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Potworne 
macierzyƒstwo
Agnieszka Szczepanek

Anna Bedyƒska Dziecko pod biurkiem
[s. 64, 68, 73]

Diana ma 24 lata. Gdy Zosia mia∏a 5 miesi´cy, Dianie zaproponowano prac´ przy Dzieƒ dobry TVN. 
To wymaga∏o obecnoÊci w pracy od siódmej do siedemnastej. Nie, nie musia∏a tego robiç. Mà˝ jest w
stanie utrzymaç jà i dziecko. Nie majà te˝ kredytów. Chcia∏a udowodniç, ˝e urodzenie dziecka nie
oznacza, i˝ kobieta staje si´ bezu˝yteczna.



Michelle Perrot napisa∏a, 
˝e macierzyƒstwo jest wielkà
sprawà kobiet1. Kwesti´ t´
porusza na wielu poziomach
dyskurs feministyczny czy
psychoanalityczny, starajàc si´
jednak pokazaç, ˝e rola matki
obcià˝ona jest ideologicznie
i historycznie. Kulturowa
opowieÊç o kobiecie uwik∏ana
jest w rozmaite narracje.
Najbardziej rozpowszechnionà
opowieÊcià jest ta zwiàzana
z wizerunkiem matki oddanej,
bezgranicznie kochajàcej swoje
dziecko. 

W takim wyobra˝eniu matka jest tak˝e synoni-
mem poczucia bezpieczeƒstwa, a nawet jego
gwarancjà. Matczyna mi∏oÊç uto˝samiana jest
z pewnà nadprzyrodzonà si∏à, którà trudno
zrozumieç. Ma to niewàtpliwie zwiàzek z do-
Êwiadczeniem dost´pnym tylko kobiecie, czyli
z cià˝à. Dziewi´ciomiesi´czny okres rozwija-
nia si´ p∏odu w ciele kobiety i stopniowego
przeobra˝ania si´ w istot´ ludzkà to doÊwiad-
czenie niewspó∏mierne, czy wr´cz posiadajàce
znamiona cudu. Oprócz tego czas, w którym
kobieta oczekuje dziecka, jest wyjàtkowy,
przepe∏niony celebrowaniem kobiecej ˝ywio-
∏owoÊci i mocy ofiarowywania ˝ycia. Nie bez
znaczenia jest z pewnoÊcià fakt, i˝ kobieta ju˝
jako dziewczynka przygotowywana jest do roli
matki. W jej ÊwiadomoÊci stopniowo pojawia
si´ i dojrzewa obraz funkcji, którà w doros∏ym
˝yciu b´dzie musia∏a spe∏niç. Fizjologicznie bo-
wiem i kulturowo kobieta i jej cia∏o przezna-
czone sà do ofiarowywania ˝ycia.

Powy˝szy obraz macierzyƒstwa dominuje
w spo∏ecznym i kulturowym wyobra˝eniu.
W moim przekonaniu, istotnà perspektywà
w badaniu tematu macierzyƒstwa jest tak˝e
spojrzenie na nie z nieco innej, mniej popular-
nej strony. Chodzi o pewne zakwestionowanie
obowiàzujàcego, stereotypowego wizerunku
kobiety-matki i zerwanie z przekonaniem, ˝e
bycie matkà powinno byç dla kobiety „Êwi´-
tym powo∏aniem”. Oddanie siebie rodzinie
i rezygnacja z w∏asnych pragnieƒ to zadanie
wpisane w kobiece doÊwiadczenie przez kultu-
r´ patriarchalnà. Wytworzy∏a ona szereg regu-
lacji okreÊlajàcych, jak powinna zachowywaç
si´ i odczuwaç kobieta, zw∏aszcza kiedy staje
si´ matkà. Ambiwalencja stanu, jakim jest cià-
˝a, nie jest obecna w oficjalnym dyskursie.
Zdania takie, jak: „Narodziny dzieci sà Êmiercià
rodziców”2 czy „Kiedy zostajemy matkami –
umieramy”3 wywo∏ujà oburzenie, nie wpisujà
si´ bowiem w przyj´te za∏o˝enie o cudzie
i wspania∏oÊci macierzyƒstwa4. Bynajmniej nie
chodzi tu o atakowanie instytucji macierzyƒ-
stwa, czy te˝ podwa˝anie jego donios∏ej roli.
Istotna jest pewnego rodzaju refleksja, która
odczaruje mit matki oraz poka˝e, ˝e funkcja ta
czasami zaw∏aszcza osobowoÊç i kobiecoÊç.
Jednak najwa˝niejsze jest pokazanie sytuacji
granicznej macierzyƒstwa, gdzie kobiecie zo-
stanie oddany g∏os, a jej odczucia wzgl´dem
dziecka nie b´dà ubrane w wyÊwiechtane fraze-
sy. W∏aÊnie takà prób´ podj´∏a Doris Lessing
w powieÊci Piàte dziecko. Refleksja nad ksià˝kà
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1 Perrot M., Macierzyƒstwo, [w:] Moja historia kobiet,
przek∏. Szafraƒska-Brandt M., Warszawa 2009, s. 8.

