏ajàc swe dzieci na barykady, nadal
musia∏a cierpieç. Jej lament jest s∏yszalny
u Mickiewicza w Do Matki Polki – m´skiej pró-
bie stworzenia matki-maszyny do produkcji
˝o∏nierzy. Rodzicielka, zmuszona uznaç wy˝-
szoÊç ojczyzny, która rozpali∏a w dobie roman-
tyzmu m´skà fantazj´, winna uczyç swe pocie-
chy pogardy i przygotowywaç na koniecznoÊç
szybkiej i m´czeƒskiej Êmierci. Do uruchomie-
nia tej machiny wystarczy∏ jeden sprytny zabieg
j´zykowy, niemal˝e niewidoczna manipulacja
rozbudzajàca wyobraêni´ – nazwanie ojczyzny
matkà. Od tej pory Matka Polka wielkà matkà
jest! Czo∏owi, m´scy pisarze polscy do∏o˝yli
swego pióra, by oczekiwania spo∏eczeƒstwa
wobec matek osiàgn´∏y poziom, któremu mat-
ka sprostaç nie b´dzie mog∏a. I pomyÊleç, ˝e
by∏ czas, w którym m´˝czyzna nie mia∏ poj´cia
o swoim wk∏adzie w p∏odzenie dzieci.

Oprócz cierpienia i z∏o˝enia ofiary ojczyênie
matka ma jeszcze obowiàzek wychowaç swe
dziecko na szlachetnego, dumnego, uczciwego
obywatela i zagorza∏ego patriot´, który po stu-
diach nie porzuci swego kraju. Kaprysy dziec-
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ka powinna znosiç ze stoickim spokojem, bo
ma do tego prawo, tak jak do poÊwi´ceƒ, Êlepej
mi∏oÊci i uczuç nawet. Któ˝ nie zna Jadwigi
Baryki, kobiety dedykujàcej swe ˝ycie roz-
pieszczonemu Czarusiowi, tracàcej dla niego
g∏ow´ i rozp∏ywajàcej si´ we ∏zach? Pierwo-
rodnemu mo˝na wszystko wybaczyç… a co
z pierworodnà? Jaka maç, taka naç, tyle ˝e p∏ci
˝eƒskiej. Dziewczynki wychowuje si´ na przy-
sz∏e matki, podsuwajàc lalki-dzidziusie, mini-
kuchenki i garnki, czyli ca∏y ten matczyno-ko-
biecy Êwiat w wersji zminiaturyzowanej. 

Macierzyƒstwo nie mo˝e cieszyç si´ prywat-
noÊcià, zosta∏o wciàgni´te w s∏u˝b´ spo∏eczeƒ-
stwa, które nieustannie czuwa, by nie pope∏-
niono b∏´du. B∏´dy sporo kosztujà, a przecie˝
nasz kraj za biedny jest na wydawanie; dzieci
majà z za∏o˝enia przynosiç zysk. Âcie˝ki edu-
kacyjne, którymi prowadzony jest kwiat m∏o-
dzie˝y polskiej, przebiegajà tak˝e przez ten
obszar literatury, gdzie umieszczone zosta∏y
matki wyrodne. I tak w oddzielnych klatkach
tkwià: Aniela Dulska, gombrowiczowska M∏o-
dziakowa, Eleonora od Mro˝ka – kobiety do
oglàdania, ale nie do naÊladowania. To amoral-
ne anarchistki, lekkomyÊlne i nieodpowie-
dzialne hazardzistki, kobiety niestroniàce od
mi∏osnych przygód, hipokrytki i despotki, któ-
rym oboj´tny jest los dziecka. Tak oto ze
szczytu, gdzie rozsiad∏a si´ Matka – Polka, Bo-
ska i Rodzicielka w jednym, spada si´ niespo-
dziewanie na ziemi´…

W Naturhistorisches Museum w Wiedniu le˝y
za szybà 11-centymetrowa figurka z oko∏o
30 000 roku przed naszà erà – s∏ynna Wenus
z Willendorfu. Ilekroç patrz´ na jej zdj´cie,
zastanawiam si´, kto nada∏ jej to imi´, figurka
nie ma przecie˝ w sobie niczego pi´knego.
Rzeêbiarska r´ka odda∏a jednak to, co dla ów-
czesnych ludzi by∏o darem najcenniejszym –
p∏odnoÊç. Wenus nie potrzebuje twarzy ani

stóp, wystarczà wypuk∏oÊci, obfity biust i po-
Êladki; to kobieta solipsystyczna i zapewne
nieosiàgalny, wiecznie brzemienny idea∏. Ko-
lejne epoki tworzy∏y swoje wzorce, które mija-
∏y bezpowrotnie, zast´powane przez kolejne
idea∏y…
Nadszed∏ czas superniani, skarbnicy wiedzy,
jeÊli chodzi o wychowywanie dzieci, kobiety,
dla której nie ma problemu nie do rozwiàzania,
a winni zawsze sà rodzice. Z telewizyjnego
ekranu grozi palcem i surowo przyglàda si´
matkom, które najpierw si´ zastosowa∏y do po-
rad pana Coulsona – zwolennika tak zwanego
bezstresowego wychowywania. Pan Coulson
przeprosi∏ jednak rodziców za swoje pomys∏y;
kto wie, czy nied∏ugo na t´ samà drog´ skruchy
nie wejdzie superniania? O ile psycholodzy
kierujà si´ trendami w sztuce leczenia duszy,
o tyle rodzina, szko∏a i KoÊció∏ zawsze bazujà
na tym, co sprawdzone, utarte i pewne. Stani-
s∏awowi Augustowi Poniatowskiemu wymkn´-
∏o si´ kiedyÊ par´ wa˝nych s∏ów: „Aby mieç
pewnoÊç, trzeba rozpoczàç od wàtpienia”. 

