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Celebrowanie macierzyƒstwa 
to jeden z memów
dominujàcych w kulturze
nieprzerwanie od setek lat. 
Nie wiadomo, po kim w∏aÊciwie
dziedziczymy przymus 
tej b∏ogos∏awionej fikcji.
Z g∏oÊników kultury stale 
jednak sàczy si´ g∏os suflera,
który podrzuca nam co
trudniejsze kwestie do roli matki,
na co dzieƒ dyscyplinuje nas
surowa opinia publiczna matek,
almanachy dla matek, 
biuletyny, poradniki, 
przewodniki macierzyƒstwa,
porady w pigu∏ce
antykoncepcyjnej. 

Jeden element pozostaje niezmienny. Matki
nie mówià o macierzyƒstwie êle. Co sprawia,
˝e wszystkie matki celebrujà swoje macierzyƒ-
stwo na pokaz, mimo i˝ nie wiadomo, skàd do-
biega g∏os, który im ka˝e? 

Blizna poporodowa – higiena
i piel´gnacja
Celebrowanie macierzyƒstwa odbywa si´
wbrew wszystkim ucià˝liwoÊciom, jakie si´
z nim wià˝à. Jedna z najbardziej dojmujàcych
czàstek elementarnych macierzyƒstwa – matki
nie majà szansy byç same. Wieloródki i obso-
letki, matki dzieci upoÊledzonych i matki har-
wardczyków, matki za m∏ode i matki za stare,

matki in vitro i matki in vino veritas. Nawet
najbardziej samoÊwiadomym matkom pozo-
staje na zawsze jedno ograniczenie, to, które
wszystko zmienia i z którym nie ka˝da kobieta
potrafi sobie poradziç. ˚e ju˝ nigdy nie mo˝na
przestaç byç matkà. 

Dziecko to nowe istnienie, ktoÊ inny, wi´cej
ni˝ ja, odr´bne ˝ycie i Êmierç, prywatna histo-
ria, drugie cia∏o. A mimo to w matce pozosta-
je wyrwa po dziecku, którà trzeba si´ równie
pilnie opiekowaç, zas∏aniaç jej brzydki brzuch,
strzec od l´ków, usypiaç i karmiç. Matka musi
donosiç w sobie te dwie kobiety, a˝ do rozwià-
zania umowy, w której akurat to by∏o drobnym
jak dzieci´ce paluszki drukiem. Nobody, not
even the rain, has such small hands. I nawet
jeÊli z czasem matki coraz rzadziej k∏adà r´k´
na brzuchu zawstydzajàco bezradnym gestem,
do koƒca wiernie pe∏nià stra˝ wobec tego miej-
sca i czasu, w którym zacz´∏o si´ dziecko:
punktu swojej zamiany w matk´. 

Matka ma wiele obowiàzków, ale jeden z nich
jest szczególnie dziwny i wa˝ny: matce nie
wolno umrzeç, chocia˝ dziecko jest dla niej
przerzuceniem samej siebie w przysz∏oÊç,
dzi´ki czemu mog∏aby nie baç si´ czasu bez
siebie. Matka jednak musi dbaç o swoje zdro-
wie i ˝ycie, ˝eby jak najlepiej i jak najd∏u˝ej
˝yç ˝yciem równoleg∏ym do dziecka. Umiera-
nie to najci´˝sze przewinienie wobec dziecka,
uchybienie i s∏aboÊç, której matka wstydzi si´
jak niczego innego na Êwiecie. Matka w wiel-
kim trudzie musi bezustannie ˝yç dziecko.

Codzienna egzystencja matki opiera si´ na re-
gularnych próbach rozszerzania czasu. Czas
dla samej siebie jest wynikiem podejrzanych
dzia∏aƒ algebraicznych, jest ró˝nicà pomi´dzy
czasem ca∏kowitym a czasem poÊwi´canym
dziecku. Paradoks macierzyƒstwa polega jed-
nak na tym, ˝e matka z definicji nie posiada
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czasu innego ani˝eli czas dla dziecka. Dlatego
ka˝da chwila dla siebie wymaga okupionych
wyrzutami sumienia drobnych oszustw i fa∏-
szowania domowych tachografów. Czas dla
siebie jest niech´tnie ewidencjonowany, matki
˝yjà siebie na czarno, Êwiat zwykle surowo
ocenia takie fanaberie, jak bycie sobà.