2 Wypowiedê Hegla cytuj´ za Beauvoir S. de, [w:] Druga
p∏eç, przek∏. Mycielska G., LeÊniewska M., Warszawa
2009, s. 556. 

3 Wypowiedê Rachel Cusk z wywiadu dla „Wysokich
Obcasów” 45/2010.

4 Przyk∏adem jest ksià˝ka Saving Agnes Rachel Cusk,
przez którà autorka zosta∏a oskar˝ona o bycie z∏à matkà
tylko dlatego, ˝e opisa∏a cià˝´ i okres wychowywania
dzieci jako deprecjonujàcy jà jako kobiet´. Oprócz tego
Cusk poruszy∏a tabu kobiecej depresji.



noblistki jest dla mnie cenna ze wzgl´du na to,
˝e pokazuje szeroki i doÊç problematyczny
sposób spojrzenia na macierzyƒstwo. Wspo-
mniana granicznoÊç dotyczy tak˝e zagadnienia
monstrualnoÊci, które postrzegam poprzez ka-
tegori´ pi´tna. A ono zaÊ w rozumieniu Irvin-
ga Goffmana jest relacjà, która wià˝e si´
z nadawaniem i przyjmowaniem pi´tna5.

Aby si´ umiej´tnie poruszaç w szerokim ob-
szarze powieÊciowych problemów, nale˝y
przypomnieç w kilku zdaniach najwa˝niejsze
wàtki fabularne. Bezpretensjonalny plan dwój-
ki zakochanych – Harriet i Davida – du˝y dom
i gromadka dzieci. Byli przekonani, ˝e to musi
si´ udaç (dlaczego mia∏oby byç inaczej)? Na
Êwiat przychodzi czwórka zdrowych i pi´knych
dzieci, ogromny dom przy ka˝dej nadarzajàcej
si´ okazji wype∏nia si´ rodzinà. Atmosfera sie-
lanki trwa, burzona od czasu do czasu drobny-
mi problemami. Lovattowie sà przekonani, ˝e
marzenia si´ spe∏niajà. Ich plan przebiega po-
myÊlnie, dopóki na Êwiat nie przychodzi piàte
dziecko. Ben, bo tak ma na imi´ piàte dziecko
bohaterów, wywraca do góry nogami harmo-
ni´ i szcz´Êcie wytworzone przez ma∏˝onków.
Rodzina musi si´ zmierzyç z czymÊ nieoczeki-
wanym – z potworem. Konfrontacja z innoÊcià
okazuje si´ niemo˝liwa do przezwyci´˝enia.
Jednak Harriet dramatycznymi gestami posta-
nawia podjàç walk´ o Bena, tracàc przy tym
bardzo wiele – m´˝a, dzieci, szacunek pozo-
sta∏ych cz∏onków rodziny, a tak˝e swojà kobie-
coÊç.

Zdaniem Simone de Beauvoir, cià˝a jest dra-
matem rozgrywajàcym si´ we wn´trzu kobie-
ty6. Piàta cià˝a nie tylko by∏a nieoczekiwana,
ale tak˝e okaza∏a si´ doÊwiadczeniem, które
zmieni∏o ca∏kowicie ˝ycie bohaterki. Marzenie
o du˝ej i szcz´Êliwej rodzinie, które Harriet
i David próbowali zrealizowaç, przerodzi∏o si´
w koszmar. Ju˝ pierwsze miesiàce piàtej cià˝y

sà dla Harriet trudne. Ró˝nià si´ od pozosta-
∏ych, które przesz∏a bez ˝adnych problemów.

Z powodu strasznych bólów jest zdenerwowa-
na, roztrz´siona. P∏ód, który nosi w sobie, zdaje
si´ nie przynale˝eç do jej cia∏a. Staje si´ ono ob-
ce dlatego, ˝e odbiega od normy. Pierwsze mie-
siàce sygnalizujà, ˝e dziecko b´dzie inne, ale jak
t´ innoÊç rozumieç? P∏ód wykazuje si´ ogrom-
nà, wr´cz wyniszczajàcà, aktywnoÊcià. Harriet
nie potrafi sobie z nià poradziç, jej cia∏o staje
si´ w∏asnoÊcià nienarodzonego jeszcze dziecka.
Sama o sobie mówi, ˝e jej cia∏o jest posinia-
czone od wewnàtrz, czuje, jakby rozwijajàce
si´ w niej dziecko toczy∏o z nià walk´, testowa-
∏o jej wytrzyma∏oÊç. Po∏owicznym rozwiàza-
niem jest histeryczna aktywnoÊç Harriet: biega,
sprzàta, spaceruje i za˝ywa Êrodki uspokajajàce.
Robi wszystko, byle pozbyç si´ choç na chwi-
l´ bólu, który jà parali˝uje. Staje si´ samo-
wystarczalna, tylko ona potrafi odpowiedzieç
na swoje potrzeby – a w czasie cià˝y jedynym
jej pragnieniem jest odrobina wytchnienia od
p∏odu, który wyniszcza jà od wewnàtrz:
„Egzaltowana licealistka Bridget zasta∏a Har-
riet le˝àcà, wyjàcà z bólu, którego nie potrafi∏a
dok∏adnie opisaç. Dziewczyna dozna∏a szoku,
z p∏aczem wykrzykn´∏a, ˝e zawsze wiedzia∏a,
˝e to wszystko jest zbyt pi´kne […]”7.

