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Micha∏ Larek: Skàd wzià∏ si´ pomys∏ na

macierzyƒski blog?

Bardzo trudno jest teraz odpowiedzieç na to
pytanie.

M.L.: Dlaczego?

Blog ma ju˝ dziewi´ç lat. Nie jestem tà samà
osobà, którà by∏am, kiedy zaczyna∏am go pisaç.

M.L.: Dlatego pytam.

Ju˝ nie pami´tam. Przed rozmowà z wami od-
Êwie˝y∏am sobie pami´tny wywiad1 Agnieszki
Jucewicz z Rachel Cusk, ten o macierzyƒskim
umieraniu, który spowodowa∏ lawin´ komen-
tarzy. Cusk mówi tam, ˝e nigdy nie chcia∏a byç
matkà. Ja te˝ nie. Ale któregoÊ dnia coÊ si´
zmieni∏o i nagle i niespodzianie zachcia∏am
mieç dziecko. To by∏ rok 2002 i jakoÊ w tym
samym czasie zaczyna∏y byç popularne blogi.
Cusk w wywiadzie z Jucewicz podkreÊla, ˝e
wspó∏czesnà platformà komunikacji matek jest
Internet. Je˝eli chodzi o mnie, to ekspansja
blogów i plany macierzyƒskie zbieg∏y si´ przy-
padkiem. Przeczyta∏am gdzieÊ o blogach,
stwierdzi∏am, ˝e to niez∏a mo˝liwoÊç ekspresji,
wi´c za∏o˝y∏am w∏asny. 

M.L.: W wywiadzie udzielonym „Gazecie
Wyborczej” powiedzia∏aÊ, ˝e w zamierzeniu
mia∏ to byç blog pisany na ch∏odno. 

Na ch∏odno, tak. To by∏ czas, kiedy o macie-
rzyƒstwie mówi∏o si´ s∏odko, w samych paste-
lowych barwach. Te wszystkie infantylne sko-
jarzenia, mamusie, brzusie, dzidziusie. Trusie. 

M.L.: Rozumiem, ˝e to by∏ wa˝ny kontekst?

Bardzo wa˝ny. W tamtym czasie macierzyƒ-
skie fora çwierka∏y o fasolkach rosnàcych
w mamusiowych brzuszkach i rozkosznie
upaçkanych dzieciaczkach, dopiero niedawno
pojawi∏y si´ matki wyrodne, które bez wyrzu-
tów sumienia kurzà fajk´, pozwalajàc dzie-
ciom bawiç si´ gdzieÊ w kàcie. Teraz sà dwa
ró˝ne g∏osy, wtedy, w 2002 dominowa∏o ma-
cierzyƒskie przes∏adzanie. 

M.L.: Chcia∏aÊ si´ ustawiç w kontrze?

Nie sàdz´, ˝ebym Êwiadomie ustawia∏a si´
w kontrze. Blog by∏ skrajnie osobistà ekspresjà
tego, co czu∏am w kontekÊcie w∏asnego poten-
cjalnego, a póêniej rzeczywistego macierzyƒ-
stwa. 

Justyna Zimna: Czy decyzja o podj´ciu si´ 
roli matki by∏a tak radykalna, ˝e trzeba to by∏o
opisaç?

Tak. Ale nie pytajcie, dlaczego akurat w Inter-
necie. Powtórz´, to by∏ inny moment. Teraz
mamy ekspansywne portale spo∏ecznoÊciowe,
zakupy w Internecie, wirtualne konta bankowe
i tak dalej, Internet jest immanentnà cz´Êcià
naszego ˝ycia. Dziewi´ç lat temu tak nie by∏o.
Inne ∏àcza, gorsze przecie˝… Pami´tacie?
¸àczyliÊmy si´ przez komórk´, która musia∏a
równo le˝eç na stole. Piszàc w Internecie, by-
∏am anonimowa przez d∏u˝szy czas. 

J.Z.: Czu∏aÊ si´ tam ukryta?

Na pewno mia∏am wi´kszà przestrzeƒ wolno-
Êci ni˝ teraz. 
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[…] antymacierzyƒstwo 
jako recepta na matk´ Polk´ do
mnie nie przemawia. 
Dla mnie macierzyƒstwo jest
przede wszystkim intymnà
relacjà mi´dzy kobietà 
a jej dzieckiem i spo∏ecznie
nikomu nic do tego.

