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Kiedy w grudniu 2008 roku
zobaczy∏am na teÊcie cià˝owym
dwie kreski, nie spodziewa∏am
si´, ˝e nagle i troch´ wbrew
swojej woli wejd´ w ca∏kiem
inny Êwiat, który do tej pory
pieczo∏owicie omija∏am –
Internet dla kobiet w cià˝y
i m∏odych mam. 

Zagin´∏a poprawna polszczyzna, pojawi∏y si´
zdrobnienia, zdrobnionka, zdrobnioniuÊka.
Kobieta w cià˝y obros∏a (czasem nawet we
w∏asnych s∏owach!) w miana brzuchatki, ci´˝a-
rówki czy wielorybka. Znika∏y po kolei tabu –
wydalanie, intymnoÊç, okrywanie nagoÊci,
choroby wrodzone i nabyte, wszystko podawa-
ne w tonie reporterskim, cz´sto okraszone per-
sonaliami i bogato ilustrowane zdj´ciami.

H jak Hyde Park
ANALFABETYCZNIE, BO TYTU¸EM WST¢PU
W jednym z londyƒskich parków mo˝na mó-
wiç o wszystkim, byle nie obra˝aç dobrego
imienia królowej. Dawniej mówcy stawali
zwykle na skrzynkach po mydle, ˝eby – wyra-
˝ajàc swoje poglàdy – nie staç na brytyjskiej
ziemi. W Internecie zamiast skrzynki sà blog,
forum i album ze zdj´ciami, bo ka˝dy mo˝e pi-
saç, chocia˝ z pewnoÊcià nie wszyscy powinni.

W 1962 roku Marshall McLuhan wprowadzi∏
termin „globalna wioska”, opisujàc mo˝liwoÊç
komunikacji obalajàcej bariery czasowe i prze-
strzenne, dzi´ki czemu ka˝dy mo˝e rozmawiaç
z ka˝dym. Internet zegalitaryzowa∏ komuni-

kacj´. I nagle m∏oda blogujàca czy piszàca na
forum mama, dzielàca si´ swoim dwubiegu-
nowym macierzyƒstwem – bo macierzyƒstwo
rzadko jest letnie, miota si´ od bezbrze˝nego
zachwytu, zwanego w Internetach budyniem
bàdê pieluchowym zapaleniem mózgu (patrz
E jak Euforia) do strachu, maksymalnej iryta-
cji, zm´czenia i wkurzenia, graniczàcego z de-
presjà (patrz D jak Depresja) – znajduje si´
w samym Êrodku wsi, która Lepiej Wie, jak
dziecko powinna wychowaç. I jak w tradycyj-
nej wsi, naj∏atwiej jest udzielaç rad zza p∏otu,
bez znajomoÊci rzeczy, ale z krzyczàcà pewno-
Êcià, ˝e trzeba biednà, nieÊwiadomà i niedo-
uczonà matk´ naprostowaç na Jedynà W∏aÊci-
wà Drog´. Tyle ˝e w globalnej wiosce nie ma
jednoznacznej, okreÊlonej tradycjà czy wyzna-
niem drogi. Znika solidarnoÊç jajników, sà za
to od∏amy i frakcje, czasem wspó∏pracujàce,
czasem si´ zwalczajàce. I tak mamy s∏oiczko-
we (karmiàce dzieci popularnymi porcjami
obiadów ze s∏oików, produkowanych przez
znane firm na G czy H) sà zwalczane przez
frakcj´ szeroko okreÊlanà jako EKO, która
oprócz zakazu u˝ywania pieluch jednorazo-
wych postuluje gotowanie od podstaw, bez ko-
rzystania z gotowców i u∏atwieƒ. Frakcja mam
karmiàcych butelkà chwali sobie wygod´ roz-
wiàzania (patrz L jak Laktacja), podczas gdy
mamy „cycowe” (patrz C jak CYCE) uwa˝ajà,
˝e dzieci karmione mlekiem sztucznym sà
mniej odporne i mniej inteligentne. Jest ca∏a
strefa poglàdów umiarkowanych, ale widaç
g∏ównie te skrajne.