Nie bez znaczenia okazujà si´ tak˝e inne obja-
wy „cià˝owe”, które w przypadku Harriet na-
bierajà jeszcze wi´kszego znaczenia. Dla boha-
terki Piàtego dziecka p∏ód, który nosi w sobie,
jest, jak sama okreÊla, jej wrogiem. Niespoty-
kane dotàd objawy prowadzà Harriet do histe-
rii. Wykazuje ona typowe cechy okreÊlane
przez Deutsch8 jako psychasteniczne, czyli ob-
ni˝one poczucie w∏asnej wartoÊci, sk∏onnoÊç
do pedanterii, unikanie kontaktu z otoczeniem,
l´k czy stany depresyjne.
„JeÊli Êrodek uspokajajàcy ucisza∏ wroga – tak
myÊla∏a o dzikusie w swoim ciele – na godzi-
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n´, Harriet optymalnie wykorzystywa∏a ten
czas i spa∏a, chciwie chwyta∏a sen, tuli∏a go, a˝
musia∏a wyskoczyç z ∏ó˝ka, bo dziecko budzi-
∏o si´, napierajàc na nià z takà si∏à, ˝e zbiera∏o
jej si´ na md∏oÊci” (s. 46).

Wraz z kolejnymi stadiami cià˝y nast´puje
„zadomowienie si´” dziecka w ∏onie matki.
Cia∏o kobiety stopniowo ulega przeobra˝e-
niom. Zmieniajà si´ jej kszta∏ty, skóra, a zw∏asz-
cza jej brzuch. Jest on nara˝ony na bezustannà
obserwacj´. Stanowi wraz z kobiecym ∏onem
swoiste centrum oglàdu. Wymienione prze-
obra˝enia sà êród∏em l´ku, który w rozumieniu
Adrienne Rich jest l´kiem przed transforma-
cjà, nieznanym. Ów niepokój zwiàzany jest
z wyobra˝eniami przysz∏ej matki, które wy-
tworzy∏a kultura patriarchalna. Zatem kiedy
oczekiwania kobiety wobec jej stanu sà inne,
wówczas wytwarza si´ coÊ na kszta∏t obcoÊci
i niepokoju przybierajàcego postaç pytaƒ: czy
powinnam tak czuç? Czy mog´ czuç si´ zagro-
˝ona przez dziecko? Kulturowy obraz kochajà-
cej i szcz´Êliwej matki powodowaç mo˝e stany
l´kowe, z którymi kobieta, wobec niemo˝noÊci
wpisania si´ w ten obraz, ukrywa si´. Cià˝a
staje si´ samotnym oraz traumatycznym do-
Êwiadczeniem. W wypadku Harriet Lovatt ozna-
cza nawet „zniszczenie wczeÊniejszego ja”9. 

Wedle koncepcji brytyjskiej pisarki Rachel
Cusk, kobieta, zostajàc matkà, w symbolicz-

nym sensie umiera. Rodzi si´ nowa osoba, któ-
rà kszta∏tuje doÊwiadczenie macierzyƒstwa.
Bohaterka powieÊci Doris Lessing jest matkà
piàtki dzieci. Najwi´kszy wp∏yw mia∏a na nià
ostatnia cià˝a. Piàte dziecko okazuje si´ Innym
dzieckiem. Wobec powy˝szej koncepcji naro-
dziny Harriet jako nowej osoby to narodziny
monstrum. Jej nowe „ja” kszta∏towa∏o si´
przez podj´cie opieki nad Innym dzieckiem -
potworem. Rodzina bohaterki nie mo˝e zrozu-
mieç, czym kieruje si´ Harriet, chcàc uczyniç
z Bena „normalne” dziecko. W ich oczach jest
monstrualna tak˝e dlatego, ˝e wyda∏a na Êwiat
monstrum, a zatem staje si´ nosicielkà pi´tna
swojego dziecka. 