1 Nie jestem z Waszego plemienia, Z Rachel Cusk,
pisarkà, rozmawia Agnieszka Jucewicz, „Wysokie
Obcasy” 45/2010. 



J.Z.: Od poczàtku wiedzia∏aÊ, ˝e zaczynasz

pisaç w sposób, który mo˝e si´ nie podobaç?

O tym nie myÊl´. Chocia˝ jakiÊ czas temu zmie-
ni∏am sposób pisania, bo nie czuj´ si´ komforto-
wo, pokazujàc si´ ca∏a ludziom. Nie mam natu-
ry ekshibicjonistki, która uwa˝a, ˝e wszystko
jest na sprzeda˝. Prze˝ycia macierzyƒskie sà
intymne i mój blog na poczàtku by∏ intymny. Te-
raz to si´ zmienia. Dochodzi te˝ kwestia prywat-
noÊci moich dzieci, one ju˝ nie sà anonimowe,
nie sà „modelowym dzieckiem w wieku pi´ciu
lat z jego zestandaryzowanymi problemami”,
sà konkretnymi, rozpoznawalnymi osobami.

M.L.: Ta zmiana jest wyrazista. MyÊmy
z Justynà przed Twoim przyjÊciem analizowali
sobie Twój blog. I mnie si´ wydaje, ˝e on jest
teraz bardziej literacki, ˝e w tej chwili stanowi
pretekst do tego, ˝eby pisaç po prostu. Rodzi
si´ w Tobie pisarka?

To za du˝e s∏owo. 

J.Z.: Raczej bardzo zwyczajne, codzienne.

Jasne, lubi´ w∏adz´ nad s∏owem. Zapisywanie
scen. Obna˝anie siebie ju˝ mnie nie interesuje. 

J.Z.: By∏abyÊ sk∏onna pójÊç w fikcj´ literackà?

Ja ca∏y czas coÊ pisz´.

M.L.: To jest podobne do bloga?

Nie. 

M.L.: Hm. Na blogu ewidentnie walczysz o to,
˝eby obraz macierzyƒstwa by∏ pogodny,
przyjemny, harmonijny. Nie ma tam zadziornoÊci,
zaczepnoÊci. Potrzeby powiedzenia czegoÊ
przykrego. To zupe∏nie inna wizja ni˝ ta, którà
znamy z prozy Cusk, pisarki epatujàcej
rezygnacjà, melancholià, bólem. 

To jest chyba te˝ kwestia osobowoÊci. Mówiàc
mi´dzy nami, proza Cusk do mnie nie przema-
wia. To nie jest ta g´stoÊç tekstu, przez którà
przebijam si´ z radoÊcià, ale to, o czym mó-
wisz, jest g∏ównie kwestià postrzegania Êwiata,
prawda?

M.L.: No tak.

Chodzi chyba o to, czy widzimy tylko ciem-
noÊç, czy raczej o takà percepcj´ rzeczywisto-
Êci, ˝e owszem, wiemy, ˝e kolej rzeczy jest ge-
neralnie przykra, ale przecie˝ ˝yjemy i chcemy
dalej ˝yç. Co wi´cej, chcemy, ˝eby by∏o pi´k-
nie. Mój blog jest pozytywny, bo ma byç pa-
miàtkà dla moich dzieci, i tego si´ trzymam.
Ich dzieciƒstwo jest na razie po prostu radosne.
Ale moje bycie matkà jest tylko cz´Êcià mnie.
Jestem te˝ poza macierzyƒstwem. 

J.Z.: Wi´c blog tym bardziej nie wystarczy.
Opinii, obserwacji, wiedzy – masz du˝o wi´cej. 

MyÊl´, ˝e to, co pisz´ poza blogiem, nie by∏o-
by do przyj´cia dla du˝ej cz´Êci moich czytel-
niczek. 

M.L.: A co tam jest takiego?

Nie mówmy o tym.

M.L.: No dobrze, ale podeÊlij nam po spotkaniu

swoje kawa∏ki. Mo˝e wrócimy do tematu.

Dobrze. 

