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Micha∏ Larek: Od 2006 roku prowadzisz
Fundacj´ MaMa. Jakie sà cele tej instytucji?

Zak∏ada∏am jà z kole˝ankami, które zna∏am
jeszcze z dzia∏alnoÊci feministycznej. To wa˝-
ne, bo to sà nasze korzenie. 
G∏ównym celem by∏o uchronienie mnie od fru-
stracji. Gdy urodzi∏am dziecko, by∏am m∏odà
osobà. Chcia∏am si´ uwolniç od gniazda matek
przy piaskownicy. 
By∏yÊmy ju˝ wtedy gotowe do dzia∏ania syste-
mowego. Nie pikieta pod sejmem, ale spotka-
nie z pos∏ankà. To by∏a istotna zmiana w my-
Êleniu. Postanowi∏yÊmy zach´ciç kobiety do
dzia∏ania na rzecz zmian swojej sytuacji, skoro
im si´ ona nie podoba. Chcia∏yÊmy te˝ je wy-
prosiç z domu, bo wyda∏o si´ nam, ˝e b´dzie
dobrze dopiero wtedy, gdy matki opuszczà
cztery Êciany, zacznà si´ spotykaç i omawiaç
wreszcie swoje problemy – tak mocno stabu-
izowane. Kolejna rzecz: zale˝a∏o nam na tym,
˝eby poruszaç tematy, o których do tej pory
nikt nie mówi∏. Stàd bariera architektoniczna,
od której zacz´∏yÊmy. Nikt wczeÊniej nie
zwróci∏ uwagi, ˝e to jest problem tak˝e m∏o-
dych rodziców, mocno osadzony w codzienno-
Êci. A to nas bardzo interesuje, bardziej ni˝
wznios∏e idee. 

M.L.: Feminizm i macierzyƒstwo…

Wtedy w ruchu feministycznym nie mówi∏o
si´ wiele o macierzyƒstwie. By∏a tylko aborcja,
usuwasz, nie usuwasz. Na tym si´ koƒczy∏a
kwestia planów reprodukcyjnych. Has∏o
„Moje cia∏o, mój wybór” by∏o traktowane doÊç
jednoznacznie. Chodzi∏o o nieplanowanà cià-
˝´. Nie by∏o zbyt du˝o opracowaƒ naukowych
na ten temat, Bobrowska, Adrienne Rich. To
byç mo˝e by∏o spowodowane bardzo prostà
rzeczà. Wi´kszoÊç feministek w tamtych cza-
sach, czyli w po∏owie lat dziesiàtych, nie mia-
∏a dzieci. Dzisiaj Polska jest innà przestrzenià
do rozmowy. 

M.L.: Uwa˝asz, ˝e polskie macierzyƒstwo to
projekt patriarchalny, m´ski?

Tak. Macierzyƒstwo w Polsce jest nadal nie-
odzyskane. O ile Polki jakoÊ tam si´ emancy-
pujà, czasem dzi´ki kolorowym pisemkom,
o tyle matki dopiero zaczynajà szeroko otwie-
raç oczy. A kto napisa∏ mój scenariusz? Bo nie
ja! Ale to jest proces bardzo trudny. Z tego
wzgl´du, ˝e w Polsce macierzyƒstwo jest total-
nie oblepione stereotypami, dotykajàcymi cho-
cia˝by tej s∏awnej matki Polki. Kobieta nie ma
tu pragnieƒ, ambicji, nie ma to˝samoÊci. MyÊl´
te˝ o obleÊnym, tradycjonalistycznym przekona-
niu, zakorzenionym tak˝e w religii katolickiej,
˝e ta nasza matka, którà ma si´ tylko jednà, któ-
ra jest najwi´kszà Êwi´toÊcià, którà ca∏ujemy
w r´k´ 26 maja, ma zapierdzielaç ze Êcierà
i obs∏ugiwaç nas do grobowej dechy. To robià
i kolesie, i dziewczyny. Przyk∏adem jest tu nie-
samowite przywiàzanie do instytucji babci.
Dla wielu osób w Polsce naturalne jest, ˝e ich
matki opiekujà si´ ich dzieçmi. To pewnie jest
wzruszajàce i pi´kne, ale dobrze by by∏o, gdy-
by ka˝dy z nas móg∏ mieç na ten temat w∏asne
zdanie. MyÊl´, ˝e przyda∏aby si´ nam tak˝e
emancypacja babç. Ale to si´ stanie gdzieÊ do-
piero za 30 lat, kiedy my si´ staniemy babcia-
mi.
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By∏am zbuntowanym 
dzieckiem. Nie szanowa∏am
matki. Wi´c po urodzeniu
dziecka powiedzia∏am: 
mamo, wybacz.



M.L.: Na stronie internetowej piszecie o tym, 
˝e interesujà was realne problemy kobiet. 
Czyli jakie?