Kulturowy obraz porodu zwiàzany jest w wielu
miejscach na Êwiecie z przekonaniem o niewy-
obra˝alnym bólu. Karà wymierzonà Ewie przez
Boga jest w∏aÊnie cierpienie po∏àczone z wyda-
waniem na Êwiat potomstwa. Kiedy kobieta
oczekuje pierwszego dziecka, doÊwiadcza przede
wszystkim l´ku przed nieznanym. Wizja porodu
przepe∏niona jest opowieÊciami i prze˝yciami
innych kobiet, poniewa˝ dzielà si´ one tym do-
Êwiadczeniem. Donios∏oÊç tego prze˝ycia
sprawia, ˝e kobiety, przekazujàc sobie opo-
wieÊç o porodzie, wt∏aczajà w swój sposób
myÊlenia pewne przekonania i gotowe wy-
obra˝enia o porodzie. W takim kontekÊcie ko-
biecoÊç kszta∏towana jest w oczekiwaniu na
cierpienie, owiana jest tak˝e tajemnicà, która
wywo∏uje niepokój i zdezorientowanie. Cyto-
wane przez Adrienne Rich studium porodu do-
konane przez Freedman i Ferguson zawiera re-
fleksj´ nad l´kiem przed cierpieniem. Wed∏ug
badaczek, ma on swoje êród∏o w „empirycznie
nabytej wiedzy o okaleczeniach i Êmierci”
bàdê w narodzinach potworów. Wspó∏czeÊnie,
jak podaje Rich, w wielu kulturach wierzy si´,
˝e brzemienna kobieta jest szczególnie podat-
na na szkodliwe i nieznane wp∏ywy. Takie
przekonania prowadzà do obwiniania kobiety
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5 Szerzej kwesti´ t´ rozwija Goffman w: Pi´tno.
Rozwa˝ania o zranionej to˝samoÊci, Gdaƒsk 2007.

6 Beauvoir S. de, Sytuacja: Matka, [w:] Druga p∏eç, 
op. cit., s. 556–557.

7 Lessing D., Piàte dziecko, przek∏. Gren A., Warszawa
2005, s. 43. Dalsze cytaty zaznaczam w tekÊcie.

8 Zdanie H. Deutsch przytaczam za Beauvoir S. de,
Sytuacja: matka, op. cit. s. 557. Psychoanalityczka
opisuje przypadek pacjentki T. Artus.

9 Rich A., Poród wyalienowany, [w:] Zrodzone
z kobiety. Macierzyƒstwo jako doÊwiadczenie
i instytucja, przek∏. Mizieliƒska J., Warszawa 2000, 
s. 238.
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Natalia ma 35 lat i trójk´ dzieci: Basi´ – 5, Zygmunta – 3, Teresk´ – 2. — „Trójki ma∏ych dzieci nie da si´
ogarnàç nawet z pomocà bliskich. Trzeba by mieç dwie nianie i przedszkole. A jak któreÊ zachoruje?” –
mówi i opowiada, ˝e wtedy wymyÊli∏a, i˝ b´dzie szyç i projektowaç w domu. Lustro z ∏azienki wstawi∏a do
salonu i tak powsta∏a Pracownia Przymiarki.

Jola ma 32 lata. Prowadzi w∏asnà Pracowni´ Fryzjerskà. Do pracy wróci∏a, gdy syn mia∏ 3 miesiàce.
MyÊla∏a, ˝e stanie si´ to troch´ póêniej, ale nagle zacz´∏o do niej docieraç, ˝e bez niej Pracownia nie
dzia∏a tak, jak trzeba. Poczu∏a si´ wi´c nie do zastàpienia.



o to, ˝e dziecko odbiega od przyj´tej normy
bàdê oczekiwaƒ. 

Warto zadaç sobie pytanie o strach przed uro-
dzeniem potwora. Ciekawych êróde∏ owego l´-
ku dopatruje si´ Sheila Kitzinger, uwa˝a bo-
wiem, ̋ e ma to zwiàzek z: „Krystalizacjà g∏´bo-
ko zakorzenionego poczucia winy. Dziewczyna
chce ukaraç samà siebie, zmyç win´ pokutnà –
poprzez stworzenie ze swojego cia∏a mon-
strum, ˝ywego ucieleÊnienia w∏asnego z∏a”10.

Wspó∏czesna kultura zachodnia podziela do-
minujàce na przyk∏ad w dawnych wierzeniach
ludowych „g∏´bokie odczuwanie kobiecego
cia∏a”11, podatnego na magi´ i przep∏yw z∏ych
mocy. Wp∏ywa to w sposób znaczàcy na od-
czucia kobiet, w których upatruje si´ mon-
strów, jeÊli nie wpiszà si´ w oczekiwania wy-
tworzone przez wyidealizowany obraz matki. 
Poród bohaterki Piàtego dziecka jest wyczeki-
wany. Jednak oczekiwanie nie wià˝e si´ z ra-
doÊcià i ch´cià powitania nowego cz∏onka ro-
dziny. Okres oÊmiomiesi´cznej cià˝y Harriet
by∏ dla ca∏ej rodziny bolesnym doÊwiadcze-
niem. Matka zosta∏a odseparowana od swoich
dzieci, poniewa˝ budzi∏a w nich strach. Jej nie-
mo˝noÊç poradzenia sobie z nieoczekiwanà
dla niej sytuacjà prowadzi jà do rozpaczy. 
„Ani lekarz, ani nikt inny nie chcia∏ zobaczyç,
jak bardzo nietypowa by∏a ta sytuacja. Space-
rujàc, chodzàc, biegajàc po wiejskich drogach,
wyobra˝a∏a sobie, ˝e bierze du˝y nó˝ kuchen-
ny, rozcina brzuch, wyjmuje dziecko – a kiedy
w koƒcu popatrzà na siebie po d∏ugiej walce na
oÊlep, co Harriet zobaczy?” (s. 53).