M.L.: Cusk twierdzi, ˝e macierzyƒstwo zabija ko-

biet´. Zgadzasz si´ z takà diagnozà?

To sà mocne s∏owa. Pisa∏am o tym swego
czasu i to wywo∏a∏o sporà dyskusj´ na moim
blogu. Wiele dziewczyn napisa∏o wtedy w ko-
mentarzach pod notkà, ˝e one te˝ umar∏y. Nie-
które natomiast twierdzi∏y, ˝e wszystko jest po
staremu. JeÊli zatrzymamy si´ na samych s∏o-
wach Cusk, mo˝emy odczuç niech´ç. Boimy
si´ Êmierci. Ale ja g∏´boko czuj´ to, ˝e macie-
rzyƒstwo jest w pewien sposób Êmiercià.
Wiem, ˝e stajàc si´ matkà, w jakiejÊ cz´Êci
umar∏am.

J.Z.: Co si´ koƒczy?

Koƒczy si´ „ja” sprzed bycia matkà. Wiecie,
przesz∏o mi przez myÊl, ˝e macierzyƒstwo jest
jak stan cywilny, który si´ pojawia, trwa i ju˝
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nigdy si´ nie zmieni. Wchodzimy w coÊ, czego
nie znamy. Koƒczy si´ wszystko i wszystko si´
zaczyna od nowa. Jest w tym jakiÊ rytua∏ przej-
Êcia. Staj´ si´ matkà i przestaj´ byç panià swo-
jego ˝ycia, w∏asnego czasu. Dziecko budzi si´
par´ razy w nocy, nie mo˝na odejÊç od niego
dalej ni˝ na kilka kroków. Potem rzeczywi-
stoÊç wraca do normy, ale pierwszy szok ude-
rzeniowy jest mocny. 

J.Z.: By∏aÊ do tego przygotowana?

Do tego nie mo˝na byç przygotowanà. Dlatego
te˝ nie mo˝na tego wiarygodnie opowiedzieç.
To bardzo indywidualne doÊwiadczenie. Sà
oczywiÊcie pewne g∏ówne linie. Fizjologia na
przyk∏ad jest podobna. Ale ka˝dy z nas ma in-
nà percepcj´ rzeczywistoÊci. 

J.Z.: O czym piszà dziewczyny, które te˝
umar∏y?

Emocje w macierzyƒstwie sà bardzo silne od
samego poczàtku. To hormony, nie mamy nad
nimi w∏adzy. Odzywa si´ zwierz´ca strona
cz∏owieka. Tu si´ intelekt zaz´bia z fizjologià. 

M.L.: W dyskusjach nad macierzyƒstwem poja-
wi∏o si´ poj´cie „antymacierzyƒstwa”. 

Nie wiem, co to znaczy.

M.L.: To zadziorne wskazanie, ˝e cz´Êç
spo∏ecznoÊci matek chce prze˝yç
macierzyƒstwo na swój w∏asny sposób, próbujàc
nie ulegaç sile tradycji, pewnie patriarchalnej,
czasami bardzo opresyjnej.

Nie, nie podoba mi si´ to poj´cie, to „anty”.
Nie przemawia do mnie ch´ç zanegowania
wszystkiego, co jest zwiàzane z macierzyƒ-
stwem, ani pragnienie, ˝eby wszystko zburzyç
i budowaç wszystko od poczàtku. Mo˝e to jest
kwestia wieku, doÊwiadczenia, ale nie uwa-
˝am, ˝e wszystko trzeba wypaliç do go∏ej zie-
mi, bo jest z∏e. Mo˝e wystarczy…

J.Z.: …renegocjowaç?

W∏aÊnie, renegocjowaç. Dlaczego od razu byç
antymatkà? Niech to b´dzie po prostu macie-
rzyƒstwo, ale na miar´ naszych czasów, które
oczywiÊcie sà trudne, jak pewnie ka˝de. I to
zarówno dla kobiet, jak i m´˝czyzn. Zmieniajà
si´ relacje i role spo∏eczne. Szybko si´ zmienia
kontekst kulturowy i uwarunkowania. Nie ma-
my punktu odniesienia, czegoÊ w stylu „jak to
by∏o w dawnych czasach”. Dlatego z pewno-
Êcià w postrzeganiu macierzyƒstwa trzeba coÊ
podregulowaç. No i na w∏asnà r´k´ szukaç har-
monii ze Êwiatem. 

