
sobie spraw´, ˝e sà to rojenia jego mózgu za-
trutego przez smalec i golonki. ˚e nie istnieje
˝adna, ale to ˝adna realna groêba, by ktoÊ go
pokocha∏. Istnieje tylko Pan StaÊ i tylko on jest
lekiem na ca∏e z∏o.
– Prosz´ pana, nie da si´ kochaç góry t∏uszczu –
powiedzia∏ trzeêwo m´˝czyzna i wsta∏ – musz´
pójÊç sobie po piwo, bo, jak sàdz´, halucynacja
nie jest w stanie tego zrobiç.

Pocz∏apa∏ do kuchni. A w umyÊle Pana Filipa
dzia∏y si´ rzeczy niebywa∏e. Rodzi∏ si´ plan.
Pan Filip rozpromieniony uÊmiecha∏ si´ do
staruszki, która wysz∏a na balkon i od samego
poczàtku, wytrzeszczajàc swoje ledwo co wi-
dzàce oczy, obserwowa∏a scen´, i myÊla∏a, ˝e
jest ju˝ tak stara, tak stara, i˝ nie dziwià jej
ludzie opadajàcy na spadochronach na balko-
ny sàsiadów.
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Anty-
macierzyƒskie
macierzyƒstwo
i ˝ywa szyba...
Agata Araszkiewicz

Podczas ostatniego pobytu w Polsce odby∏am
zaskakujàcà rozmow´. Grodzone warszawskie
osiedle, mi∏e nowoczesne mieszkanko moich
przyjació∏. Na stole spaghetti i sa∏atka z kra-
bów, hiszpaƒskie wino. Przy stole ulubiony
polski temat: rodzina. „Dawno si´ nie pok∏óci-
∏em z nikim tak za˝arcie – mówi pan domu,
mój przyjaciel – jak ostatnio z jednà przyja-
ció∏kà na temat ma∏˝eƒstw homoseksual-
nych”... „To znaczy – poprawia go pani domu –
mój mà˝ si´ w∏aÊciwie z nià zgadza: jest za
równouprawnieniem gejów i lesbijek, nie rozu-
mie tylko, po co im oficjalna ceremonia Êlubu.
A poniewa˝ ona myÊli pewnie podobnie, k∏ó-
cili si´ tylko dla formy. Gorszym problemem
jest jednak to – kontynuuje zaprzyjaêniona ze
mnà matkà dwojga dzieci – co taka rodzina
implikuje: czyli homoseksualna adopcja”... 

Zastanawiam si´ chwil´ i, zgodnie z prawdà,
mówi´, ˝e ani ceremonia homoseksualnych
zaÊlubin, ani mo˝liwa potem w takiej rodzinie
adopcja nie wydajà mi si´ jakàÊ wyobraêniowà
obcoÊcià. Znam mnóstwo gejowskich par, któ-
rym do twarzy by∏oby przy o∏tarzu, znam te˝
inne, którzy nie pragnà wcale wziàç Êlubu.



Znam kilka par moich homoseksualnych przy-
jació∏, którzy pragnà mieç dziecko, i zw∏aszcza
tu, gdzie pisz´ te s∏owa, czyli w Brukseli, my-
Êlà o adopcji. Wspólnie si´ zastanawialiÊmy,
jaki tryb post´powania najlepiej obraç, jak
przygotowaç si´ do wszcz´cia odpowiedniej
procedury. Gdy mówi´ to wszystko, na twa-
rzach moich przyjació∏ rysuje si´ niedowierza-
nie. Dodaj´, i˝ sama si´ kiedyÊ zastanawia∏am
nad tym, ˝e gdyby kiedykolwiek cokolwiek
spowodowa∏o, by moje dziecko musia∏o szukaç
rodziny zast´pczej, myÊla∏am o dwóch parach
moich przyjació∏: hetero- i homoseksualnej,
ale pierwszeƒstwo przypisa∏abym tej homo.
Na twarzach moich rozmówców widz´ szok
i g∏´bokie niezrozumienie.