A jak Aukcje
Zajrzyjcie, a znajdziecie (a potem zadr˝yjcie).
Cudeƒko dla ksi´˝niczki, paka ubraƒ dla niu-
ni, ma∏y modniÊ. Koroneczki, skarpeteczki,
sukienusie, majtunie, czapusie, wszystko
Êliczne, wyprasowane, g∏adziutkie, nowiusie,
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chocia˝ czasem to stan idealny z ma∏à plam-
kà, zepsutym suwaczkiem, urwanym guzicz-
kiem czy z potarganymi rajtkami. To taka pa-
ralela do macierzyƒstwa w Sieci – pokazuje si´
to, co ∏adne, czasem tylko spod spodu widaç
nieco postrz´pionà podszewk´ (czy „potrzew-
k´”, jeÊli ju˝ trzymamy si´ aukcyjnej nomen-
klatury).
Ale dzieci szybko dorastajà. Konto sprzeda-
jàce profesjonalnie, prawie 2000 otwartych
aukcji, kilkadziesiàt tysi´cy transakcji, sprze-
daje, anonsujàc: „CzeÊç. JesteÊmy Juleczka
Karolek i Damianek. Juleczka to oczywiÊcia
ja, czyli starsza siostra Karolka i Damianka.
Ju˝ kiedyÊ (jeszcze jak nie by∏o na Êwiecie
ch∏opaków) sprzedawaliÊmy z moimi Kocha-
nymi Rodzicami na Allegro mnóstwo fajo-
wych zabawek i teraz chc´ pokazaç moim
braciszkom jaka to jest frajda :)”.
Mimo pewnej bezp∏ciowoÊci Êwiata wirtualne-
go i tu jest twardy podzia∏ na b∏´kitny kierunek
dla ch∏opców i s∏odkoró˝owy dla dziewczy-
nek. Mama sprzedaje Êpioszki w rakiety, bo
„sà raczej w kolorach i wzorach ch∏opi´cych
wiec ja ich zak∏adaç córci nie b´d´”.
Szczególnà estymà darz´ aukcje, w których
dzi´ki prostemu brakowi przecinka otrzymuje
si´ nowà jakoÊç, przez co mo˝na kupiç: 
– ∏adne polarkowe spodenki dla dziewczynki

z hinskim napisem cieple i wygodne zdj´cie
pokazuje je,

– Oferowane przez nas biustonosze uszyte sà
z myÊlà o mamie i dzidziusiu z bardzo do-
brego [...] materia∏u,

– JEST SLICZNY IDELANY DLA CH¸OP-
CA MOZNA PRAC 60%,

– Zestaw form do Pieczenia Dzieci Fackel-
mann,

– Êliczna sukieneczna na lato bia∏o niebieska
z domkiem i dziewczynkà na zameczek z ty-
∏u,

– spudniczka na szelkach regulowana na 2 gó-
ziczki firmy baby clab,

– ORGINALNE ADIDASKI FIRMY NIKE
BUSIKI SA W DOBRYUM STANIE
PONIEWAZ MÓJ SYNEK CHODZI¸
W NIC BARDZO KRUDKO,

– przedmiotem tej aukcji jest przeÊliczny no-
worodek w sa∏acie idealny na prezent dla
osoby z nowo narodzonym dzieckiem i nie
tylko. 

B jak Blogi 
Ka˝dy znajdzie  coÊ  dla  s iebie . Od albu-
mów, pe∏nych kiepskich zdj´ç dzieci z obo-
wiàzkowym repertuarem rozrywkowym (twarz
wymazana przy pierwszym posi∏ku, nagie nie-
mowl´ na przewijaku albo podczas kàpieli,
sesja z mamà, tatà, dziadkiem i na koniku), po
doskona∏e technicznie fotografie, klimatycz-
nie pokazujàce rozwój rodziny.
Od detalicznych opisów ˝ycia codziennego,
utrzymanych w klimatach surowego realizmu
g´sto okraszonego emotikonami – „wstaliÊmy,
dzidziuÊ zjad∏ kaszk´, dzidziuÊ zrobi∏ siku, po-
szliÊmy dotykaç samochody, potem amciu,
dzidziuÊ usnà∏ w wózeczku” – z których jed-
nak niewiele wynika poza chwytaniem chwili
dla najbli˝szych, po urocze miniaturki z cza-
sem zaskakujàcà pointà, z czu∏oÊcià i mi∏oÊcià
pokazujàce ma∏e wydarzenia, które znikajà
w nat∏oku codziennoÊci.
Od historii ulukrowanych, pe∏nych szczebiotu
i bogato okraszonych emotikonami o najuko-
chaƒszej dzidzi, po przera˝ajàce zwierzenia,
schowane pod z∏udnym p∏aszczykiem interne-
towej anonimowoÊci, w których matka nie wa-
ha si´ napisaç, ˝e ∏yka co wieczór pozyskany
pó∏legalnie xanax i marzy o szybkiej, a bezbo-
lesnej i nieoczekiwanej Êmierci dla siebie
i dziecka, bo po co si´ m´czyç, jak mo˝na by
skoƒczyç ju˝ teraz.
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Od niegramatycznych, pisanych z perspekty-
wy niemowlaka infantylnych zdaƒ, informujà-
cych Êwiat, ˝e „dziÊ Êwietnie si´ bawi∏em
z mamusià w baseniku, hurra”, po minieseje
o wadach i zaletach macierzyƒstwa czy màdre
zbilansowane poradniki dla zagubionych mam.
Za kilka(naÊcie) lat dzieci tych mam odkryjà
Internet.