Zanim si´ przystàpi do wàtpienia w prawdy od-
wieczne, trzeba nabraç do tego odwagi, a zjawi-
sko to niezbyt cz´ste i ch´tnie t∏umione, bo od-
waga do przeciwstawiania si´ obowiàzujàcym
normom, w kraju powszechnie przyj´tego kon-
formizmu, uchodzi niemal za zamach stanu.
Macierzyƒstwu nadano ramy, w których ko-
bieta mo˝e si´ obracaç w okreÊlonych kierun-
kach; i bynajmniej nie mam tu na myÊli s∏usz-
nych, medycznych wskazaƒ i przeciwwskazaƒ.
Odwiecznym problemem m∏odych matek sà
ich matki, ciotki i teÊciowe kierujàce si´ zasa-
dà: „Prze˝y∏am, wi´c wiem”; wobec takiego
argumentu trudno podjàç jakàkolwiek dyskusj´,
która zakoƒczy∏aby si´ konsensusem. Czy ko-
bieta, b´dàca nieustannie pod obstrza∏em do-
brych rad, ma prawo powiedzieç: NIE? Powin-
na, jeÊli nie chce znienawidziç macierzyƒstwa
– radoÊç z bycia matkà to nie przymus; choç

19[anty]macierzyƒstwo

+



stereotypu macierzyƒstwo = radoÊç u˝ywa si´
nader cz´sto, to zapewne po to, by kobieta
w chwilach za∏amania, zamiast uciekaç od ∏ó-
˝eczka, cierpliwie, powtarzajàc w g∏owie ma-
gicznà mantr´, wype∏nia∏a swój obowiàzek
czuwania. 
Alternatywne wychowanie dziecka – trzy s∏o-
wa, a budzà wÊród Polek mieszane uczucia, od
rozbawienia po zgroz´. Do naszego kraju,
w którym wszystko musi byç tak, jak Pan Bóg
przykaza∏ (w rzeczywistoÊci: jak starszyzna
nakaza∏a, a reklamy powtórzy∏y), docierajà po-
woli trendy z Zachodu. Matki w innych euro-
pejskich krajach uzna∏y, ˝e dziecko powinno
byç wychowywane zgodnie z ich ˝yciowà filo-
zofià, dajmy na to z ekofilozofià. Antytrady-
cjonalizm w Polsce postrzegany jest jako dzi-
wactwo, alternatywna matka mo˝e liczyç na
politowanie, ale rzadko na wsparcie i zrozu-
mienie ze strony otoczenia. Na forach inter-
netowych Polki szczycà si´ swojà postawà
wzorowych gospodyƒ i matek, ale czy bierne
naÊladowanie wzorca jest powodem do dumy? 

KoniecznoÊç dla niektórych ludzi mo˝e byç
wybawieniem, uwalnia od dokonywania wy-
borów i odpowiedzialnoÊci za nowatorstwa,
jednak po tym padole chodzà i tacy, dla któ-
rych koniecznoÊç sta∏a si´ przekleƒstwem.
Rzeczà ca∏kiem naturalnà jest, ˝e wobec wygó-
rowanych oczekiwaƒ budzi si´ w cz∏owieku
sprzeciw, a rzeczà nienaturalnà, ale godnà po-
chwa∏y, ˝e oponent publicznie wyra˝a swojà
niezgod´. Od niedawna mo˝na zaobserwowaç
takà form´ negacji macierzyƒskiej machiny –
kobiety albo w ogóle nie majà dzieci w planach,
albo wychowujà je zgodnie z w∏asnà intuicjà.
Spo∏eczeƒstwo powoli dojrzewa do myÊli, ˝e
któregoÊ dnia przyjdzie mu pozostawiç matk´
z dzieckiem samym sobie.

Antymacierzyƒstwo jest protestem przeciw
mitycznej Matce Polce, która w rzeczywistoÊci

mia∏a wi´cej wspólnego z wyrodnoÊcià (która
kobieta by∏aby zdolna do pos∏ania swego
dziecka na pewnà Êmierç?) ni˝ zwariowana
Eleonora od Mro˝ka. Antymacierzyƒstwo to
macierzyƒstwo alternatywne, a nie jego brak!
To bycie matkà zaanga˝owanà w proces wy-
chowawczy, niezgadzajàcà si´ na szkolne
wycieczki do McDonalda, podsuwajàcà
dziecku ciekawsze formy rozrywki od gier
komputerowych, niezmuszajàcà pociechy do
bawienia si´ zabawkami skierowanymi dla
jego p∏ci. Antymacierzyƒstwo to umiej´tnoÊç
krytycznego przyjrzenia si´ napierajàcej na
matk´ i dziecko rzeczywistoÊci, pozwolenie
sobie na b∏´dy, nieukrywanie rozczarowaƒ
i w∏asnych s∏aboÊci. W centrum alternatywne-
go macierzyƒstwa – choç ˝yczy∏abym sobie
i innym kobietom, by alternatywa sta∏a si´ po-
wszechnoÊcià – nie stoi ju˝ tylko dziecko, ale
jest tam i matka. Matka nie jako idea∏ wynie-
siony przez spo∏eczeƒstwo na wy˝yny, ale
matka jako kobieta, która myÊli o sobie, nie
majàc poczucia winy z tego powodu. Macie-
rzyƒstwo mo˝e nabraç kolorów cz∏owieczeƒ-
stwa, mo˝e byç darem, a nie przymusem, jeÊli
kobiety zrozumiejà, ˝e nie majà nic wspólnego
z Matkà Boskà i z wszystkimi literackimi si-
∏aczkami, a pogwa∏cenie standardów wycho-
wawczych nie równa si´ niemoralnoÊci. 

20 4