Znamy te debaty i przytaczane bezmyÊlnie argu-
menty, ˝e role p∏ciowe, ˝e uk∏ad odniesienia,
system spo∏eczny, wzór rodziny polegajà na
odwzorowywaniu tego, co m´skie, ˝eƒskie
i nijakie, ale czy macierzyƒstwo nie powinno
polegaç w∏aÊnie na kumulowaniu w sobie si∏y
zdolnej do ka˝dej transgresji? Promujàcej
przekraczanie ról w imi´ dobra dziecka? I jeÊli
czuj´, ˝e wi´cej mi∏oÊci, akceptacji i afirmacji
dosta∏oby ono w rodzinie homoseksualnej, to
czy sama nie powinnam tego w∏aÊnie afirmo-
waç? Dlaczego wyglàda to tak nienaturalnie?

Jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ muzycz-
nych w Brukseli promujàcych polskà prezyden-
cj´ jest w tym sezonie opera Medea Luigiego
Cherubiniego w re˝yserii Krzysztofa Warlikow-
skiego, wystawiana w presti˝owym teatrze La
Monnaie. Inscenizacja surowa scenicznie, ale
przyt∏aczajàca nadmiarem t∏umionych uczuç,
które jak lawa nap∏ywajà ze sceny. Staro˝ytny
mit przybiera tu zgo∏a nowoczesnà wymow´:
kobieta, realizujàca swà wolnoÊç, poprzez
uto˝samienie z m´skà w∏adzà musi ponieÊç ka-
r´. Medea jest niezwyk∏à dramatycznà boha-
terkà, pe∏nà sprzecznoÊci i napi´ç, ale trzeba

przyznaç, ˝e nawet w ikonografii feministycz-
nej, która odk∏amuje mizoginiczne wersje mi-
tów, inaczej ni˝ Afrodyta, Demeter czy Anty-
gona, nie zajmuje poczesnego miejsca. Medea
to kobieta, która w imi´ w∏asnej niezale˝noÊci,
w∏asnego poczucia honoru, w obronie prawa
do swej przyjemnoÊci staje si´ dzieciobójczy-
nià. Temat jest niewdzi´czny. Jak w naszej
kulturze, uprzywilejowujàcej rol´ matki nad
wszystkie inne kobiece role, zbli˝yç si´ to por-
tretu matki, która morduje w∏asne dzieci?

Warlikowski wybra∏ afirmacj´ tego, co tradycyj-
nie postrzegane jest w kobiecie jako negatywne.
Medea, upozowana na trashowà, niedawno
zmar∏à gwiazd´ muzyki pop Amy Winehouse,
jest tu prefiguracjà zniszczenia. Ta afirmacja
kobiecej negatywnoÊci, kobiety jako braku,
spe∏nia si´ najwidoczniej w kulminacyjnej sce-
nie, gdy obok siebie wyst´pujà dwie bohaterki-
-rywalki pod okiem Jazona. Libretto opery
Cherubiniego opowiada o dniu weselnym, gdy
Jazon poÊlubia swà drugà ˝on´ Dirke i gdy
Medea pojawia si´, jako niezaproszona z∏a
wró˝ka, by „popsuç” uroczystoÊç. Próbuje to
zrobiç na ró˝ne sposoby – stara si´ na nowo
uwieÊç Jazona, lecz bez rezultatu, i gdy na no-
wo upokorzona i poni˝ona zostaje odprawiona
z kwitkiem na wygnanie, podarowuje pannie
m∏odej zatrutà sukni´ Êlubnà, a potem morduje
swych dwóch synów. Warlikowski umieÊci∏
wszystko w realiach wspó∏czesnych – rzecz
dzieje si´ w domach jakichÊ, dajmy na to, boga-
tych, wp∏ywowych rodów, mowa jest o pienià-
dzach i w∏adzy. W kulminacyjnej scenie (mord
na dzieciach dzieje si´ za kulisami) widzimy
wijàcà si´ w Êmiertelnych konwulsjach pann´
m∏odà w bia∏ej bieliênie Êlubnej, a obok niej
nie mniej Êmiertelnie dr˝àcà, ostatecznie po-
konanà przez los Mede´, której sztandarowy-
mi strojami przez ca∏à sztuk´ sà czarna latek-
sowa sukienka i czarna bielizna. Ten kontrast
bieli i czerni, dobrej i z∏ej kobiety (zniszczenia
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i „∏agodnoÊci”) brzmi tu jednak jak moderni-
styczny przebrzmia∏y cytat. 