Oprogramowanie matki stale przy tym wy-
Êwietla komunikat b∏´du i wyrzuca w rejestrze
podstawowà sprzecznoÊç. Matka jako kobieta
zosta∏a przyuczona do dbania o samà siebie,
tak aby byç wartoÊciowym przedmiotem kon-
sumpcji kobiecoÊci. Jako matka musi z siebie
zrezygnowaç – jest odtàd oceniana na podsta-
wie sprawnej piel´gnacji dziecka. Nawet jeÊli
znajdzie si´ we wra˝liwszych estetycznie kr´-
gach, us∏yszy co najwy˝ej, ˝e dziecko musi
mieç wypocz´tà i zadbanà mam´, co oznacza
zezwolenie na fryzjera i sen. Pomi´dzy naka-
zem kobiecego narcyzmu a matczynym po-
Êwi´ceniem przebiega granica, którà matka
przekracza zwykle tylko w jednà stron´, my-
Êlàc, ˝e nie wolno wróciç. 

Pod powierzchnià obowiàzkowych ceremonii
matczynego szcz´Êcia wre ci´˝ka praca w try-
bie 24 h. Karmienie, pieluchy, opieka. Goràcz-
ka trzydniowa, rozst´py i kolka. Piaskownice,
spacery i kojec. Wyimki z wyprawki dla matki.
Wchodzàc w rol´ matki, kobieta doÊwiadcza
totalnej wymiany atrybutów, przechodzi nie-
porównywalnà z niczym innym indoktrynacj´,
która ma wywo∏aç w niej i utrwaliç w formali-
nie zakazów i nakazów naturalny instynkt ma-
cierzyƒski. W jaki sposób, jakim podst´pem
lub cudem kulturze udaje si´ zapewniç nie-
przerwanà redystrybucj´ tak nieatrakcyjnego
modelu ˝ycia?

Wielka Matka patrzy

Gdy poszukaç miejsca, z którego wydobywa
si´ niezak∏ócony g∏os Wielkiej Matki – pro-
gram kulturowy, który ustanawia idealistycznà
wersj´ macierzyƒstwa, nie mo˝na znaleêç lep-
szego modelu rzeczywistoÊci ni˝ Internet. Sieç
to doskonale zorganizowana Wielka Matka,
pojemny agregator opinii pozbawionych êró-
d∏a, który dzia∏a jako doskona∏y symulator na-
kazów i tabu. W obr´bie oddzia∏ywania narz´-
dzi Wielkiej Matki koczujà mniej lub bardziej
potulnie kolejne pokolenia kobiet. Ten monolit –
socjopatycznie pos∏uszne przymusowi kulturo-
wemu, samodyscyplinujàce si´ spo∏eczeƒstwo
dobrych matek – ma jednak kilka skaz i p´k-
ni´ç. Mimo ˝e grzecznie siada na interneto-
wych forach, aby wspólnie cerowaç przetarty
na ∏okciach kostium Supermatki, od lat nie po-
trafi ju˝ w nim oddychaç. 

Hipotetycznie matkom nie przydarza si´ nic
innego ni˝ odtwórcom wielu innych ról kultu-
rowych, w tym, paradoksalnie, równie licznej
grupie niematek. Wielka Matka to przecie˝ za-
ledwie jedna z figur dyskursu, w którego stru-
mieƒ wchodzimy wszyscy i jak zawsze bez
przygotowania. Sprawiedliwa opresja: bez
wzgl´du na to, kim jesteÊmy, nie potrafimy ist-
nieç przed dyskursem, nie ma nas wczeÊniej,
nigdy nie zdà˝amy na puste miejsce i nieurzà-
dzony Êwiat. Kiedy tylko pojawiamy si´
w Êwiecie, dyskurs jak ciep∏a archiwistka ogar-
nia nas i nieodp∏atnie kataloguje uczucia,
a pierwotne instynkty przyporzàdkowuje do
w∏aÊciwych kulturowych pakietów. W pakie-
cie dla matki z dzieckiem jest ca∏a pula kon-
kretnych zachowaƒ i nakazów, dzi´ki którym
wiadomo od poczàtku do koƒca, jak prze˝yç
˝ycie, ˝eby zosta∏o zaakceptowane przez pozo-
sta∏ych u˝ytkowników pakietu. Jest jednak
w macierzyƒstwie cecha odró˝niajàca je od
reszty pakietów kulturowych. Matka pojedyn-
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cza istnieje wy∏àcznie jako komentarz do dys-
kursu macierzyƒskiego i jedyne, co mo˝e zro-
biç, aby rozpoznaç samà siebie, to przy∏o˝yç
sekwencj´ w∏aÊciwych znaków do czytnika
kodu kulturowego. Nic innego nie zostanie za-
kwalifikowane jako dobre macierzyƒstwo. Na-
tur´ mo˝na potwierdziç wy∏àcznie kulturà. 