OczywiÊcie bardzo ró˝ne. Ale te˝ i bardzo
konkretne. Nie boimy si´ wi´c próby zmiany
ustaw, ale te˝ tak zwanego systemu. Wi´k-
szoÊç z nas pochodzi ze Êrodowisk punko-
wych. 

M.L.: I ju˝ nie olewacie systemu.

Nie, no, staramy si´ go oczywiÊcie olewaç. Ale
w pewnym wieku pojawia si´ pytanie: no do-
bra, ale jak ju˝ olejemy ten system, to co dalej?
Realne problemy sà osadzone w ró˝nych kon-
tekstach. Dla jednej mamy realnym proble-
mem b´dzie to, ˝e jej spó∏dzielnia czy wspólnota
mieszkaniowa nie zgadza si´ na wybudowanie
podjazdu na pi´ç schodków, bo uwa˝a, ˝e prze-
pisy przeciwpo˝arowe tego zabraniajà. Dla innej
realnym problemem b´dzie to, ˝e jej by∏y partner
i ojciec dziecka zabrania jej wyjechaç z dzieçmi
za granic´ na urlop. Bo nie. Bo on rzàdzi.

M.L.: Skoro mówicie o „realnych” problemach, 
to jednoczeÊnie sugerujecie, ˝e sà wydumane
problemy.

Powiem to, ale nie chcia∏abym, ˝eby to za-
brzmia∏o jak wartoÊciowanie. Jakiej firmy wó-
zek wybraç? Takie problemy uwielbiajà matki.
Uwielbiajà skupiaç si´ na nieistotnych rze-
czach.

Justyna Zimna: Na konsumpcji macierzyƒstwa.

Tak. To jest problem czasopisma, agencji re-
klamowej. Nie nasz. Matki uwielbiajà godzi-
nami gadaç o zupkach i pupkach, a nie zwraca-
jà uwagi, ˝e ktoÊ przed chwilà bezprawnie
zwolni∏ je z pracy. Nasza praca to praca si∏a-
czek. Kobiety nie chcà o tym rozmawiaç. 

J.Z.: W imieniu jakiej zbiorowoÊci matek wyst´-
pujecie?

˚adnej na szcz´Êcie.

J.Z.: Ale wasze artyku∏y korzystajà z takich
zbiorowoÊciowych formu∏, „Hej, nie dajmy si´,
zmieƒmy coÊ, nie róbmy czegoÊ”.

My si´ ciàgle pilnujemy, ˝eby nie mówiç
w imieniu matek, bo ich jest naprawd´ du˝o.
Mamy takie szerokie spektrum kobiet, które
si´ do nas zg∏aszajà… Sà ekomamy, sà mamy
dysfunkcjonalne spo∏eczne. Kiedy piszemy na-
sze p∏omienne manifesty, mamy na myÊli siebie.
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e mieszkamy w specyficz-
nym Êrodowisku. Wielkomiejskim, w baƒce
mydlanej. Wolne zawody, akademickie Êrodo-
wiska, sztuka? Co to za procent spo∏eczeƒstwa
jest, przepraszam bardzo? Ale wierzymy, ˝e sà
problemy wspólne. Od barier architektonicz-
nych po poczucie braku spe∏nienia w macie-
rzyƒstwie.

J.Z.: Rozumiem, ˝e macie dalekosi´˝ny cel.
Tworzycie inne spo∏eczeƒstwo.

Tak. To trudne, ale ka˝da organizacja powinna
mieç tego rodzaju cel. Za pi´ç, dziesi´ç lat.
Ten cel to zmiana podejÊcia do macierzyƒstwa.
Tak˝e zmiana podejÊcia do macierzyƒstwa sa-
mych matek. No i próba pokazania kobietom,
˝e mo˝na sobie scenariusz ˝yciowy napisaç.
˚e mo˝na mieç pomys∏ na w∏asne macierzyƒ-
stwo. To feministyczna wizja. WczeÊniej mó-
wi∏am o matce Polce. A teraz przecie˝ jest super-
mama. Kolorowe pisemka, fora internetowe,
gdzie mo˝na znaleêç 1500 scenariuszy ma-
cierzyƒstwa. Matka, która wraca do pracy po
tygodniu. Matka, która nie pracuje. 

M.L.: Mamy wi´c, z jednej strony, opresywnà
monologicznoÊç, a z drugiej – przera˝ajàcà
ró˝norodnoÊç.

No, ona jest przera˝ajàca o tyle, o ile przera˝a-
jàca jest nasza doros∏oÊç.

J.Z.: Polki potrzebujà podpowiedzi?

Polki potrzebujà podpowiedzi. A przecie˝ t´
przera˝ajàcà wieloÊç trzeba przyjàç na klat´.
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W koƒcu jesteÊmy doros∏ymi osobami. Wiado-
mo, ˝e nasze wybory ˝yciowe b´dà mieç plusy
i minusy. A polskiej matki nie staç na reflek-
sj´, co ja chc´ robiç. Martwi si´ raczej tym, co
powie teÊciowa, mà˝, czy dobrze wyglàda.
Macierzyƒstwo jest pod takim obstrza∏em, ˝e
boimy si´, i˝ ka˝dy nasz wybór b´dzie bezna-
dziejny. 