Jest on zresztà ostatnio jakoÊ „modny” w obra-
zach scenicznych, nie tylko operowych, by
przywo∏aç g∏oÊny film Larsa von Triera Melan-
cholia (2011) czy w∏aÊnie opery Mariusza Tre-
liƒskiego, a zw∏aszcza Turandot (2011). Zesta-
wianie kobiecych bohaterek wed∏ug klucza
z Walta Disneya – bia∏a dobra i czarna z∏a (Me-
lancholia przedstawia w ten sposób dwie sio-
stry: blondynk´, granà przez Kirsten Dunst
i brunetk´ – Charlotte Gainsbourg, u Treliƒ-
skiego zaÊ z∏a Turandot tak˝e nosi czarne la-
teksowe stroje, a „dobra” niewolnica Liu wy-
st´puje w bieli) – jest jakimÊ rodzajem uprasz-
czajàcej modernistyczny regresji. Ten podzia∏
kobiecej osobowoÊci na dwie nierealistyczne
skrajnoÊci odzwierciedla ciàg∏à niezdolnoÊç
naszej percepcji do dostrze˝enia w kobiecie-
-bohaterce pe∏nowartoÊciowego podmiotu.
OczywiÊcie mity jako patriarchalne narracje
odpodmiotawiajà kobiety, cz´sto utrwalajàc
czy wr´cz opowiadajàc utrat´ ich autonomii na
rzecz zale˝noÊci od m´˝czyzn. Ale jeÊli widzi-
my w greckich mitach reminiscencje matriar-
chatu jako relikty kobiecej podmiotowoÊci, jako
opowieÊci o czasach, gdy kobiety by∏y jeszcze
boginiami, to zw∏aszcza w dzisiejszej postmo-
dernistycznej lekturze powinniÊmy dostrzec
w Medei pe∏en dramatyzmu i konfliktów (kobie-
cy) podmiot.

Dlaczego Medea jest antymacierzyƒska? Jej
sytuacja odzwierciedla czasy, gdy bieg historii
czyni kobiety coraz mniej pe∏noprawnymi
partnerkami m´˝czyzn. Ugruntowujàca si´
m´ska w∏adza czyni z nich co najwy˝ej dosko-
nale zamienne sojuszniczki, satelitów podle-
g∏ych m´skim decyzjom, a jeÊli wspólniczki,
to w zbrodni. Medea poÊwi´ci∏a dla Jazona
wszystko, zamordowa∏a swego ojca i brata. Ja-
zon wykorzysta∏ jej zbrodni´ dla osiàgni´cia

swych celów i nie poÊwi´ci∏ dla niej nic. Me-
dea to emocjonalnie wykorzystana kobieta,
która zosta∏a zmanipulowana i którà brutalnie
pos∏u˝y∏ si´ (jej) m´˝czyzna. Nast´pnie zosta-
∏a odsuni´ta, porzucona, wystawiona poza
margines. Ich wspólne dzieci bierze on, nie da-
jàc w zamian niczego, proponujàc tylko unice-
stwienie. JeÊli nawet Medea dokona∏a zbrodni,
to z czyjego poduszczenia? Ale Jazon nigdy za
to nie odpowie, ˝adna narracja nie b´dzie si´
domaga∏a od niego rozliczenia. JeÊli m´˝czy-
zna walczy o w∏adz´, jest to naturalne. Kobieta
pragnàca egzekwowaç swà w∏adz´ tak, jak wal-
czy o pe∏ni´ swej podmiotowoÊci, staje si´
„wynaturzona”. W owej kulminacyjnej scenie
opery Warlikowskiego bia∏a Dirke i czarna Me-
dea le˝à u stóp Jazona ubranego jeszcze w kom-
pletny odÊwi´tny, weselny bia∏o-czarny strój.
On jest podmiotem tej sceny, te kobiety walczà
o niego (czarno-bia∏y klucz sceniczny powiela
dodatkowo w kobiecoÊci ukrytà zasad´ deco-
rum na terenie walki o stawk´ m´skiej to˝samo-
Êci...) i nic nie stawia go w stan oskar˝enia.