Wra˝enia Harriet pozostajà w jej wyobraêni,
która ujawnia nieuÊwiadomionà dotàd potwor-
noÊç. Zdaje sobie spraw´, ˝e jej prze˝ycie
znajduje si´ poza sferà opowieÊci i zrozumie-
nia, którego, byç mo˝e, oczekiwa∏aby od swo-
ich najbli˝szych. Nie mo˝e si´ nim dzieliç, nie

jest ono bowiem zgodne z obowiàzujàcym
dyskursem szcz´Êliwej matki, gotowej poÊwi´-
ciç si´ dla dobra dziecka i rodziny:
„Kiedy znalaz∏a si´ w szpitalu, szarpiàcy ból
mia∏ niespotykane wczeÊniej nasilenie. Dziec-
ko najwyraêniej wyrywa∏o si´ na Êwiat. Harriet
wiedzia∏a, ˝e jest posiniaczona; w Êrodku mu-
sia∏a byç jednym wielkim siƒcem, o czym nikt
nigdy si´ nie dowie…” (s. 53–54).

Wyzwanie, jakie stan´∏o przed Harriet wraz
z pojawieniem si´ piàtego dziecka, zmieni∏o
jej w∏asne wyobra˝enie na temat macierzyƒ-
stwa. WrogoÊç i obcoÊç, które odczuwa∏a wo-
bec Bena, sprawi∏y, ˝e nie mog∏o tu byç mowy
o proponowanym przez Luce Irigaray zwiàzku
„cia∏o w cia∏o z matkà”12. Wi´ê matki z Innym
dzieckiem b´dzie ambiwalentna, a nawet cza-
sem paradoksalna. Dzieje si´ tak, gdy˝ powsta-
je konflikt mi´dzy porzàdkiem spo∏ecznym
a odczuciami niewpisanymi w powszechnie
utrwalony obraz matki. 

„Mi∏oÊç i z∏oÊç mogà wspó∏istnieç; z∏oÊç z po-
wodu okolicznoÊci towarzyszàcych macie-
rzyƒstwu mo˝e zostaç przekszta∏cona w z∏oÊç
na dziecko, nierozdzielnie zwiàzanà z l´kiem,
˝e nie «kochamy»; smutek z powodu wszyst-
kiego, czego nie mo˝emy uczyniç dla naszych
dzieci w spo∏eczeƒstwie, które w niewystar-
czajàcy sposób rozpoznaje ludzkie potrzeby,
zostanie przekszta∏cony w poczucie winy i we-
wn´trzne rozdarcie. […] jednak˝e jeÊli matka
«zawiedzie» dzieci, sam jej charakter, status
jako kobiety stajà pod znakiem zapytania”13.

Harriet bardzo szybko si´ przekonuje, ˝e na-
wiàzanie jakiejkolwiek wi´zi z Benem b´dzie
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11 Ibidem.
12 Irigaray L., Cia∏o w cia∏o z matkà, przek∏. Araszkiewicz A.,

Kraków 2000. 
13 Rich A., Âwi´te powo∏anie, [w:] Zrodzone z kobiety...,

op. cit., s. 97.



trudne. Opory, które ca∏y czas napotyka w pró-
bach kontaktu z dzieckiem, nie pozwalajà si´
jej zaanga˝owaç. Wedle Simone de Beauvoir,
najintymniejszym przejawem zwiàzku matki
i dziecka jest karmienie14. Ssanie matczynej
piersi jest przed∏u˝eniem stanu „wakacji”, spo-
koju, pe∏ni, którymi mo˝e upajaç si´ kobieta. 
„Ben ssa∏ tak mocno, ˝e pierwszà pierÊ opró˝-
nia∏ w niespe∏na minut´. Kiedy pierÊ robi∏a si´
niemal pusta, zawsze zaciska∏ dziàs∏a, a Har-
riet musia∏a go odrywaç. Wyglàda∏o to tak,
jakby pozbawia∏a syna piersi; s∏ysza∏a jak Da-
vid zaczyna inaczej oddychaç. Ben rycza∏
z wÊciek∏oÊci, jak pijawka przyssawa∏ si´ do
drugiej piersi i ssa∏ z takà si∏à, ˝e czu∏a, jakby
ca∏a pierÊ zanika∏a mu w gardle. Tym razem
zostawi∏a go przy sutce, a˝ zacisnà∏ dziàs∏a,
wtedy odsun´∏a go z okrzykiem” (s. 56–57).
„Ben zaczà∏ coÊ nowego: podczas karmienia
kilkakrotnie przerywa∏ ssanie i mocno zaciska∏
dziàs∏a, a˝ Harriet krzycza∏a z bólu. Wydawa-
∏o jej si´, ˝e ma∏e zimne oczka patrzà na nià
z∏owrogo” (s. 58).

