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MacierzyÍstwo bez lukru i retuszu.
Wizerunek Matki Polki
w literaturze polskiej po roku 2000 i blogach
Truizmem niemal jest przypominaý, ůe jednym z najbardziej specyficznych
wymiarów polskiej symboliki jest topos „Matki Polki”, która to matka, podobnie jak Matka Boska, bezinteresownie ofiarowuje swoje dzieci (w gâównej mierze synów, jako ůe byâa i nadal jest postrzegana jako matka tychůe
wâaœnie) dla dobra cierpiĊcej przez stulecia ojczyzny. W swej najbardziej
wymownej postaci jawi się ona, jak wiadomo, w wierszu Adama Mickiewicza
Do Matki Polki, odsyâajĊc do waůnego dla pamięci narodowej powstania listopadowego z 1830 roku. Matka Polka jest więc trwaâym i gâęboko zakorzenionym w polskiej kulturze i historii symbolem wolnoœci. RealizujĊc się
bowiem nie tylko jako matka, a więc w sâuůbie macierzyľstwa, ale takůe –
byý moůe najbardziej – w sâuůbie narodu, stanowi tym samym silnie emocjonalnie i symbolicznie naâadowanĊ metaforę zarówno miâoœci matczynej,
jak i miâoœci do ojczyzny1.
Jak sâusznie podkreœla polska historyczka kultury Agnieszka Imbierowicz:
Mit Matki Polki byâ i nadal jest prawdziwym wyzwaniem dla Polek, poniewaů poprzeczka moralnego niepokoju zostaâa umieszczona bardzo

1 Tę problematykę szerzej poruszam w artykule: Packalén M.A., 2004, The ‘Polish Mother’ figure on trial: some preliminary thoughts on selected works by Natasza Goerke and Olga Tokarczuk,
w: Witt-Brattström E. ed., The New Woman and the Aesthetic Opening: Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts, Stockholm: Södertörn Academic Studies 20, Södertörns högskola, s. 205–214.
Zob. teů: Packalén, M.A., 2006, Kvinnlig mimikry i modern polsk litteratur, w: Tubielewicz Mattsson D., Gesche J., ed., Gränsöverskridanden. En gåva till Ewa Teodorowicz-Hellman. Przekraczanie
granic. Ewie Teodorowicz-Hellman w darze, Stockholm, s. 203–214.

64

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20)

wysoko. W koľcu troska o dobro Ojczyzny, postawa oddania się bez
praktycznie ůadnych ograniczeľ, porównanie z MatkĊ BoskĊ – wszystko
to âĊczy się z sobĊ. Matka Polka jest kobietĊ idealnĊ, pozbawionĊ egoizmu, a nawet wâasnego ciaâa. Jej misjĊ jest zapewnienie obywatelom Ojczyzny wychowywanym w duchu patriotyzmu caâkowitego poœwięcenia
się macierzyľstwu, a przy wypeânianiu tych obowiĊzków nie ma miejsca
na takie trywialne rzeczy, jak fizycznoœý (Imbierowicz 2012, 146)2.

Moůna teů, za historyczkĊ ElůbietĊ Mazur, stwierdziý, ůe:
Matka Polka to coœ więcej niů Polka, która staje się matkĊ. To mit, symbol, stereotyp oscylujĊcy gdzieœ między MatkĊ BoskĊ a DulskĊ woâajĊcĊ:
krupnik na stole. Matka Polka to stereotyp, który ksztaâtowaâ polskie kobiety przez blisko dwa wieki, cieľ, który wciĊů się za nimi snuje (Podgórska, Kapecka 2003).

Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe stereotyp ten nadal w duůej mierze ksztaâtuje
œwiadomoœý ogóâu polskiego spoâeczeľstwa, utrwalajĊc przekonanie, ůe
gâównym zadaniem (ůeby nie powiedzieý obowiĊzkiem) kobiety jest przede
wszystkim bycie ůonĊ i matkĊ. Przeœwiadczenie o tym jest nadal istotne dla
roli i pozycji kobiet w Polsce, determinujĊc i wpâywajĊc nie tylko na wizerunek i spoâecznĊ pozycję kobiety, ale takůe na jej obraz siebie samej. Wie ona
bowiem od dzieciľstwa, czego oczekuje od niej tradycyjny scenariusz ůycia:
w odpowiednim czasie stworzyý rodzinę, a więc urodziý i wychowaý dzieci.
Obejmuje to równieů, co podkreœla między innymi Monika Ksieniewicz, obszar domowego ogniska, jako symbolicznego wyznacznika narodowej przynaleůnoœci i identyfikacji, w którym idealny czy raczej wyidealizowany obraz
Matki Polki miaâ aktywny wpâyw na wychowanie w polskich domach kolejnych pokoleľ patriotów oddanych krajowi:
Gdy Polska zniknęâa z mapy Europy, przeniosâa się do domu, a rodzina
staâa się gwarantem narodowej toůsamoœci. Macierzyľstwo i wychowanie