C jak Cyce
Czy ró˝a, inaczej zwana, tak samo by pachnia-
∏a? Ju˝ w cià˝y kobiece piersi, s∏awione przez
bardów, tracà na znaczeniu erotycznym i za-
czynajà s∏u˝yç wy∏àcznie jako zapowiedê baru
mlecznego dla niebawem majàcego si´ poja-
wiç potomka. Zaczynajà padaç dowcipy o tym,
˝e nied∏ugo nie zabraknie mleka do kawy, po-
jawia si´ pierwsza wycena wielkoÊci i nagle
zamiast dyskretnej koronki, wychylajàcej si´
czasem frywolnie z dekoltu, mamy, excuse le
mot, cyce. M∏oda mama karmi cycusiem,
dziecko cysia, obca kobieta bez skr´powania
potrafi zapytaç, czy obecne w okolicy dziecko
jeszcze, ponownie excuse le mot, „cyca muç-
ka”. Razem z wulgaryzacjà j´zykowà tej czyn-
noÊci nast´puje, z jednej strony, ch´ç ingeren-
cji otoczenia w proces karmienia – mamy ˝alà
si´ publicznie, ˝e sà postrzegane jako mobilne
mleczarnie, a d∏ugoÊç karmienia jest podda-
wana ciàg∏ej krytyce (˝e za d∏ugo, za krótko,
czemu w ogóle, skoro mo˝na butelkà, czemu
butelkà, skoro piersià ∏atwiej), z drugiej – cià-
gle nie ma spo∏ecznego przyzwolenia na ods∏o-
ni´tà pierÊ karmiàcà w przestrzeni publicznej.
Mamy kiszà si´ na tylnym siedzeniu samocho-
du, chowajà w umieszczonych z rzadka po-
mieszczeniach dla matki z dzieckiem w cen-
trach handlowych albo nara˝ajà na niech´tne
spojrzenia, jeÊli mleczny biust wyk∏adajà
w restauracji czy na ∏awce. W ostatnich dniach

o problemie karmiàcych jest w Polsce g∏o-
Êniej za sprawà propagowanego na Facebooku
flashmoba, którego Sylwia Chutnik nazwa∏a
„Cyce na ulice”.

D jak Depresja
Niby depresja poporodowa i macierzyƒska zo-
sta∏a ju˝ jakoÊ oswojona, ale w Internecie po-
dejÊcia do niej sà dwojakie. Ka˝dy przejaw
zniech´cenia jest przez ˝yczliwe (a czasem
i mniej ˝yczliwe) otoczenie odbierany jako ob-
jaw albo przynajmniej zapowiedê depresji i na-
rzekajàca s∏yszy zewszàd, ˝e ma iÊç do leka-
rza. Z drugiej strony, ∏atwo pokryç ka˝de „nie
chce mi si´” modnà depresjà i lec malowniczo
na szezlongu, czekajàc, a˝ Êwiat rozwià˝e rów-
nie˝ i macierzyƒskie problemy.

E jak Euforia
ZajÊcie w cià˝´ i urodzenie dziecka to cz´sto
moment, kiedy cz∏owiek, który niespecjalnie
mia∏ coÊ do powiedzenia w Internecie poza
okolicznoÊciowà wymianà e-maili, nagle za-
czyna mieç poczucie, ˝e uczestniczy w czymÊ
wa˝nym i niepowtarzalnym (patrz K jak KA-
LENDARIUM). Dla ka˝dego rodzica dziecko jest
najpi´kniejsze, najlepsze i najsprawniejsze
i jest to fakt, który w ramach burzy hormonal-
nej i ogólnoustrojowej pierestrojki emituje si´
Êwiatu – rodzinie, przyjacio∏om i zupe∏nie ob-
cym, przypadkowym przechodniom. Nowe
blogi, nowe zdj´cia, nowe zakupy (patrz G jak
GAD˝ETY). Nagle jest o czym opowiadaç, przy-
najmniej do czasu, kiedy nowe emocje nie spo-
wszedniejà.
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F jak Forum

Tu zdania sà podzielone – w∏aÊciwszà katego-
rià mo˝e wydawaç si´ umieszczenie treÊci nie-
których forów w szufladce „O jak OTCH¸A¡”,
bo zaiste jest to zbiorowisko stawiajàce w∏osy
na karku. Szczególnie zawiesiste treÊciowo
jest forum „E-mama”, bo tam mo˝na spotkaç
tak zachwycajàce wàtki, jak ranking prezen-
tów dla m∏odej matki, sposoby post´powania
z teÊciowà, sposoby na wyt´pienie lamblii za
pomocà smarowania skóry miodem z màkà,
licytowanie si´, czyj mà˝ jest gorszy i mniej
robi, pytania dotyczàce zdrowia dziecka,
równie˝ intymnego oraz po˝ycia erotycznego
rodziców, nie wspominajàc o obawach, czy 6-
-latek wpinajàcy sobie we w∏osy spinki i lubià-
cy balet jest potencjalnym homoseksualistà
albo czy go∏àb uderzajàcy w balkonowà szyb´
to znak, ˝eby nie zatrudniaç niani, z którà au-
torka wàtku w∏aÊnie rozmawia∏a telefonicznie.
Bywajà te˝ fora ÊciÊle tematyczne, ale nie
wszystkie sà a˝ tak barwne.