J.Z.: Ale jeÊli rozumieç „antymacierzyƒstwo” jako
renegocjacje?

Teraz b´dziemy rozmawiaç o matce Polce? To
nie wyjdziemy stàd tak szybko [Êmiech].

M.L.: A ja broni∏bym tego poj´cia. Sà takie mo-
menty w historii, kiedy trzeba powiedzieç coÊ
mocniej, agresywniej, proÊciej. Takie redukcje
dyskursywne przecie˝ ods∏aniajà wa˝ne prze-
strzenie spo∏eczne, miejsca frustracji, gniewu,
przemocy.

Mówi´, ˝e antymacierzyƒstwo jako recepta na
matk´ Polk´ do mnie nie przemawia. Dla mnie
macierzyƒstwo jest przede wszystkim intymnà
relacjà mi´dzy kobietà a jej dzieckiem i spo-
∏ecznie nikomu nic do tego. Rozumiesz, chodzi
mi o macierzyƒstwo pojmowane jako postrze-
ganie siebie jako matki, o zadawanie sobie
pytaƒ o to, jakie miejsce w moim ˝yciu zajmu-
je bycie matkà, czy macierzyƒstwo to jest 100
procent mnie, czy mam przestrzeƒ na cokol-
wiek wi´cej. Uwa˝asz, ˝e o tym trzeba mówiç
g∏oÊno, wyraênie, ˝eby wyraziç swojà frustra-
cj´? No, nie jestem przekonana. To by∏oby coÊ
w stylu „droga redakcjo, jak ˝yç?”. Na takie
pytanie, na kwesti´, jak sobie umiejscowiç
macierzyƒstwo we w∏asnym Êwiecie, nikt nie
udzieli jedynie prawdziwej odpowiedzi, bo ka˝-
dy musi szukaç w∏asnej. Za to w kontekÊcie spo-
∏ecznym tak, owszem, ale i tu wola∏abym rozma-
wiaç raczej o przedefiniowaniu rodzicielstwa,
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kwestia dotyczy tak˝e przecie˝ ojców. Bo
i owszem, stanowczo uwa˝am, ˝e postrzega-
nie rodzicielstwa wymaga przedefiniowania na
miar´ zmieniajàcego si´ Êwiata. I to chyba
by∏aby perspektywa odpowiednia do rozmowy
o aspiracjach kobiet, szerszych ni˝ wychowa-
nie, gotowanie i pranie, o koniecznej pomocy
paƒstwa, o tym, ˝e ˝ycie rodzinne jest równie
wa˝ne jak ˝ycie zawodowe. Ale to si´ wydaje
doÊç dalekie od antychrysta-antymacierzyƒ-
stwa, nie uwa˝acie?

J.Z.: Na pewno jest tak, ˝e ˝yjemy w takim
miejscu i czasie, w którym najpierw poznajemy
poj´cie macierzyƒstwa i dopiero potem cz´Êç
z nas ewentualnie staje si´ matkami.

No w∏aÊnie, mamy wybór. Nie oÊmielam si´
formu∏owaç daleko idàcych konkluzji spo∏ecz-
nych, ale jednak teraz mo˝emy zdecydowaç,
czy chcemy byç matkà, czy nie. W dobie nie-
rozwini´tej antykoncepcji nikt nie mia∏ takiego
wyboru. Bycie matkà nie by∏o kwestià wyboru,
tylko naturalnà konsekwencjà bycia kobietà. 

M.L.: Ale czy macierzyƒstwo nie jest te˝
przedsi´wzi´ciem kulturowym? Czy bycie matkà
nie jest te˝ programowane przed rozmaite
media dystrubuujàce obrazy, teksty, muzyk´?
Czy na przyk∏ad reklama nie formatuje niekiedy
przysz∏ych matek?