2 „The Myth of The Polish Mother was and still is a real challenge for Polish women, because the crossbeam of moral immaculateness was placed very high. In the end caring for the
welfare of the Motherland, the attitude presenting devotion with virtually no limits, a comparison to the Mother of God- all this entails. The Polish Mother is an ideal woman, devoid of
selfishness, and even her own body. Her mission is to provide for Motherland citizens raised
in a spirit of patriotism total dedication to motherhood, and in implementing these obligations there is no place for such trivial things, like physicality” [tâum. z jęz. ang. – M.A.P.P.]
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dzieci nie byâo juů sprawĊ prywatnĊ, ale politycznĊ. (…) Matki Polki realizowaây postulat „prywatne jest polityczne” na dâugo zanim wymyœliây
go zachodnie feministki. W domach pielęgnowaây polskoœý, kultywowaây
tradycję, religię, obyczaj (Ksieniewicz 2004, 95).

To wâaœnie na tle oczekiwaľ historycznych, kulturowych i religijnych naleůy widzieý obraz kobiet w dzisiejszej polskiej literaturze. Nie ulega chyba
wĊtpliwoœci, ůe Polska jest nadal w duůej mierze spoâeczeľstwem patriarchalnym, opartym na tradycyjnym postrzeganiu ról spoâecznych, tak kobiet,
jak i męůczyzn. Na obraz ten istotny wpâyw majĊ jednak bezsprzecznie wydarzenia polityczne i spoâeczne ostatnich dziesięcioleci, zarówno w Polsce,
jak i w caâej Europie Œrodkowej i Wschodniej. StĊd we wspóâczesnych publikacjach literackich (a takůe w tekstach zamieszczanych w mediach spoâecznoœciowych, wœród których szczególne miejsce zajmujĊ tak ostatnio popularne blogi) widaý wyraŭnie próby innego ustosunkowania się do tradycyjnych wzorców i przewartoœciowania ich3.
Szczególnie macierzyľstwo, tak do tej pory w polskiej literaturze cenione
i opiewane, uzyskaâo nowĊ pâaszczyznę odniesienia. W centrum nadal znajduje się kobieta, jako ewentualna czy potencjalna matka, jednakůe nie jako
„opiekunka rodziny” umieszczona na historycznym piedestale, ale jako osoba-indywiduum, która postrzega macierzyľstwo bardziej jako wybór niů rezultat historyczno-spoâecznego przymusu. Zjawisko to wiĊůe się w literaturze z przewartoœciowaniem równieů konstelacji matka-dziecko, ze szczególnym uwzględnieniem relacji matka-córka, która to relacja nabiera we
wspóâczesnej literaturze polskiej zupeânie nowego wymiaru.
W ostatnich latach ukazaâo się mianowicie kilka nowych dzieâ pióra mâodych kobiet, w których te dwa waůne tematy: macierzyľstwo i specyficzna
więŭ między matkĊ i córkĊ stanowiĊ waůnĊ oœ tematycznĊ. Matka-Polka jest
w tych powieœciach i opowiadaniach niezaprzeczalnym i wdzięcznym punktem odniesienia, zarówno implicite, jak i explicite, nierzadko przywoâywanym
w celach sparodiowania czy wyszydzenia tego wizerunku. Owa silnie symbolicznie nacechowana postaý Matki Polki stanowi tym samym swoisty kod
znaczeniowy: poprzez przekazanie córce wâasnego systemu wartoœci, przeůyý i doœwiadczeľ matka narzuca jej podobny ůyciowy los oraz spoâecznĊ
funkcję i ulegâoœý. Wspóâczesne dorosâe juů córki nie dajĊ się jednak biernie

3 Niniejszy tekst jest rozszerzonĊ i polskojęzycznĊ wersjĊ mojego artykuâu „Moderskapet
utan glasyr”. Omvärdering av Moder-Polen-symbolen i polska nutida litterära texter och loggar (Packalén
Parkman 2016).
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wtâoczyý w ustalone przez historię i tradycję koleiny, oponujĊc przeciwko
narzuceniu im tej odwiecznej roli. StĊd w utworach podejmujĊcych tę kwestię znajdziemy wiele sarkastycznie nacechowanych obrazów z ůycia ich wâasnych matek, które, chcĊc nie chcĊc, podporzĊdkowane byây przymusowi,
by sprostaý oczekiwaniom otoczenia, jak np. w powieœci Katarzyny Tubylewicz pt. Rówieœniczki:
Kiedy ojciec znikaâ, matka jeszcze bardziej dbaâa o porzĊdek w domu i starannie przygotowywaâa posiâki. Byâa klasycznĊ matkĊ PolkĊ męczennicĊ.
(…) W ůyciu Sabiny wiele rzeczy mogâo się rozpaœý, ale starannie wypielęgnowanej fasady nic nie byâo w stanie zburzyý (Tubylewicz 2014, 261).