Czytnikiem dobrego macierzyƒstwa jest spo∏e-
czeƒstwo innych matek, system rozpoznawa-
nia akceptowalnej Êredniej krajowej. Dzia∏anie
jest bardzo proste. ˚yjemy w dobie ratingów
i rankingów, zestawieƒ najlepszych p∏yt lat
n-tych, dekady, 20 lat, ever; opinia publiczna
zyskuje tu imi´ dos∏owne, a sàdy wyg∏asza au-
tor zbiorowy, potrzeba ponadjednostkowej r´-
kojmi zaspokajana jest poprzez strony typu
crowd says, crowd eats, wspó∏ocenie podlega-
jà idee, ludzie i przedmioty; doprowadzona do
absurdu karaoke demokracja – g∏os ludu
z playbacku. 

W czasach zmierzchu autorytetów nic nie jest
pilniejszà sprawà ani˝eli ich nieprzerwana
symulacja. Utrzymywana przy ˝yciu respirato-
rami kultury Wielka Matka to nic innego jak
zaspokojenie czystego instynktu stadnego,
wygoda niekoniecznoÊci ponoszenia ryzyka
w∏asnego wyboru, gwarancja w∏aÊciwych decy-
zji ready made. Era testów, psychotestów
i psychozabaw, sonda˝e i ankiety, tryb odpyty-
wania jednostki przez spo∏eczeƒstwo w imi´
reprezentatywnej próby to jednoczeÊnie na-
rz´dzie kontroli t∏umu poprzez t∏um, pi´kne
z∏udzenie obiektywnoÊci, emisja akceptowal-
nej prawdy, eliminacja ryzyka pomy∏ki.
W zmierzchu autorytetów rzadko widaç, jak
zamazuje si´ hierarchia, g∏ód akceptacji baga-
telizuje mechanik´ wiernie reprezentowanà
przez internetowe komentarze i ratingi. Kiedy
wszyscy nawzajem oceniajà swoje wypowie-
dzi, system ratingu przestaje byç wiarygodny,
poniewa˝ hierarchia autorytetów staje si´ po-

zioma, co wyklucza jej funkcjonowanie. Przy-
rost komentarzy jest nieprzerwany, nieukie-
runkowany i przez to niegodny zaufania.
W rzeczywistoÊci informacji nie ma ju˝ orygi-
nalnej treÊci, jest nieobecne êród∏o, sà wy∏àcz-
nie agregatory treÊci nieustalonego pochodze-
nia. W ten sposób tak˝e spo∏eczeƒstwo matek
mo˝e systematycznie promowaç okreÊlone
wzorce, dyskontujàc jednoczeÊnie inne. Nie
ma celniejszej nazwy instancji zarzàdzajàcej
systemem matczynych komentarzy ni˝ s∏owo
„popularnoÊç”.  G∏os Wielkiej Matki jest po
prostu agregatorem twierdzeƒ o stosunkowo
wysokiej popularnoÊci. Dlaczego jednak w ra-
tingu matek akurat kostium Supermatki ma
nieprzerwanie tak wysokie notowania?

Powiedz: mama
Supermatk´ trzyma si´ w ka˝dej szafie. Matki
nie mogà sobie pozwoliç na dewaluacj´ macie-
rzyƒstwa z jednego podstawowego powodu:
nie mogà oÊmieszyç w∏asnego ˝ycia, poÊwi´-
cenia i wyborów. Dopóki ˝ycie pojedynczej
matki jest zgodne z wymogami kodu kulturo-
wego, dopóty jej wybory, zm´czenie i frustra-
cja majà sens i uzasadnienie: macierzyƒstwo
szczodrze przy tym certyfikuje matki, dla niej
sà laurki, pomniki i apele szkolne, rzeczy nie-
potrzebne, ale wy˝sze i dlatego takie ∏adne
i mi∏e. Zawiniàtko z matczynym losem nie w´-
druje po Êwiecie samo. Udanà redystrybucj´
memu zapewniajà troskliwie matki, przekazu-
jàc go w testamencie swoim córkom i mo˝li-
wie du˝ej liczbie obcych kobiet. Jak b´dziesz
mia∏a w∏asne dzieci, to zrozumiesz. Nie masz
dzieci, to nigdy nie zrozumiesz, ile mama dla
ciebie zrobi∏a i poÊwi´ci∏a. Sztafeta pokoleƒ
nie koƒczy si´ nigdy. M∏ode kobiety, które
jeszcze chwil´ przed urodzeniem dziecka od-
gra˝ajà si´ niewzi´ciem udzia∏u w anachronicz-
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nej katachrezie macierzyƒstwa, nagle milknà
i wiernie naÊladujà w∏asne matki, mniej lub
bardziej porzucajàc same siebie. Life’ tracing.
I jak wyjaÊnia Rachel Cusk w rozmowie
z Agnieszkà Jucewicz: „w∏aÊnie m∏odym mat-
kom jest najtrudniej wyraziç to, co czujà, po-
niewa˝ musia∏yby zakwestionowaç coÊ, co
w∏aÊnie odzyska∏y, czyli porozumienie ze swo-
jà w∏asnà matkà. Wi´c nawet jeÊli nie czujà si´
w tej roli dobrze, nie chcà si´ do tego przyznaç
i bardzo cz´sto wybierajà milczenie”1. Bez
wzgl´du na konsekwencje, jakie ma to dla po-
jedynczej kobiety, milczenie jest doskona∏ym
utrwalaczem memu – chroni jego zawartoÊç
przed zmianà.