Dziecko atakuje cia∏o matki. Piersi Harriet sà
poranione, sine niczym jej brzuch w czasie,
kiedy Ben przebywa∏ w jej ∏onie. CielesnoÊç
Harriet jest polem walki mi´dzy nià a jej mon-
strualnym dzieckiem. Si∏a Bena zatrwa˝a resz-
t´ rodziny. Nie sà w stanie zrozumieç innoÊci
nowego cz∏onka rodziny i uporaç si´ z nià.
Z kolei Harriet nie potrafi zrezygnowaç z Be-
na. Walczy z nim o jego normalnoÊç, próbujàc
przystosowaç go i zniwelowaç to, co ró˝ne.
Ostatecznie Harriet jako matka nie mo˝e si´
zrealizowaç w rodzinie w innej formie ni˝
opieka nad dzieçmi i domem. T´ rol´ wybra∏a
dla siebie, zgodzi∏a si´ na nià, planujàc przy-
sz∏oÊç z Davidem. Jednak˝e ma∏˝onkowie nie
podzielajà zdania w kwestii swojego syna.
Uratowanie przez Harriet dziecka z zak∏adu
ostatecznie przekreÊli∏o szanse na uratowanie
ma∏˝eƒstwa. Wobec tego uczucia, których nie

mo˝e ju˝ okazaç Davidowi, przenosi na Bena,
ca∏ym zainteresowaniem obdarzajàc syna. Pra-
gnienie dobra dla swojego Innego dziecka sta-
wia ponad w∏asne dobro. Skupia na synu te
uczucia, których nie mo˝e ju˝ w pe∏ni oddaç
rodzinie, poniewa˝ dzieci odwracajà si´ od
niej i bojà si´ najm∏odszego brata. Rodzina,
która tak ch´tnie odwiedza∏a wielki dom Lo-
vattów, nie pojawia si´ ju˝ tak cz´sto. Wybra-
nie Bena oznacza dla Harriet samotnoÊç.

Powy˝sze rozwa˝ania prowadzà ku opowieÊci
o zd∏awionych uczuciach matek, a te z kolei na-
le˝à do ciemnych zakamarków historii dyskur-
su feministycznego oraz psychoanalitycznego.
Metodologie te, dysponujàc kulturowo-spo-
∏ecznym wyobra˝eniem kobiecej roli, analizujà
jego realizacj´ i skupiajà si´ na popularyzowa-
niu i prze∏amywaniu stereotypowego myÊlenia
o byciu matkà. Helene Deutsch, zestawiajàc
cechy dobrej matki, stworzy∏a termin „kobie-
cej kobiety”, w której wspó∏dzia∏ajà harmonij-
ne sk∏onnoÊci narcystyczne i masochistyczna
zdolnoÊç zniesienia cierpienia15. Psychoanali-
tyczka twierdzi, ˝e pragnienie bycia kochanà
ma swoje pod∏o˝e w narcystycznym po˝àdaniu,
które ulega u „macierzyƒskiej kobiety” meta-
morfozie dzi´ki przeniesieniu jej ego na dziec-
ko, b´dàce owego ego substytutem. Natomiast
kwestii komponentów o masochistycznym
pod∏o˝u w psychice macierzyƒskiej Helene
Deutsch upatruje g∏ównie w przejawiajàcej si´
zdolnoÊci matki do poÊwi´cenia samej siebie,
w jej przyzwoleniu na to, by cierpieç dla dobra
dziecka, jak i w jej póêniejszej zgodzie na
uniezale˝nienie si´ dziecka, gdy przyjdzie czas,
aby sta∏o si´ ono niezale˝ne16. Tak rozumie ro-
l´ matki bohaterka Piàtego dziecka – Harriet. 

Konstruujàc opowieÊç o Historii mi∏oÊci macie-
rzyƒskiej, Elisabeth Badinter zajmuje si´ obra-
zem z∏ej matki, korzystajàc i tym razem z tez
Helene Deutsch17. Psychoanalityczka tworzy
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obraz z∏ej matki, przeciwstawiajàc jej cechy –
cechom dobrej matki. Tworzenie wizerunku
kobiety „z∏ej matki” odbywa si´ poprzez kwe-
stionowanie instynktu macierzyƒskiego. Zda-
niem Deutsch, kwestia jakoÊci mi∏oÊci macie-
rzyƒskiej mo˝e byç zrealizowana dopiero
wówczas, gdy wszystkie m´skie pragnienia,
mi´dzy innymi freudowska zazdroÊç o penisa,
zostanà odrzucone lub poddane sublimacji. To
w∏aÊnie kobiety nadal odczuwajàce owe m´skie
pragnienia prze˝ywajà wewn´trzne konflikty,
które utrudniajà im oddanie si´ macierzyƒskiej
mi∏oÊci. Austriacka badaczka konstatuje, ˝e mi-
∏oÊç macierzyƒska rozwija si´ jedynie kosztem
mi∏oÊci w∏asnej, co sprowadza si´ do zubo˝e-
nia ego matki. W wypadku niektórych kobiet
ego upomina si´ o swoje prawo do ekspresji
i satysfakcji. Ta egoistyczna tendencja jest nie-
zwykle z∏o˝ona i problematyczna, stanowi bo-
wiem przeszkod´ w utrzymaniu „p´powiny ∏à-
czàcej matk´ z dzieckiem”. Stàd te˝ wniosek
Deutsch, ˝e im silniejsze sà m´skie sk∏onnoÊci,
tym z wi´kszym zdecydowaniem ego kobiety
mo˝e si´ odwróciç od macierzyƒskich obo-
wiàzków18. 