A przecie˝ Jazon zabi∏ symbolicznie matk´
swych dzieci – Mede´. Ta zbrodnia przesz∏a
bez echa. Czy dlatego, ˝e kultura patriarchalna
ufundowana jest na matkobójstwie, które po-
przedza jej za∏o˝ycielski mit, jakim jest iko-
niczne ojcobójstwo i historia Edypa? Matko-
bójstwo warunkuje scen´, w której kapryÊny
i w∏adczy m´˝czyzna rozciàga w nieskoƒczo-
noÊç przestrzeƒ w∏asnej przyjemnoÊci kosztem
kobiet. W kulturze matkobójstwa, która upra-
womocnia zbrodnicze odruchy wobec kobiet,
utrwalony zostaje obraz kobiety jako matki
(koniecznie syna! – córka jest „gorszym”
dzieckiem...) wywy˝szonej kosztem tego, ˝e
w ogóle bycie kobietà nie jest podmiotowe.
Kobieta jako matka nie ma zmys∏ów, nie ma
w∏asnej podmiotowoÊci, nie ma siebie, ˝adnej
przestrzeni swojej wolnoÊci, autonomii, przy-
jemnoÊci. Antymacierzyƒskie dzieciobójstwo
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jest jedynym mo˝liwym gestem rewolty, przy-
pomnienia o zapomnieniu, o st∏umieniu wcze-
Êniejszej zbrodni. Jedynym logicznym gestem
wo∏ajàcym o u∏askawienie przed unicestwie-
niem. „Nie chc´ byç wykastrowanà matkà –
zdaje si´ mówiç Medea. – Skoro nie mog´ byç
w pe∏ni kobietà, nie mog´ byç spe∏nionà matkà”.

I szkoda, ˝e inscenizacja Warlikowskiego nie
wydobywa tego w ca∏ej pe∏ni, choç trzeba
przyznaç, ˝e modernistycznà zasad´ kobiecego
decorum prze∏amujà wyraênie charyzma i pe∏-
na brawury sceniczna obecnoÊç niemieckiej
Êpiewaczki Nadji Michael. Jednak nieprzeko-
nujàco wyglàda w jednej z koƒcowych scen
Medea upozowana na Matk´ Boskà (której re-
ligijna rzeêba, tkwiàca z boku sceny, wyje˝d˝a
w pewnym momencie na pierwszy plan). Zde-
rzenie „krwistej” Medei, prze˝ywajàcej szalonà
skal´ – równie˝ cielesnych – napi´ç, z wyka-
strowanym symbolem religijnym ma charakter
powtórzenia symbolicznej kastracji. Znamien-
ne jest tak˝e w koƒcowych scenach pojawienie
si´ Medei jak gdyby w cià˝y, gdy brzuch wy-
pchany ma pod koszulà nocnà zakrwawionymi
pi˝amami zamordowanych dzieci. Dziwny pa-
tos tej sceny ujawnia „matkobójczà” kulturowà
pogard´ dla cià˝y. Desperacja Medei, dokonu-
jàcej niejako regresu do w∏asnego brzucha,
wskazuje na niepewny status ontologiczny by-
cia przysz∏à matkà w cià˝y – bycia w regresie,
w stanie „odmiennym”, nara˝onym na zranie-
nie i wykluczenie, który zamiast afirmowaç jej
moc (symbolicznie nie uznanà), czyni z kobie-
ty istot´ jeszcze bardziej chwiejnà, niepewnà,
nieakceptowalnà. W jednej tylko scenie polski
re˝yser wy∏amuje si´ kulturze matkobójstwa –
gdy pokazuje ma∏ych ch∏opców, synów Medei,
poÊród trenujàcych w luksusowej si∏owni do-
ros∏ych: z r´cznikami na plecach, w okularach
s∏onecznych, popijajàc z butelki wod´, iden-
tyczni jak gromada çwiczàcych tu w przerwie
rozgrywki o losy Êwiata m´˝czyzn, wyglàdajà