Patrz´ na swoje doÊwiadczenie. Od zawsze by-
∏am przekonana, ˝e nie b´d´ matkà. Czas takie-
go myÊlenia jest d∏u˝szy od czasu, w którym je-
stem matkà. By∏am przekonana, ˝e moje ˝ycie
to praca, realizacja siebie, podró˝e, poznawa-
nie Êwiata. I nagle zachcia∏am mieç dziecko.
Nie dlatego, ˝e si´ zafascynowa∏am reklamà
margaryny, na której idealna rodzina biegnie
w stron´ t´czy przez ukwieconà ∏àk´. Zadzia-
∏a∏y mechanizmy, o których nie mam poj´cia.
Nie wiem, czy w∏àczy∏ si´ zegar biologiczny,
ale nagle stwierdzi∏am, ˝e to jest ten moment
i ju˝, po prostu. Nie wiem, dlaczego inne ko-
biety zostajà matkami, myÊl´ tu o Êwiadomych

wyborach, ale na pewno nie z powodu rekla-
my. Nie szuka∏abym ∏atwych wyt∏umaczeƒ.

J.Z.: Ale jeÊli nie szukamy ∏atwych wyt∏umaczeƒ,
to musimy powiedzieç, ˝e nie wszystkie kobiety
Êwiadomie decydujà si´ na macierzyƒstwo. 

Na pewno nie. Ile ludzi, tyle sytuacji. 

M.L.: Mnie jednak o co innego chodzi∏o. 
Nie o przyczyny, ale o to, w jaki sposób kobiety
funkcjonujà jako matki. MyÊl´ tu przede wszystkim
o kobietach, które nie sà osobami autorefleksyj-
nymi, mówiàc delikatnie. One chyba jednak,
b´dàc matkami, pozostajà pod niebezpiecznie
silnym wp∏ywem popkultury. Podczytuj´ sobie
ostatnio bloga trzydziestoparoletniej
poznanianki, samotnej matki, po studiach
polonistycznych. Dziwna sprawa, kobieta marzy
o jednym: zamieniç swoje ˝ycie w reklam´.
Obserwujesz inne matki? 

Ja ca∏y czas si´ im przyglàdam, to naprawd´
ciekawe. Pomówmy o samoÊwiadomoÊci.
Poczàtkiem jest moment porodu. Jako sta∏a
bywalczyni porodówki przy ulicy Polnej du-
˝o widzia∏am [Êmiech]. Wiele dziewczyn
przyje˝d˝a tam z pretensjà. Zróbcie coÊ z tym.
Zajmijcie si´ tym. Wyjmijcie to. Nie chc´, ˝e-
by mnie bola∏o. Ma byç jak najszybciej. Tu si´,
moim zdaniem, ujawnia po raz pierwszy brak
samoÊwiadomoÊci, brak ÊwiadomoÊci siebie
i swojego cia∏a. Kiedy, rodzàc dziecko, mówi´
„zróbcie coÊ z tym”, to ustawiam si´ w opozy-
cji do siebie, o, coÊ mi tutaj wyros∏o, jakiÊ
brzuch, wi´c teraz zajmijcie si´ tym, lekarze,
po∏o˝ne i piel´gniarki. To przek∏ada si´ na
wiele póêniejszych sytuacji.

M.L.: Jakich? 

Urodzenie dziecka i ten pierwszy czas, kiedy
na matk´ dzia∏ajà hormony, to przecie˝ tylko
poczàtek. Póêniej, niestety ju˝ bez pomocy ze
strony przysadki, trzeba sobie na nowo organi-
zowaç Êwiat i uk∏adaç ˝ycie z przybyszem
z w∏asnego brzucha. I je˝eli nie jestem Êwiado-
ma tego, co si´ sta∏o, czego chc´ i jak si´ po-
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strzegam w nowej sytuacji, b´d´ podatna na
zewn´trzne sugestie, na wciskanie mnie przez
rodzin´ i przez otoczenie we wzorce, schema-
ty, w ten wykl´ty, niewygodny mundurek do-
brej, poÊwi´cajàcej si´ matki. I zostan´
z dzieckiem w domu, chocia˝ wo∏a∏abym wró-
ciç do pracy, i b´d´ gotowa∏a papki i obiadki
zamiast chodziç na zawodowe spotkania. I b´-
d´ piel´gnowa∏a swojà dobrze rozwijajàcà si´
frustracj´. Przepyszny scenariusz. 

M.L.: Opowiedz jeszcze o problemach, z którymi
muszà si´ mierzyç kobiety.