Intrygujàcà kwestià w obrazie matki zapropo-
nowanym przez Lessing jest to, czym kieruje
si´ Harriet. Uparta ch´ç socjalizacji syna nie
powiod∏a si´. Czy mo˝na zatem powiedzieç
o Harriet, ˝e dà˝y do autodestrukcji? Czy jest
to, w rozumieniu Helene Deutsch, pragnienie
cierpienia, które dochodzi do g∏osu, kiedy ego
kobiety jest zagro˝one? Kiedy Ben znika na

krótko z ˝ycia Lovattów, wszystko wskazuje
na to, i˝ stan normalnoÊci i spokoju sprzed na-
rodzin Bena powróci na sta∏e do domu.
„W ciàgu nast´pnych dni rodzina rozkwit∏a ni-
czym papierowe kwiaty w wodzie. Harriet zro-
zumia∏a, jakim ci´˝arem by∏ Ben, jak bardzo
ich wszystkich ciemi´˝y∏, jak bardzo dzieci
cierpia∏y […]” (s. 84).
„Dni mija∏y, a dom wype∏nia∏ si´ normalno-
Êcià” (s. 85).

Atmosfera powszechnego szcz´Êcia domowni-
ków nie udziela∏a si´ Harriet. MyÊli bohaterki
powraca∏y do czarnej furgonetki, która tak
gwa∏towanie zabra∏a Bena z jej ˝ycia. Postawa
kobiety mo˝e dziwiç, to bowiem, czego do-
Êwiadczy∏a przy piàtym dziecku, by∏o dla niej
traumatycznym prze˝yciem. Relacje matki
i syna przypomina∏y walk´, w której Harriet
nieraz powtarza∏a do Innego dziecka: nie po-
zwol´ ci nas zniszczyç. Pomijajàc wszystkie te
doÊwiadczenia, bohaterka nie mo˝e si´ pogo-
dziç z odejÊciem Bena.
„Harriet udzieli∏o si´ powszechne uczucie ulgi,
z trudem mog∏a uwierzyç, ˝e tak d∏ugo znosi∏a
ogromne napi´cie, ale mimo to nie potrafi∏a
wyrzuciç Bena z umys∏u. Nie myÊla∏a o nim
z mi∏oÊcià ani sympatià; nie lubi∏a siebie za to,
˝e nie umie znaleêç choçby iskierki normalne-
go uczucia. To poczucie winy i przera˝enie nie
pozwoli∏y jej zasnàç w nocy, a David wiedzia∏,
˝e Harriet nie Êpi, mimo ˝e próbowa∏a to ukry-
waç” (s. 85).

Ostatecznie czy mo˝emy w opisie relacji Har-
riet i Bena pos∏ugiwaç si´ kategorià instynktu
macierzyƒskiego? Wed∏ug Elisabeth Badinter,
on nie istnieje. Podobnà tez´ zawar∏a w Drugiej
p∏ci Simone de Beauvoir, przy czym uczyni∏a
ona jeszcze jeden krok, ostatecznie stwierdza-
jàc, ˝e nie mo˝na tego terminu u˝ywaç w sto-
sunku do istot ludzkich19. Pos∏u˝´ si´ stwier-
dzeniami Badinter. Francuska badaczka uwa˝a
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poj´cie instynktu macierzyƒskiego za przesta-
rza∏e. Dostrzega jednak we wspó∏czesnych
dyskursach ciàgle powracajàce myÊlenie o ma-
cierzyƒstwie w∏aÊnie w kontekÊcie instynktu.
By dociec przyczyn owego przekonania, pro-
ponuje odwo∏aç si´ do S∏ownika XX wieku
Larousse’a z 1971 roku, w którym to zawarto
przekonanie o tym, ˝e instynkt macierzyƒski
jest pierwotnà sk∏onnoÊcià w∏aÊciwà ka˝dej
normalnej kobiecie. Odczucie to powinno to-
warzyszyç macierzyƒstwu, gdy˝ zawarte jest
w tym pragnienie, które popycha kobiet´ do
sprawowania nad dzieckiem opieki fizycznej
oraz moralnej20. W przedstawionym sposobie
myÊlenia o mi∏oÊci macierzyƒskiej jako uczu-
ciu niepodlegajàcemu zmianom kryje si´, zda-
niem autorki, przekonanie o istnieniu natury
ludzkiej zmieniajàcej si´ tylko „powierz-
chownie” oraz kultury b´dàcej ju˝ jedynie
tylko fenomenem21. Ten sposób myÊlenia
wdra˝a przekonanie o niegasnàcej mi∏oÊci ma-
cierzyƒskiej, niezwa˝ajàcej na ˝adne odst´p-
stwa czy ró˝nice. Ów punkt widzenia to typowe
dla kultury patriarchalnej postrzeganie kobie-
ty, która zosta∏a stworzona do roli matki, co
wi´cej – dobrej matki. Ka˝de odst´pstwo od
takiej normy rozpatrywane jest w kategoriach
patologicznego wyjàtku. 