F jak Frustracja
Mimo ˝e ka˝dy jest inny, dalej obowiàzuje je-
den model zachwytu macierzyƒstwem. Mo˝na
odrobin´ ponarzekaç, ale na koƒcu dnia i tak
wynagradza wszystko ten jeden uÊmiech
dziecka. Na ka˝dy problem ciotki z globalnej
wioski majà proste rady: przejdzie, dasz rad´,
to si´ zmieni, inni te˝ tak majà, kiedyÊ by∏o go-
rzej, przecie˝ masz m´˝a/babci´/dziadka albo
mo˝esz zatrudniç niani´, mog∏aÊ si´ tego spo-
dziewaç, idê do lekarza. Nie jest en vogue na-
pisaç, jak kiedyÊ Agnieszka Chyliƒska w swoim
obrazoburczym felietonie, ˝e wraz z dzieckiem
traci si´ dotychczasowe ˝ycie, siebie, uk∏ad
z partnerem, ˝e trzeba umieç wypracowaç no-
wà jakoÊç, inaczej rozmieÊciç ubrania w szafie
i zarezerwowaç nowà przestrzeƒ na wylewajàce

si´ zewszàd zabawki. Zapewne sà mamy, które
dalej w pe∏nym makija˝u, z nienagannie zro-
bionymi paznokciami, w powiewnych jedwa-
biach przechodzà przez idealnie czyste domy,
a wszystkie klocki le˝à posortowane w pude∏-
kach na regaliku, podczas gdy przychówek
w wieku i liczbie dowolnej grzecznie czyta
ksià˝eczk´ o kotku, nie anga˝ujàc zbyt cz´sto
rodziców. Mamy, które doskonale godzà prac´
z wychowaniem dzieci, sà zawsze uÊmiechni´-
te i zrelaksowane, utrzymujàc po˝àdany work-
-life balance i rezerwujàc odpowiednio czas na
relaks.

Na blogu „F jak Frustratki” nie jest szczebiotli-
wie. Ka˝dy dzieƒ to dzieƒ Êwistaka, z codzien-
nym powtórzeniem wszystkich b∏´dów po-
przedniego. Zm´czenie, irytacja, marzenie
o chwili ciszy, o prawdziwym partnerstwie,
o tym, ˝eby ktoÊ wzià∏ kochane dziecko i zajà∏
si´ nim przez chwil´. O tym, ˝e przyjÊcie na
Êwiat dziecka przebudowuje Êcie˝ki neurono-
we, ˝e teraz ju˝ nie mo˝na bez bólu czytaç
ksià˝ki czy oglàdaç filmu o tym, jak dzieje si´
krzywda dziecku, ˝e le˝àc bezsennie w ∏ó˝ku,
raczej przek∏ada si´ w g∏owie wszystkie czarne
scenariusze, a nie listy zakupów, ˝e sà nowe
obawy i strachy. I tutaj, jak mo˝na si´ by∏o
spodziewaç, stado ciotek te˝ ma wiele do po-
wiedzenia: ˝e nie jest Prawdziwà Matkà, skoro
tak czuje, powinna si´ leczyç, jej dzieci sà nie-
szcz´Êliwe i na pewno to zmyÊla. Z∏e myÊli sà
zarezerwowane dla marginesu spo∏ecznego.

G jak Gad˝ety
Niebawem mama albo Êwie˝a mama sà Êwiet-
nym targetem dla marketingu, bo nieÊwiadome
tego, co przyniesie im przysz∏oÊç, sà sk∏onne
wyskoczyç z grubszym plikiem banknotów,
˝eby mieç rzeczy potrzebne, mniej potrzebne
i czasem ca∏kiem zb´dne.
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Ju˝ w cià˝y mami mamatecznik – gipsowy od-
lew powi´kszonego brzucha i piersi, który po-
tem mo˝na gustownie pomalowaç, ozdobiç,
a nawet przerobiç na nietypowy element wy-
posa˝enia wn´trza.
Mamy lubiàce nerdowskie t-shirty majà pe∏ny
wybór, niestety szerszy dla angloj´zycznych.
Mo˝na na okràg∏ym brzuchu nosiç has∏a:
„Pregnant NOT FAT” (W cià˝y, nie gruba),
„Bun in the Oven” (Ciasto w piecu – anglosa-
ska metafora na stan b∏ogos∏awiony), „Soon to
be MILF” (Niebawem mama, którà chce si´
przelecieç) czy „Yes, I’m pregnant. NO! You
can’t touch!” (Tak, jestem w cià˝y. Nie, nie
mo˝esz dotknàç!).
Zaraz po porodzie mo˝na u∏atwiç sobie ˝ycie
silikonowymi bransoletkami dla karmiàcych,
pozwalajàcymi na ∏atwe oznaczenie, którà
piersià si´ ostatnio karmi∏o. Dla bardziej do-
ciekliwych i systematycznych mam sà równie˝
notesiki laktacyjne, pozwalajàce na notowanie
czasu karmienia. Potem ju˝ wystarczy dopisy-
waç do plastikowych aut czy pluszowych pie-
sków, ˝e sà edukacyjne, rozwijajàce bàdê inte-
raktywne, a m∏odzi rodzice b´dà ∏ykali towar
jak pelikan Êwie˝e rybki. 