Paradoks (nie tylko w tym utworze) polega na tym, ůe Sabina, jedna z gâównych postaci powieœci Tubylewicz, charakteryzuje się podobnym stosunkiem
do œwiętych praw ůycia rodzinnego, jakie kierowaây ůyciem jej matki, tej samej matki, wobec której jako dorosâa kobieta bezskutecznie próbuje się zdystansowaý. Sabina jest bowiem jednoczeœnie nieustannie œwiadoma sâów kapâana rodziny: „Noœ wytrwale swój krzyů z cierpliwoœciĊ. (…) Wiem, ůe
cierpisz, ale to najœwiętsza rola matki” (Tubylewicz 2014, 23), a jej religijny
fanatyzm przytâacza czytelnika swojĊ intensywnoœciĊ. Stereotypowy obraz
Sabiny-matki jako uœwięconej tradycjĊ Matki Polki, przedstawiony jest
w powieœci jak w krzywym zwierciadle, budzĊc raczej niedowierzanie i zniesmaczenie odbiorcy niů podziw dla jej poœwięceľ. Jest to tylko jeden z wielu
przykâadów na ironiczne i niemal karykaturalne sportretowanie Matki Polki
i tradycyjnej polskiej rodziny:
Sabina powtarzaâa przy kaůdej okazji, ůe wszystko moůna sobie w ůyciu
wyobraziý, ale staropanieľstwa nie, bo jest to wyjĊtkowo upokarzajĊcy
stan dla kobiety. Niech sobie feministki mówiĊ, co chcĊ, za to Sabina
powie wprost, jest, jak jest – ůycie bez męůa umniejsza kobietę (Tubylewicz 2014, 277).

Polska Wspóâczesna Matka wiĊůe się nieodâĊcznie z MatkĊ BoskĊ – DziewicĊ MaryjĊ – której œwięta postaý, wizerunek i los odciska silne piętno na
polskich kodeksach religijnych oraz spoâecznych normach wspóâůycia i zachowania. Równieů Anna, jedna z bohaterek kobiecych ksiĊůki Marty Dzido
Œlad po mamie, sâyszy nieustannie: „Trzeba nieœý swój krzyů. Pamiętaj, Maria
teů nie miaâa męůa” (Dzido 2006, 106). Sâowa te wypowiada jej zgorzkniaâa
i skazana na nieszczęœliwe maâůeľstwo ciotka, która nieustannie karmi
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dziewczynkę opowieœciami o strasznych ekscesach męůczyzn. Anna komentuje to z silnĊ dozĊ ironii:
Ciotka (…) leůaâa pod obrazem œwiętej marii dziewicy i podœwiadomie
pragnęâa spotkania z prawdziwym męůczyznĊ, który by jĊ porzĊdnie zerůnĊâ…
Ale byâa to tylko podœwiadomoœý. Brudna i grzeszna. A ciotka chciaâa
byý jak matka boska. Niepokalana i czysta.
Jedynym męůczyznĊ w jej ůyciu byâ jezus chrystus [sic!] (Dzido 2006, 105).

Literatura polska od wieków stawia Matkę BoskĊ na piedestale, a jej matczyne męczeľstwo jest tym samym nierozerwalnie zwiĊzane z macierzyľstwem jako takim. Mâode polskie pisarki drwiĊ sobie w zwiĊzku z tym z owĊ
niewĊtpliwie nierealistycznĊ dychotomiĊ, jakĊ stanowi rozbieůnoœý między
wizerunkiem Madonny, a rzeczywistoœciĊ, na którĊ skazane sĊ „normalne”
kobiety. áamiĊ bezlitoœnie kulturowe i religijne tabu, ironizujĊc szczególnie
na temat historii o Niepokalanym Poczęciu, jak to ma na przykâad miejsce
w powieœci Sylwii Kubryľskiej pt. Kobieta doœý doskonaâa:
Pewnej nocy nawiedza jĊ jakiœ osobnik o imieniu Gabriel i pozamiatane.
Dziewczynka jest w ciĊůy. Jak to się staâo? Dziecinne pytanie. Kaůdy wie,
ůe do niczego nie doszâo. Nic się nie wydarzyâo, jakby ona sama się od
wâasnej cielesnoœci odcięâa. Jakby jej nie byâo. To najdoskonalszy pomysâ
na kobietę idealnĊ. Nie mieý ciaâa, a z ciaâa czyniý powinnoœý. Nie byý,
a wykonywaý polecenia. Byý uůytecznĊ, a nie istnieý. I ona faktycznie,
jakby nie istniaâa, bo gdy urodziâa syna, nie miaâa wiele wspólnego z jego
wychowaniem. Snuâa się po kartach historii jak duch, jak zjawa, nierzeczywista, bezwolna i pokorna. Jej ůywot zwieľczyâ równie bierny koniec:
Wniebowzięcie. (…) Dla kobiet zostanie wzorem pokory, a dla męůczyzn – KrólowĊ, w imię której moůna forsowaý swoje racje (Kubryľska
2015, 244).