J.Z.: Nie masz wra˝enia, ˝e to jest…

Konflikt tragiczny?

M.L.:[Êmiech]
J.Z.: Czy matki potrzebujà szefa?

Matki uwielbiajà szefa. A najbardziej lubià
szefowe. Bo szefowymi matek sà inne matki.
To bezustanna samokontrola. Na przyk∏ad
szko∏a. To miejsce bezustannego pilnowania
si´ nawzajem. Ojcowie sà bardziej wyluzowa-
ni. Widz´ to po sobie i swoim ch∏opaku, który
cz´sto mówi: Bo˝e, ju˝ weê si´ uspokój. A ja:
nie, nie, mój syn nie mia∏ kredki. Co pani sobie
pomyÊla∏a o mnie [Êmiech]. On nie mia∏ kred-
ki, a ja jestem winna. Taka jazda non stop si´
robi w g∏owie. 

J.Z.: By∏aÊ kiedyÊ Êwiadkiem sceny, w której
matka niepracujàca poucza matk´ pracujàcà
i odwrotnie?

Tak. Non stop jest ocenianie i pouczanie. Dla-
tego matki, które nie majà szefowych, nie ma-
jà zarazem punktu odniesienia.

J.Z.: Czy to nie oznacza, ˝e one tak morderczo
potrzebujà stereotypów, bo stereotyp oferuje
gotowy scenariusz? 

Dlatego tak du˝o katolików mamy w tym spi-
sie. I nie chodzi tu o to, ˝e katolicyzm jest z∏y.
By∏oby tak samo w wypadku prawos∏awia. Lu-
dzie lubià, gdy prowadzi ich tradycja. ˚ycie
jest wtedy ∏atwe. To taki ma∏y domek.

J.Z.: To, co mówisz o macierzyƒstwie, opar∏aÊ
na w∏asnych doÊwiadczeniach. Co zmieni∏o
w Twoim ˝yciu macierzyƒstwo? Co Ci si´ sta∏o,
gdy zosta∏aÊ matkà?

Mia∏am 23 lata, gdy zasz∏am w cià˝´. By∏a to
cià˝a planowana. Wydawa∏o mi si´, ˝e wszyst-
ko wiem. ˚e nic mnie nie zaskoczy. Znajdowa-
∏am si´ w jakimÊ totalnym rozp´dzie. Studia,
imprezy. Zatrzyma∏am si´ dopiero, kiedy Bru-
no mia∏ rok. Obroni∏am si´. I mówi´ do siebie:
kurde, coÊ chyba si´ zmieni∏o [Êmiech]. Do tej
pory matka kojarzy∏a mi si´ z podomkami,
wi´c nie chcia∏am dopuÊciç do siebie myÊli, ˝e
jestem matkà. Zna∏am przecie˝ tylko ten jeden
scenariusz macierzyƒstwa. Gender studies na
niewiele si´ przyda∏y. Nie by∏o fakultetu z ma-
cierzyƒstwa. 

M.L.: Czy nie jest tak, ˝e macierzyƒstwo daje
wyjàtkowy, g∏´bszy, wnikliwszy, bardziej
odpowiedzialny wglàd w rzeczywistoÊç? Matka
musi przecie˝ przemyÊleç na nowo wszystko.
Relacje z w∏asnym cia∏em, z dzieckiem, które
w∏aÊnie si´ pojawi∏o, z partnerem i tak dalej.
RzeczywistoÊç przestaje byç oczywista.

Dziecko da∏o mi ramy ˝yciowe. Od dziewiàtej
do szesnastej. Do szesnastej dzieje si´ wszyst-
ko. Ramy intelektualne równie˝. Cz∏owiek
przestaje zwracaç uwag´ na rzeczy b∏ahe, zaj-
mowaç si´ pierdo∏ami. Nauczy∏am si´ szacun-
ku dla czasu. Wewn´trznej samokontroli. Mat-
ki dzia∏ajà jak strza∏y. 

M.L.: A czy po urodzeniu dziecka zmieni∏y si´
Twoje relacje z w∏asnà matkà?

Tak. O Bo˝e… [Êmiech] Ja si´ za∏ama∏am.
Jakà ja by∏am gówniarà. R´ce mi opadajà.
By∏am zbuntowanym dzieckiem. Nie szano-
wa∏am matki. Wi´c po urodzeniu dziecka po-
wiedzia∏am: mamo, wybacz. Najgorsze jest to,
˝e matki mówià nam zawsze: zobaczysz, b´-
dziesz mia∏a swoje dziecko. Najbardziej zrozu-
mia∏am strach matki o mnie. Ja te˝ si´ boj´. 

Warszawa, 2 sierpnia 2011 
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