I jak Ignorancja
Lista przesàdów zwiàzanych z cià˝à i macie-
rzyƒstwem jest nieograniczona i jak w wypad-
ku niektórych mo˝na si´ pod wàsem uÊmiech-
nàç, tak z pozosta∏ych jasno wynika, ˝e kobiet´
w cià˝y najlepiej ubezw∏asnowolniç, po∏o˝yç
w poÊcieli i karmiç do˝ylnie. 
Przera˝ajàce jest to, ˝e ta bardzo wybuchowa
mieszanka pogaƒskoÊci, naiwnej religijnoÊci
i zwyk∏ej g∏upoty kolportowana jest zgodnie
od pokoleƒ nawet w Êrodowiskach, które za-
przesta∏y leczenia chorób za pomocà wygrze-
wania w piecu na dwie zdrowaÊki:
–Obcinanie w∏osów w cià˝y skraca ˝ycie dziecka.

– JeÊli popatrzysz na dziecko upoÊledzone,
twoje te˝ b´dzie upoÊledzone. JeÊli w cià˝y
zdarzy ci si´ braç na r´ce prosiàtka, to twoje
dziecko urodzi si´ z raciczkami.

– JeÊli jesteÊ w cià˝y i ktoÊ ci´ poprosi na
chrzestnà, to nie mo˝esz si´ zgodziç, bo two-
je dziecko umrze.

– Nie wolno w cià˝y spoglàdaç przez dziurk´
od klucza, bo dziecko b´dzie g∏upie.

– JeÊli cerujesz sobie skarpetk´, nie Êciàgajàc
jej z nogi, dziecko b´dzie mia∏o w tym miej-
scu zroÊni´te paluszki.

Zaraz po wyjÊciu ze szpitala po∏o˝nic´ dopada
zogniskowana uwaga otoczenia, które –
wprawdzie niespecjalnie ch´tne do zaj´cia si´
dzieckiem – ochoczo radzi:
– JeÊli chcesz si´ pozbyç kolki u dziecka, to

powinnaÊ przelaç wosk przez kij od szczotki.
– Nie wolno spoglàdaç do wózka z ma∏ym

dzieckiem, a jeÊli ju˝ si´ zajrzy, to trzeba po-
wiedzieç, ˝e ˝yczymy sobie, ˝eby by∏o
brzydkie i g∏upie, bo jeÊli si´ tego nie zrobi,
to ono rzeczywiÊcie takie b´dzie.

– Czerwona kokarda chroni przed urokami do
czasu chrztu, a przed chrztem i bez kokardki
nale˝y chowaç dziecko przed ludzkim wzro-
kiem.

K jak Kalendarium
Pojawienie si´ dziecka to czas pierwszych ra-
zów. Pierwszy tydzieƒ, miesiàc, zàb, wizyta
w zoo, Ênieg, urodziny, pi∏ka, podró˝. Pierw-
szych razów, pozwalajàcych rodzicowi wróciç
w dzieci´cy Êwiat pe∏en zachwytu nad rzecza-
mi prostymi. Czasem kalendarz przybiera for-
my absurdalne i wydarzenia typu „Pierwsza
kàpiel w du˝ej wannie z tatà”, „Chrzest” czy
„Pierwszy raz mia∏am afrykaƒskie warkoczyki”
przemieszane z takimi jak „Pierwszy ogrom-
niasty guz na g∏owie, RTG w szpitalu” czy
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„Pierwszy posi∏ek w McDonaldzie – frytki”
dajà ma∏o strawnà mieszank´ wybuchowà. 