Wiesz, moje opinie nie mogà byç miarodajne,
jestem aktywnà zawodowo mamà z du˝ego
miasta, a to tylko jeden z wielu rodzajów ma-
cierzyƒskich kieratów. Rozumiem, ˝e matki
niepracujàce poza domem majà inne proble-
my. Kobiety zatrudnione w Biedronce te˝ ma-
jà inne problemy ni˝ ja. Moje problemy mogà
si´ wydawaç niszowe, dotyczà trudnoÊci ∏àcze-
nia ˝ycia zawodowego z macierzyƒskim, spro-
wadzajà si´ do poÊpiechu, korków w mieÊcie,
braku czasu. Matki takie jak ja muszà mieç ela-
styczny czas pracy, bo przedszkola i szko∏y si´
otwierajà i zamykajà o okreÊlonych godzinach
i my si´ musimy do tych godzin dostosowaç,
tego kawa∏ka macierzyƒstwa nikt za nas nie
obrobi. Nie mo˝emy byç do dyspozycji praco-
dawcy od ósmej do osiemnastej, nie ma takiej
mo˝liwoÊci. Musimy mieç elastyczny czas
pracy, ale przez to, myÊl´, jesteÊmy te˝ bar-
dziej wydajne.

J.Z.: Pouk∏adane. 

Uporzàdkowane. Nie sp´dzamy czasu na plot-
kach z kole˝ankà, bo wiemy, ˝e je˝eli nie wyj-
dziemy z pracy o okreÊlonej godzinie, to po
prostu nie zdà˝ymy dojechaç, odebraç i tak da-
lej. Mog∏abym tak d∏ugo [Êmiech].

J.Z.: Ja te˝ [Êmiech].

Sà oczywiÊcie kobiety, które odpuszczajà.

O tym te˝ wspomina Cusk w rozmowie z Juce-
wicz. Wchodzà w macierzyƒstwo i odpuszcza-
jà. Siebie, swoje ˝ycie zawodowe. Zostajà
z pieluchami, z papkami i piaskownicà na
szeÊç, osiem, dziesi´ç lat, potem chcà wróciç
na rynek pracy, a to si´ nie bardzo udaje. 

J.Z.: A z czego wynika takie ukrywanie si´
w domu i zostawanie przy dziecku?

MyÊl´, ˝e jest masa powodów. Infrastruktura,
która jest niewystarczajàca. Brak miejsc
w ˝∏obku, w przedszkolu. Opiekunka, która
kosztuje tyle, ile zarabia mama. Nadal przecie˝
pokutuje poglàd, ˝e wtedy mamie nie op∏aca
si´ wracaç do pracy, tak jakby jedynà korzy-
Êcià z pracy by∏a ró˝nica mi´dzy kwotà zarob-
ków matki a kosztem zatrudnienia opiekunki.
Tak jakby sam fakt realizowania siebie w innej
relacji ni˝ matka–dziecko nie mia∏ dla kobiet
znaczenia. A przecie˝ tak nie jest, przecie˝ po-
trzebujemy pracy równie˝ dlatego, ˝e w koƒcu
nie ca∏kiem umieramy, stajàc si´ matkami, na-
dal ˝yje – mam nadziej´ – ta cz´Êç nas, która
ma niemacierzyƒskie plany i aspiracje.

J.Z.: Realizacja siebie – czy to jest mocno
uÊwiadomiona rzecz w Polsce?

Mo˝e to si´ wià˝e z kulturowymi wzorcami
matki Polki, która powinna si´ realizowaç jako
matka, a nie jako cz∏owiek. 

J.Z.: Czy matki, które pracujà zawodowo, sà
krytykowane za to, ˝e nie poÊwi´cajà si´
dzieciom?

W moim Êrodowisku na pewno nie. Ale mog´
sobie wyobraziç, ˝e sà Êrodowiska, w których
sà krytykowane. 

M.L.: Cusk mówi chyba o powszechnej
nienawiÊci do takich kobiet. O nienawiÊci,
podkreÊlmy, odczuwanej przez kobiety, które
poÊwi´ci∏y si´ macierzyƒstwu. 

Ona si´ lokalizuje na samotnej wyspie. Otacza-
jàce mnie matki sà aktywne zawodowo. Ja
i matki, które znam, nie jesteÊmy samotnymi
wyspami. 
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J.Z.: A ja znam ka˝dy rodzaj wzorca, i czasami

czuj´ si´ osamotniona, majàc takie a nie inne

problemy. 