Powy˝sze tezy obna˝ajà rzeczywistoÊç, w któ-
rej musi funkcjonowaç bohaterka ksià˝ki.
Dom, oczekiwania i presja rodziny sà swoistym
mikrokosmosem, w którym Harriet musi wy-
bieraç mi´dzy rozchwianymi pragnieniami
a oczekiwaniami wzgl´dem niej samej. Boha-
terka potrafi sama przed sobà przyznaç, ˝e nie
kocha Bena. Nie potrafi jednak wyt∏umaczyç
dziwnej relacji mi´dzy nimi. Poczucie winy
nie wydaje mi si´ wystarczajàcym wyjaÊnie-
niem tego, co tkwi u podstaw psychicznej wi´-
zi matki i syna. Oprócz nieradzenia sobie
z w∏asnymi oczekiwaniami wobec siebie jako
matki dziecka, Harriet wydaje si´ ods∏aniaç

sk∏onnoÊç do umniejszania i deprecjonowania
swojej to˝samoÊci. Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià bo-
haterka wybiera trudny i mozolny proces przy-
stosowania Bena. Âwiadomie przyjmuje pi´tno
i wszystkie konsekwencje z nim zwiàzane:
„Pewnego ranka gwa∏towanie obudzi∏a si´ ze
z∏ego snu, chocia˝ go nie pami´ta∏a, oznajmi∏a:
– Jad´ sprawdziç, co oni robià z Benem.
David otworzy∏ oczy i le˝a∏ w milczeniu, pa-
trzàc ponad swoim ramieniem w okno. Nie
spa∏, ale drzema∏. Harriet wiedzia∏a, ˝e tego
w∏aÊnie si´ obawia∏, a coÊ w jego postawie po-
wiedzia∏o jej: «A zatem doÊç».
– Davidzie, ja musz´.
– Nie rób tego – powiedzia∏.
– Po prostu musz´.
Po tym, ˝e David le˝a∏, nie patrzàc na nià,
i wymówi∏ tylko te trzy s∏owa, pozna∏a, ˝e ro-
bi∏a coÊ, co by∏o dla niej niedobre […]” 
(s. 85–86).

Simone de Beauvoir w klasycznym ju˝ dziele
Druga p∏eç napisa∏a zdanie, które doskonale
okreÊli∏o doÊwiadczenie kobiece: „Nie rodzi-
my si´ kobietami – stajemy si´ nimi”22.W∏aÊnie
owo przejÊcie w stawaniu si´ kobietà, a zw∏asz-
cza matkà, jest niezwykle intrygujàce i nie-
jednoznaczne. Kobieta jako reprezentantka
drugiej p∏ci jest wielkim Innym23. Niemo˝noÊç
skonstruowania i scalenia doÊwiadczenia ko-
biecoÊci sprowadza si´ do ciàg∏ego definiowa-
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nia jej jako Innego. Zawi∏a historia kobiet
w dochodzeniu emancypacji nie jest potrzeb-
na, byç mo˝e by∏aby zanadto oczywista. Jed-
nak zwrócenie si´ ku teoretycznym rozstrzy-
gni´ciom zwiàzanym z byciem kobietà-matkà
wydaje mi si´ potrzebne i wa˝ne. Michelle
Perrot nazywa macierzyƒstwo bogatà rzeczywi-
stoÊcià, z której wystarczy wybraç tylko kilka
wa˝niejszych wàtków historycznych, by si´
przekonaç, jak skomplikowana jest to kwestia.
Dla kobiety, pisze badaczka w Mojej w∏asnej
historii kobiet, macierzyƒstwo to podstawa to˝-
samoÊci, êród∏o innoÊci – nawet jeÊli nie zosta-
∏o prze˝yte24. Decyzja o posiadaniu bàdê niepo-
siadaniu dziecka by∏a i jest kwestià obcià˝onà
pewnà kulturowà restrykcjà spod znaku powin-

noÊci biologicznej kobiety. Do tego dochodzi
przeÊwiadczenie o swego rodzaju pe∏ni kobieco-
Êci, którà kobieta mo˝e osiàgnàç tylko poprzez
zostanie matkà. Adrienne Rich w znamiennych
rozwa˝aniach na temat macierzyƒstwa wpro-
wadzi∏a podzia∏ na macierzyƒstwo instytucjo-
nalne oraz takie, które jest wynikiem doÊwiad-
czenia kobiecego w intymnej relacji ze swoim
dzieckiem25. Agnieszka Gajewska uznaje tak
pokazany przez Rich zwiàzek matki i dziecka
za „podstawowà relacj´ spo∏ecznà, która zosta-
∏a zaw∏aszczona przez wrogà kobietom kultu-
r´”26 i przytacza znamienne zdanie Ann Dally:
„Matki zawsze by∏y, ale macierzyƒstwo zosta-
∏o wymyÊlone”27. 
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