oni jak mali agenci matczynej opresji. Warto
tak˝e wspomnieç o dziwnej minimalistycznej
scenografii Ma∏gorzaty Szcz´Êniak, która
stworzy∏a coÊ w rodzaju przedzielajàcej scen´,
drgajàcej jak galaretowata membrana, „˝yjà-
cej” wielkiej szyby – aluzji do nowoczesnych
szklanych pa∏aców, ale tak˝e metafory migo-
tliwej powierzchni lustra, b∏ony dziewiczej
i szklanego sufitu w jednym, ujawniajàcej
fa∏sz i gwa∏t, który na tej scenie ma miejsce.

Program do przedstawienia, wydany przez te-
atr La Monnaie, bogato ilustrowany jest dzie-
∏ami sztuki wspó∏czesnej. Prace Nan Goldin,
Louise Bourgeois, Franceski Woodmann czy
mniej znanych artystek, takich jak Catherine
Broch, Annie Leppala czy Diane Michener,
nadajà wàtkowi Medei wyjàtkowo kobiecy
i feministyczny wydêwi´k. PodkreÊlajàc (zno-
wu!) kobiecà „negatywnoÊç”, psychicznà, real-
nà i fizycznà zale˝noÊç od m´˝czyzn, kobiece
problemy z autoagresjà jako imprint opresji,
k∏adà jednak nacisk na kobiecà wolnoÊç. W ten
sposób, idàc nieco dalej, mo˝emy dostrzec
w postaci Medei niezwykle aktualny kompleks
problemów dotyczàcych kobiecej to˝samoÊci,
skupionych wokó∏ napi´cia, wobec którego
abdykuje ciàgle nasza kultura – wokó∏ prze-
ciwstawienia: kobieta – matka. Dodajmy, ˝e
w operze Cherubiniego w∏aÊnie tej dychotomii
dotyczy tak˝e czarno-bia∏y kontrast, reprezen-
tujàcy dwie nierealistyczne skrajnoÊci wyab-
strahowane z kobiecej podmiotowoÊci: Medea
musi odejÊç równie˝ dlatego, ˝e jest (wykorzy-
stanà i zu˝ytà!) matkà. I ten wzór kulturowy
ciàgle pozostaje aktywny.

JakiÊ czas temu brytyjska pisarka Rachel Cusk
zadeklarowa∏a: „Gdy zostajesz matkà, umie-
rasz”1. I choç jej powieÊç Arlington Park (2010)
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opisuje raczej proces rozk∏adu jednostkowego
wedle zasady: „Kobiety, ma∏˝eƒstwo jest prze-
ciwko wam!”, Cusk dotkn´∏a istoty stabuizo-
wanego problemu. Przedk∏adajàc uto˝samie-
nie z rolami spo∏ecznymi nad bezdro˝a wolno-
Êci praktycznie niemo˝liwej w usystematyzo-
wanym spo∏eczeƒstwie, wczeÊniej czy póêniej,
czy tego chcemy czy nie, stajemy si´ tych ról
ofiarami. Arlington Park skupia si´ przede
wszystkim nad ograniczeniami klasy Êredniej
– jej bezmózgowà reprodukcjà stylu konsump-
cji i stylu ˝ycia, opartych na finansowej pracy
m´˝czyzn i domowej pracy kobiet, którym
przyÊwiecajà wyÊwiechtane idea∏y „domowe-
go ogniska”. W tych domach dawno ju˝ nie ma
˝adnego ciep∏a, sà za to nieobecni m´˝czyêni,
o˝ywiajàcy si´ tylko przy rozmowach o spor-
cie, i nadmiernie skoncentrowane na b∏ahost-
kach, rywalizujàce ze sobà, doszcz´tnie znu-
dzone dzieçmi kobiety. Wiecznie na zakupach,
z poczuciem rozgoryczenia i oszukania przez
los. Kobiety d∏awiàce w sobie po cichu, na co
dzieƒ, jak ran´, palàce przekonanie: „Mój mà˝
mnie zabi∏...”. 