M.L.: Ty nie masz problemu z mitem matki Polki?

OsobiÊcie? Nie.

J.Z.: A dziewczyny, które piszà komentarze do
Twojego bloga, nie majà z tym problemu?

Niektóre pewnie majà. 

J.Z.: Wi´c mo˝e mamy szans´ komuÊ pomóc?
Przyt∏aczajàca wydaje mi si´ liczba kobiet, które
rozmawiajà w okreÊlonych trybach kulturowych,
zmagajà si´ z tradycjà, sà wmanewrowane
w macierzyƒstwo, poniewa˝ teÊciowa chcia∏a
mieç wnuki, a mà˝ te˝ ch´tnie pokaza∏by
dorodnego syna. Dla wi´kszoÊci matek
w macierzyƒstwie nie ma nic w∏asnego.

No wiesz, zdaj´ sobie spraw´, ˝e sà kobiety,
które realizujà nie swój plan na ˝ycie, ale wy-
naturzony model perfekcyjnej rodziny z rekla-
my margaryny. Mog´ o tym teoretyzowaç, nie
znam tego z w∏asnego doÊwiadczenia, ale na
pewno jest tak, ˝e w tak zwanej spo∏ecznej
ÊwiadomoÊci funkcjonuje mit, jakieÊ mocno
ugruntowane przekonanie co do tego, jaka po-
winna byç kobieta i matka. Kobieta i matka
mianowicie powinna si´ poÊwi´ciç – wydaje si´,
˝e to kluczowe s∏owa: poÊwi´cenie si´ domowi
i rodzinie – kobieta powinna doglàdaç ogniska
domowego i dbaç o przychówek, nie zapomi-
najàc o trosce o pana i w∏adc´. Powinna gotowaç
po˝ywny obiad, prasowaç m´˝owskie koszule,
sprzàtaç, zajmowaç si´, ogarniaç. To sà niemo˝-
liwe do zrealizowania sekwencje powinnoÊci.
Chyba te˝ jest tak, ˝e ten z∏y mit przechodzi
z matki na córk´; to kobiety same robià sobie
piek∏o, to one piel´gnujà mit ci´˝kiego, ale ko-
niecznego kobiecego losu. Czy to nie matki
krytykujà córki za obiad „dla m´˝a” podgrzewa-
ny w mikrofali? Za niewystarczajàco posprzàta-
ne mieszkanie? Wi´c dla Êwi´tego spokoju albo
mo˝e z myÊlà, ˝e dostosowanie si´ jest najlep-
szym rozwiàzaniem, kolejne pokolenia kobiet
wchodzà w to, znikajà w powinnoÊciach
i oczekiwaniu, ˝e b´dà takie, jak ich matki.

J.Z.: I to sà zazwyczaj dziewczyny po studiach.

To nie jest neutralny kraj dla m∏odych kobiet.

Dziewczyny, które nie chcà mieç dzieci, w∏aÊnie

przez rodziców bardzo cz´sto sà pytane, kiedy

b´dà je mia∏y.

To nie jest neutralny kraj, to oczywiste. Ale ja
naprawd´ nie wiem, dlaczego tak jest, ˝e inte-
ligentna dziewczyna, która na studiach prze-
czyta∏a par´ ksià˝ek, chodzi∏a do kina i posz∏a
nawet do teatru czasem, wpada w ma∏˝eƒstwo,
wpada w macierzyƒstwo i staje si´ bezwolnà
marionetkà. Ja po prostu tego nie rozumiem.
Przypuszczam, ˝e to ma jakiÊ zwiàzek z samo-
ÊwiadomoÊcià. Ona prawdopodobnie nie wie,
kim jest, bo tylko wtedy, kiedy nie wiem, kim
jestem, pozwalam sobà sterowaç. Je˝eli wiem,
kim jestem, nikt nie jest w stanie mnà kiero-
waç, narzucaç mi wzorców zachowania, wma-
wiaç: urodzi∏aÊ, wi´c teraz, kochana, zosta-
niesz z dzieckiem do ukoƒczenia przez nie
trzeciego roku ˝ycia. 