L jak Laktacja
W latach 70. ubieg∏ego stulecia pokolenie na-
szych matek by∏o przekonywane z poziomu
autorytetu, ˝e karmienie piersià jest passÈ,
a butelka i mleko (mimo ˝e wtedy zwyk∏e kro-
wie, tyle ˝e w proszku) to panaceum na zdrowie
i diet´ niemowl´cia. DziÊ – jak to si´ w Inter-
necie okreÊla – trendi, d˝ezi oraz kaczi (z ang.
trendy – modne, jazzy – z klasà i z luzem,
catchy – chwytliwe) jest karmienie piersià.
Zalecenia WHO sà jednoznaczne: tylko mleko
matki ma optymalny sk∏ad, temperatur´, unika
si´ bakterii z niedomytych butelek, zawsze jest
pod r´kà i jak sta∏o w starym dowcipie, kot nie
wypije (z doÊwiadczenia internetowej znajo-
mej – kot owszem, nie wypije, ale ch´tnie za-
nurzy futrzany ryj w pracowicie odciàgni´tych
do wyparzonego pojemniczka 60 mililitrach
mleka, powodujàc ch´ç mordu z powodu znisz-
czenia drogocennego p∏ynu). Do tych zalet na-
gle dorobiono g´b´, ˝e kobieta, która z dowol-
nych powodów nie karmi piersià, automatycz-
nie staje si´ matkà z∏à i leniwà i krzywdzi
swoje dziecko, bo pozbawia je jedynego pra-
wid∏owego posi∏ku, umo˝liwiajàcego uzyska-
nie odpornoÊci i w∏aÊciwy rozwój. O tych i in-
nych absurdach, okreÊlanych jako „terror lak-
tacyjny”, opowiada blog butelkowy, rozpra-
wiajàcy si´ z krzywdzàcym mitologizowaniem.

M jak Mila’s Dream
Przez Internet przetoczy∏a si´ najpierw fala roz-
czulenia, potem surowych osàdów, kiedy Finka
Adele, mama ma∏ej Mili, zacz´∏a publikowaç
zdj´cia swojego Êpiàcego dziecka w insceniza-
cjach snów córeczki, pomys∏owo u∏o˝onych

z pieluch, rajstop i innych domowych przyda-
siów. Pada∏o du˝o s∏ów o odzieraniu podwójnie
nieÊwiadomego (bo nie doÊç, ̋ e nie rozumiejàce-
go, to jeszcze Êpiàcego) dziecka z intymnoÊci,
o naruszaniu prywatnoÊci i granic dobrego sma-
ku. Bajkowe zdj´cia Mili, Êniàcej o jeêdzie na
s∏oniu, latajàcej z balonikami w chmurach i bie-
gajàcej wÊród kwiatów, raczej jednak wzruszajà
i nie ma ró˝nicy mi´dzy twórczoÊcià Adele a An-
ne Geddes, znanej fotografki Êpiàcych dzieci.

N jak Niegrzeczne mamuÊki
Na wspó∏czesnej matce spoczywa du˝a presja.
Ma byç przede wszystkim doskona∏à matkà,
wychowujàcà cierpliwie i zgodnie z najlepszy-
mi wzorcami dziecko bàdê dzieci, sumiennà
pracownicà robiàcà karier´ zawodowà bàdê
naukowà, idealnà ˝onà dbajàcà o dom i m´˝a,
a do tego wszystkiego powinna jeszcze byç za-
dbana, seksowna i ∏àczyç to wszystko harmo-
nijnie, nie starajàc si´ narzekaç na nic.
„Niegrzeczne mamuÊki” to blog, w którym
mo˝na upuÊciç nieco pary, ˝eby nie wybuch-
nàç pod wp∏ywem presji otoczenia. W przeci-
wieƒstwie do „F jak Frustratki” (patrz F jak
Frustracja) blog to dzie∏o kolektywne, z nie-
równym poziomem – od pe∏nych egzaltowanej
radoÊci wypowiedzi o tym, ˝e dziecko karmio-
ne parówkami i popularnymi wysokos∏odzo-
nymi serkami roÊnie Êwietnie, a mama nie tra-
ci czasu na gotowanie ekologicznych obiad-
ków ze Êwie˝ych warzyw, po rozwa˝ania nad
zachowaniem zdrowia psychicznego.
„Niegrzeczne mamuÊki” sà ciekawe seman-
tycznie. Troch´ zgrzebna, bardzo poufa∏a i su-
gerujàca pewne lekcewa˝enie forma „mamuÊ-
ka” zosta∏a zestawiona z samooceniajàcym
epitetem „niegrzeczna”. Autorki dobrze wie-
dzà, ˝e Êwiat oczekuje od matki grzecznoÊci,
zachowania godnego i celowania w obraz
anio∏a, a nie w szataƒskà niegrzecznoÊç.
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O jak Otch∏aƒ 
JeÊli odpowiednio d∏ugo b´dziesz patrzeç
w otch∏aƒ, otch∏aƒ spojrzy na ciebie. Patrz
F jak Forum. 