Zapisane córce w testamencie macierzyƒstwo
staje si´ samospe∏niajàcà przepowiednià. Gdy
matka debiutuje w nowej roli, rozumiejàc na-
gle w∏asnà matk´ i obserwujàc przemian´ swo-
jego ˝ycia, gromadzi ka˝dà nowà dla siebie
informacj´ z gorliwoÊcià neofity i ch´tnie si´
nià dzieli. Nie ma spo∏ecznoÊci bardziej otwar-
cie krytykujàcej innych swoich cz∏onków ani-
˝eli matki, ka˝da szybko czuje si´ autorytetem
w tej dziedzinie i spieszy korygowaç reszt´,
opierajàc si´ na swoich prywatnych doÊwiad-
czeniach. Nie ma wi´kszych traum ni˝ traumy
piaskownicowe, kiedy jedna matka beszta dru-
gà i wytyka jej bezinteresownie wszelkie b∏´dy
wychowawcze. Energii matek wystarczy∏oby
na stworzenie najsilniejszej ogólnoÊwiatowej
sekty, gdyby matki nie musia∏y wracaç do do-
mu, ˝eby po∏o˝yç spaç swoje zawsze lepsze od
cudzych dziecko. 

Z perspektywy piaskownicowej, jak i domo-
wej macierzyƒstwo to nic innego jak regularna
zemsta. W NieznoÊnej lekkoÊci bytu Milana
Kundery matka Teresy przeprowadza na niej
wieloletnià zemst´. Zemsta jest prosta: za utra-
conà urod´, cia∏o i czas, za ˝ycie kobiety na
zawsze zamienione w ˝ycie matki. D∏ug, jak
pisze Kundera, jest ogromny, nie jest to nic, co
Teresa by∏aby w stanie kiedykolwiek sp∏aciç.
Wszystkie matki muszà si´ jakoÊ zemÊciç, to
mechanizm oszukanego konsumenta, który
skwapliwie podsuwa innym bubel, na który si´
nacià∏. „Macierzyƒstwo jest naprawd´ cudow-
ne”, „dziecko jest prawdziwym powo∏aniem
ka˝dej kobiety”, „d∏ugie karmienie piersià jest
najzdrowsze dla dziecka”, „pierwsze trzy lata
˝ycia dziecka sà najwa˝niejszym czasem,
w którym matk´ i dziecko ∏àczy wyjàtkowa
wi´ê”, „matki zbyt wczeÊnie wracajàce do pra-
cy cz´sto cierpià na depresj´”– „matki poÊwi´-
cajàce si´ ca∏kowicie dziecku cierpià na depre-
sj´”,  tego nie mówià m´˝czyêni, poza tymi
w sukienkach wyznaƒ. Matki publicznie ko-
chajà i prze˝ywajà swoje macierzyƒstwo, wi´c
córki nie oÊmielà si´ pope∏niç innego b∏´du
ani˝eli rekomendowany przez matk´, córki
mówià: „dla mnie to samo”, jak u Agnieszki
Drotkiewicz. Tak odbywa si´ dziedziczenie
memu, Wielka Matka wie, jak rozdawaç role,
˝eby Êwiat poprawnie recytowa∏ kwesti´ ma-
cierzyƒstwa. 
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1 Nie jestem z Waszego plemienia. Z Rachel Cusk,
pisarkà, rozmawia Agnieszka Jucewicz, „Wysokie
Obcasy” 15.11.2010, za:
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,
8642830,Nie_jestem_z_waszego_plemienia.html?as=1
&startsz=x, (19.08.2011). 