J.Z.: Albo osiemnastego [Êmiech]. Lub
dwudziestego piàtego, jak w ksià˝ce Dla mnie
to samo Agnieszki Drotkiewicz. I w∏aÊnie takie
macierzyƒstwo powraca potem jak zemsta, którà
córki dziedziczà z pokolenia na pokolenie.
Model radykalnej utraty siebie i najlepsze samo-
usprawiedliwienie. A przecie˝ to szalenie wygodne
dla kobiety – jako matka zyskuje automatycznie
status weteranki rzeczywistoÊci, ˝yje z mitu jak
z zasi∏ku, ju˝ nigdy o nic nie musi si´ staraç.
Mo˝e dlatego nikomu nie wolno tykaç mitu?

Pod rygorem infamii i wykluczenia? Jak
u Cusk? Mo˝e. Nasze porównania sà pewnie
troch´ wyolbrzymione, ale nie sàdz´, ˝ebyÊmy
bardzo si´ mylili. Mo˝e nawet uda∏o si´ nam
tutaj doskrobaç do twardych regu∏ kobiecego
piek∏a? I tak je sobie po kolei obna˝amy? To
dziedzictwo powinnoÊci i wpisanego w kobiecy
los cierpienia, poÊwi´cenia, smutku i rozst´-
pów? Podoba mi si´ wàtek weteranki rzeczy-
wistoÊci, kobiety-rozgoryczenia, ˝e „ja dla
ciebie wszystko, a ty…”, logorea wyrzutów
w stosunku do rosnàcych dzieci i do ca∏ego
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Êwiata w sumie te˝, ˝e nie okazuje wdzi´czno-
Êci, ˝e nie wynosi pod niebo. Gdyby tylko to
nie by∏o tak przeraêliwie smutne, bo przecie˝
one, te modelowe matki z mitu naprawd´ sie-
bie tracà i to si´ dzieje w rzeczywistoÊci, w na-
szych realiach, a nie w powieÊci.

M.L.: Wed∏ug Ciebie te wszystkie problemy,
o których piszà Cusk czy Sylwia Chutnik,
dotyczà raczej kobiet niepewnych siebie?

Niepewnych siebie, czyli nieznajàcych siebie.
To drastyczny sàd. 

M.L.: Z tego wynika, ˝e samoÊwiadomoÊç jest
Êwietnym lekiem na Êmierç.

[Êmiech] Dobre! Kupuj´ to!

M.L.: Ale˝ to jest mocna pointa! Czuj´, ˝e wiele
kobiet nie zgodzi si´ z nià.

Poznaƒ, 7 czerwca 2011
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Surowe 
scenariusze. 
O prozie Ma∏gorzaty 
¸ukowiak

Justyna Zimna 

Ma∏gorzata ¸ukowiak jest autorkà znanego,
wyÊmienitego bloga zimno.blog.pl, za który
otrzyma∏a w 2009 roku a˝ dwie statuetki: dla
Najlepszego Bloga 2009 oraz dla Najlepszego
Bloga w kategorii Blogi Literackie. W tym nu-
merze „Czasu Kultury”, w równym stopniu
zaskoczeni co starzy czytelnicy Zimno, odkry-
wamy jej proz´, bulwersujàcà i pe∏nà napi´ç,
Êwietnà i nieskazitelnà. To rzadki przywilej –
towarzyszyç debiutowi, który okazuje si´ wyj-
Êciem na Êwiat∏o dzienne tekstu pozbawionego
najdrobniejszych skaz i wahaƒ, znaleêç znie-
nacka dojrza∏à i Êwietnà pisark´.

¸ukowiak zna ka˝dà ze sztuczek wielkiego
realizmu, w wyposa˝eniu jej  warsztatu pisar-
skiego mieszczà si´ wszystkie dost´pne chwyty
literackie, spokój dobrze opowiadanej histo-
rii, pu∏apki na emocje, transmisje z walk we-
wn´trznych i jeszcze jeden drobiazg, ten, któ-
remu oficjalnie najmniej ufamy, a któremu tak
strasznie chcemy pozwoliç si´ uwieÊç – praw-
da tekstu.

Demaskacja nieoczywistoÊci – tak mo˝na
w dwóch s∏owach ujàç t´ narracj´. J´zyk jest