P jak Pamiàtka 
Sà pamiàtki normalne – pierwsze Êpioszki,
bransoletka identyfikacyjna ze szpitala, zdj´cie
z USG. Sà pamiàtki nieco wàtpliwe – kosmyk
w∏osów, pielucha pampers (szcz´Êliwie nie
u˝ywana) czy pierwszy zàb. Dzielne mamy nie
bojà si´ jednak wyzwaƒ i oprócz obrysu ma∏ej
ràczki czy pierwszego zdj´cia ze szpitala pie-
czo∏owicie chomikujà takie cuda, jak pierwsze
obci´te paznokcie czy... kikut p´powinowy.

P jak Poród
Na porodach, jak i na wychowaniu dzieci zna-
jà si´ wszyscy. Ale jeÊli w przypadku dzieci
wychowujàcy zwykle majà recepty na sukces,
tak historie opowiadane przysz∏ej po∏o˝nicy
majà zwykle na celu jedno – sianie przera˝enia
i niepewnoÊci. Wyd∏u˝a si´ czas porodu, doda-
wane sà krwawe szczegó∏y, wyliczane wszyst-
kie mo˝liwe uszkodzenia, jakich mogà doznaç
dziecko i przysz∏a matka, tworzone rankingi
szpitali, od tych „w miar´” do zupe∏nych rzeê-
ni. Ostatnià rzeczà, jakà warto przed porodem
robiç, jest przeglàdanie forów i blogów, na
których z luboÊcià wszyscy dzielà si´ w∏asnymi
i podawanymi z którejÊ r´ki informacjami.

S jak Shape of a Mother
Serwis drastyczny, smutny, ocierajàcy si´ na-
wet o niesmacznoÊç. Angloj´zyczny, ale do-
Êwiadczenia macierzyƒskiej traumy i zmiany,
jakim ulega cia∏o w cià˝y, podczas porodu
i karmienia, sà internacjonalne. Anonimowe
zdj´cia, pe∏ne rozst´pów, blizn i ran, znie-

kszta∏cone i nieestetyczne, pokazujà Êwiat, do
którego nie przygotowujà kolorowe poradniki,
niejawnie sugerujàce, ˝e po urodzeniu dziecka
raz dwa si´ wróci do stanu sprzed cià˝y. Praw-
da jest taka, ˝e czasem si´ wraca, czasem nie.
I trzeba du˝o màdroÊci i samoakceptacji, ˝eby
umieç do siebie wróciç fizycznie i psychicznie.

T jak Tacierzyƒstwo
Tacierzyƒstwo wypar∏o ojcostwo. Tacierzyƒ-
stwo jest partnerskie, zw∏aszcza przez ten ty-
dzieƒ urlopu, który si´ m∏odemu sta˝em ojcu
nale˝y. To nie tak, ˝e w Internecie sà tylko
matki, ale ojcowie sà w mniejszoÊci. Pracujà,
zarabiajà, zabierajà w niedziel´ na plac zabaw,
niespecjalnie wchodzàc we wszystkie inne dzie-
dziny opieki nad potomstwem. I jeÊli ju˝
o czymkolwiek piszà, to sà to fora bran˝owe,
serwisy hobbystyczne czy profesjonalne albo –
niestety – portale poÊwi´cone walce o prawo do
opieki nad dzieçmi po rozwodzie. Ka˝de od-
st´pstwo od tego stereotypu pozwala odkryç
ciekawy Êwiat, bo ojcowie potrafià zgrabnie
i niekonwencjonalnie, a przy tym bez czu∏ost-
kowoÊci pisaç o doÊwiadczeniach zwiàzanych
z dzieçmi.
„King-Kong i ojciec karmiàcy” – blog ojca sy-
na ze spektrum autyzmu. Ojciec nie pracuje na
etacie, zajmuje si´ terapià, opiekà i rozwojem
teraz ju˝ 4-letniego syna. Bardzo màdre i nie-
nerwowe przemyÊlenia o powolnym i trudnym
procesie wyprowadzania z zamkni´tego Êwiata
samochodzików ustawianych w rzàdki.