Cusk w wywiadach jest bardziej precyzyjna:
„Kiedy kobiety zostajà matkami – deklaruje –
cz´sto s∏ysz´ taki tekst: «O, teraz to rozumiem
mojà matk´». Gdy pytam je, co to znaczy, mó-
wià, ˝e kiedyÊ by∏y w opozycji do swoich ma-
tek, [...] a teraz majà dziecko i ju˝ zrozumia∏y,
o co w tym chodzi, wi´c przesz∏y na drugà
stron´. Trudno w takiej sytuacji powiedzieç,
jakà wartoÊç przedstawia to, co czujesz, ponie-
wa˝ nagle bezrefleksyjnie przestajesz byç sobà,
a stajesz si´ cz´Êcià jakiejÊ mitologii. MyÊl´, ˝e
w∏aÊnie m∏odym matkom jest najtrudniej wyra-
ziç to, co czujà, poniewa˝ musia∏yby zakwe-
stionowaç coÊ, co w∏aÊnie odzyska∏y, czyli po-
rozumienie ze swojà matkà. Wi´c nawet, jeÊli
nie czujà si´ w tej roli dobrze, nie chcà si´ do
tego przyznaç i bardzo cz´sto wybierajà mil-
czenie”. Gdy kobiety zostajà matkami, czujà,

jakby za∏o˝ono im na usta podwójny knebel.
Nie mogà ju˝ ˝yç tak jak przedtem, wedle
dawniej ustalonych przyzwyczajeƒ, ich w∏asne
rozumienie „ja” znika. Na to miejsce powinna
pojawiç si´ jakaÊ nowa koncepcja „poszerzo-
nego ja”, ale najcz´Êciej jest ona umniejszona.
Podwójny knebel polega na tym, ˝e nie sposób
si´ cofnàç do tego, co by∏o, ale nie sposób jest
tak˝e gdziekolwiek ruszyç z tym, co jest. Mi-
mo feminizmu, mimo tylu „lat walki” nadal
czujesz si´ nieswojo, kwestionujàc swój ma-
cierzyƒski status.

Mój poród (znamienna pu∏apka s∏owna: nie by∏
to wcale mój w∏asny poród, który odby∏ si´ du-
˝o wczeÊniej, ale poród mojej córeczki...) od-
by∏ si´ w królewskich warunkach jednego
z najbardziej renomowanych brukselskich
szpitali. Wszystko by∏o bez zarzutu – ogromna
sala, mi∏a obs∏uga, muzyka, którà wczeÊniej
wybra∏am, o odpowiedniej g∏oÊnoÊci. Nie zda-
wa∏am sobie w ogóle sprawy, nie dano mi tego
odczuç ani troch´, ˝e by∏ to tak zwany poród
trudny. Delikatnie powiadomiono mnie o tym
nazajutrz, zdumieniu towarzyszy∏y skrajny ˝al
i gorycz, ˝e dodatkowo zarazi∏am moje dziecko
paciorkowcem. Odtàd musia∏o ono przebywaç
wiele dni na oddziale dla noworodków. Trud-
noÊci zwiàzane z porodem da∏y si´ we znaki,
gdy próbowa∏am si´ stawiç do mojego jeszcze
nieoswojonego dziecka na ka˝de zawo∏anie
piel´gniarek. Po krótkim czasie dosta∏am ostrà
reprymend´: jestem z∏à matkà, powinnam
umieç odró˝niç dobro dziecka od swojego, po-
winnam umieç przedk∏adaç je nad swoje. Para-
sol ochronny zwiàzany z porodem si´ skur-
czy∏, roszczeniowe piel´gniarki z oddzia∏u dla
nowo narodzonych nie mia∏y nic wspólnego
z ∏agodnoÊcià po∏o˝nych. Dwie doby po poro-
dzie, ciàgle krwawiàc, le˝àc na ∏ó˝ku nieprzy-
tomna ze zm´czenia i na skutek szoku, p∏aka-
∏am, s∏uchajàc przez wewn´trzny telefon nie-
przyjemnych s∏ów, wzywajàcych mnie na ko-
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lejne karmienie. Czu∏am, ˝e wst´puj´ w pole
szaleƒstwa, a g∏os w s∏uchawce mówi: „Poddaj
si´, chc´ ci´ zabiç...”. Czu∏am, ˝e niewiele bra-
kuje, bym powiedzia∏a: „Tak, nie ma mnie, za-
raz si´ stawi´...”. W okamgnieniu tysiàce my-
Êli przelatywa∏y przez mojà g∏ow´, a by∏a
wÊród nich i ta, ˝e „nareszcie rozumiem mojà
matk´”, jak i ta o przyjació∏kach feministkach,
które po porodzie jakby oszala∏y, porzuci∏y ca-
∏à swojà wolnoÊç na rzecz mówienia tylko
o dzieciach i ˝ycia ich problemami...

A wi´c by∏o tak ∏atwo daç si´ unicestwiç, ogra-
niczyç, zmniejszyç do jednej tylko funkcji.
A wi´c o to jest stawka w tej grze – jak „natu-
ralnie” by∏oby poddaç si´ kolejnym stopniom
wykluczenia, jaka ogromna to ulga... Kultura
proponuje nam jako kobietom to rzekomo
pewne miejsce wywy˝szenia, jakim jest bycie
matkà, jednak dzieje si´ to za ogromnà cen´.
Wykastrowany symbol jest odpowiednikiem
zepchni´tego w mroki nieÊwiadomoÊci kultu-
rowego matkobójstwa. Wyst´pujàc w roli mat-
ki, jesteÊ podwójnie nara˝ona na zranienie,
a twoja to˝samoÊç jest stale wystawiana na
prób´. System patriarchalny czyni z kobiet
obywatelki drugiej kategorii. Fetyszyzujàc ich
rozrodcze funkcje, esencjalizujàc wi´ê „matki”
i „dziecka”, ukonserwatywnia model rodziny
(równoczeÊnie na rynku pracy niech´tnie wi-
dzàc jako pracownika kobiet´ w cià˝y). Gdyby
brzuchy kobiet naprawd´ do nich nale˝a∏y
(a nie by∏y ciàg∏ym polem walki), nie mieliby-
Êmy problemów z tym, ˝e dwoje kochajàcych
si´ ludzi (byç mo˝e tej samej p∏ci) pragnie ob-
darzyç tà mi∏oÊcià jeszcze jednà istot´, jakà
jest (byç mo˝e adoptowane) dziecko.

Macierzyƒstwo jest opresyjnà instytucjà – pisa∏a
Adrienne Rich w Zrodzonych z kobiety (2000)
– ale jest tak˝e scalajàcym nas, ˝yciodajnym
doÊwiadczeniem. I w∏aÊnie w imi´ tego doÊ-
wiadczenia, w imi´ samych siebie, musimy

stale budowaç antymacierzyƒskie macierzyƒ-
skie kartografie, ciàgle od nowa, ciàgle po
omacku, czujnie i nie ust´pujàc, b´dàc w tym
doÊwiadczeniu wi´cej ni˝ obecne, tak˝e – choç
nie tylko – dla innych kobiet, dla naszych có-
rek. Tak d∏ugo, a˝ odgradzajàca nas od Êwiata
szyba stanie si´ naprawd´ ˝ywa, organiczna
(jak po∏àczenie ˝ycia spo∏ecznego z przestrze-
nià „domu”...) i b´dziemy mog∏y jà wedle
uznania przekraczaç. 

189Cover story