U jak Uszy
Wydawa∏oby si´, ˝e przynale˝noÊç p∏ciowa
dzieci jest raczej typowo utylitarna i zwiàzana
g∏ównie z kwestiami higienicznymi, ale ju˝ po
pierwszym spacerze mo˝na zostaç wyprowa-
dzonym z b∏´du. Od pierwszej chwili trzeba
zdecydowaç, czy konsekwentnie b∏´kity i ró˝e,
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czy jednak trzeba ka˝dego napotkanego napro-
wadzaç na p∏eç dziecka. To chyba jedyny po-
wód, dla którego mamy decydujà si´ na przek∏u-
wanie uszu kilkumiesi´cznym dziewczynkom.
Oprócz upartego u˝ywania czasownika „prze-
kuwanie”, które tworzy szokujàcà wizj´, anga-
˝ujàcà ma∏e ró˝owe uszko, kowad∏o i wyniko-
wy lemiesz, argumenty typu „bo z∏ote kolczyki
tak Êlicznie wyglàdajà w zestawieniu z ∏ysà
g∏ówkà” nieustajàco rozk∏adajà na ∏opatki:
„[...] moja córcia mia∏a 4 miesiàce jak jej da∏am
uszka przek∏uç, powiem ˝e na pewno p∏aka∏a
(o ile to mozna nazwaç p∏aczem) mniej ni˝eli
przy szczepionce. na pewno by∏ to mniejszy
stres ni˝eli bym mia∏a przek∏uç uszy gdy ma∏a
by mia∏a 3 latka. bo gdyby ba∏a si´ igie∏, bia∏ych
fartuszków oraz innych wynalazków – w tym
pistolet do przek∏uwania uszu – tak jak mama to
pewnie by nie da∏a przy sobie nic zrobiç: )”. 

W jak Wizytówka
KiedyÊ suwak, na równi z no˝ycami, by∏ atry-
butem krawcowej. DziÊ awansowa∏ do wielo-
funkcyjnej wizytówki. Za pomocà prostej,
pastelowej, a sugestywnej grafiki na pierwszy
rzut oka, bez mnóstwa s∏ów wiadomo, ile dzie-
ci ma internetowa mama, ile majà lat, jakiej sà
p∏ci, na jakim etapie rozwoju. Nie zawiera tra-
dycyjnych danych – telefonu, zajmowanego
stanowiska, wykonywanego zawodu. Tylko to,
co dla mamy najwa˝niejsze. Nie ma specjalist-
ki, magister, pracowniczki, blogerki.
Dzi´ki suwaczkowi Mama In Spe informuje
Êwiat, ile szcz´Êliwych miesi´cy oczekiwania
zosta∏o do Tego Momentu. Ba, jeszcze zanim
Mama In Spe zostanie Mamà, mo˝e pos∏u˝yç
si´ specjalnym suwaczkiem, okreÊlajàcym
jeszcze szcz´Êliwszy okres – Pocz´cia bàdê su-
waczkiem okreÊlajàcym moment cyklu.
Panie, którym los nie pozwoli∏ zostaç mama-
mi, majà te˝ suwaczki, opisywane zwykle jako

Anio∏ki i informujàce z w∏aÊciwà suwaczkom
kolorowà nachalnoÊcià, ile czasu up∏yn´∏o od
jednej z wi´kszych ˝yciowych tragedii. Zast´-
pujà czarnà wstà˝eczk´ na klapie p∏aszcza, bo
nawet dobrze skrojonego p∏aszcza w Êwiecie
wirtualnym si´ nie nosi. 

Z jak (bezdzietni) Z wyboru 
Wiele osób ma niebanalne doÊwiadczenia
w byciu bezdzietnymi, bo coraz póêniej decy-
duje si´ na pocz´cie dziecka. Okazuje si´, ˝e
bycie Bezdzietnym z Wyboru (ang. Childfee –
dos∏ownie „wolnym od dzieci”) jest to pewien
styl ˝ycia, o którym – podobnie jak o tym, ˝e
jest si´ wojujàcym ateistà – nale˝y informowaç
Êwiat. To doÊç wygodne, bo aspirujàcy do
przejÊcia ze stanu Zwyczajnie Bezdzietnych
do Bezdzietnych z Wyboru mogà sobie zrobiç
∏atwo list´ koniecznych elementów, którymi
mogà si´ usprawiedliwiaç bàdê chwaliç.
Bezdzietni sà grupà przeÊladowanà. Sà palacza-
mi w Êwiecie niepalàcych. Sà nagabywani pu-
blicznie na tematy prywatne: „A wy kiedy pla-
nujecie dzieci?”, a za plecami znajomi i rodzina
snujà teorie o problemach prokreacyjnych i po-
tencjalnym in vitro, stàd pojawia si´ koniecz-
noÊç krótkiej riposty: bo lubimy mieç wolnoÊç,
bo dziecko to koszt, bo nie mamy instynktu ma-
cierzyƒskiego, bo lubimy jeêdziç na wakacje,
bo chcemy mieç ∏adny dom, bo nie da si´ z by-
cia rodzicem wróciç do bycia bezdzietnym,
a w zwiàzku jest mi dobrze, dzi´kuj´, ˝e pytasz.
Za bezdzietnymi chodzà hordy niefrasobli-
wych rodziców ze s∏abo wychowanà progeni-
turà, która w miejscach publicznych drze si´
niemi∏osiernie, wali samochodzikami o sto∏y,
biega, wpadajàc pod nogi, a rodzice fundujà
przypadkowej widowni spektakl pod tytu∏em
„Przewijanie dziecka na stole w restauracji” i nie
reagujà na niespo∏eczne zachowania dzieci. 
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