Wiadomo, ůe ůadna polska kobieta nie będzie w stanie, z naturalnych
względów, dorównaý ideaâowi dziewictwa Matki Boůej czy zmierzyý się
z nim – „Matka Boska KrólowĊ Polski, reszta to brzemienne dziwki”, jak
przed laty ironicznie podsumowaâa ten fakt Manuela Gretkowska w powieœci Polka (Gretkowska 2001, 197). Matka moůe jednak – jako peâna poœwięcenia ůona i rodzicielka – cierpieý i godnie znosiý swojĊ „Golgotę”: na to
ostatnie zjawisko, zwâaszcza owo uwznioœlone matczyne cierpienie, nie brakuje przykâadów w literaturze polskiej, zwâaszcza w okresie romantyzmu.
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We wspóâczesnych powieœciach, które podejmujĊ ten temat, znajdziemy
jednak dzisiaj zarówno dystans do wczeœniejszych pokoleľ matek i ich stylu
ůycia, jak i podziw dla stoicyzmu, z jakim dŭwigaây one przez dziesiĊtki lat
swój „krzyů”. Dzisiejsze córki i wnuczki muszĊ jednak za wszelkĊ cenę broniý się przed tym typem poœwięcenia, na skraju samounicestwienia swojej
osobowoœci, aby móc uzyskaý (czy odzyskaý) swojĊ wâasnĊ toůsamoœý
i podmiotowoœý. Jednoczeœnie zdajĊ sobie sprawę z faktu, ůe teraz, kiedy
same zmuszone sĊ zmierzyý się z problemami które – mimo nowych czasów
– nie zmieniây się wiele, jeœli chodzi o egzystencję wspóâczesnej kobiety w ciĊgle jeszcze bardzo patriarchalnym spoâeczeľstwie, nie mogĊ nie zauwaůyý
przeraůajĊcej paraleli między ciĊgâoœciĊ tradycji i oczekiwaniami, zarówno ze
strony spoâeczeľstwa, jak i ze strony ich samych. Paradoksem jest teů to, ůe
dzisiejsze mâode kobiety, uginajĊce się pod brzemieniem obowiĊzków zawodowych i domowych, ledwie majĊ czas odczuý smak wolnoœý i korzyœci
z wyzwolenia, które nie byây dane wczeœniejszym generacjom kobiet. StĊd
tak wiele bolesnego sarkazmu we wspóâczesnych powieœciach pisanych
przez kobiety, jak choýby we wspomnianej powieœci Sylwii Kubryľskiej:
Kobieta idealna jest perfekcyjnĊ paniĊ domu. TroskliwĊ ůonĊ i matkĊ.
ŒwietnĊ kucharkĊ. Jest cnotliwa i wierna. MĊdra. Niezaleůna. Piękna
i seksowna. Inna. Nie taka jak ja. Ale się staram. Juů niedâugo niĊ będę.
Jeszcze tylko zrzucę pięý kilo (…). Jeszcze tylko zrobię dermabrazję. I laserowe usuwanie cellulitu. I wypeânię botoksem zmarszczki. Nauczę się
piec trzypiętrowy tort. I goâĊbki dla teœciowej. I kolorowe kanapki dla
dzieci niejadków. Zrobię karierę, a w domu zaprowadzę perfekcyjny porzĊdek. I znajdę czas dla przyjacióâki, którĊ rzuciâ mĊů, chociaů tak się
staraâa, zrzuciâa pięý kilo, usunęâa cellulit, wypeâniâa zmarszczki, skorygowaâa owal, robiâa goâĊbki i kolorowe kanapki dla dzieci niejadków, a z tortu
salto mortale (Kubryľska 2015, 85–86).

Gorzkich sâów o sytuacji wspóâczesnej polskiej kobiety w kontekœcie moůliwoœci samorealizacji nie szczędzi równieů bohaterka powieœci Manueli
Gretkowskiej pt. Trans, mówiĊc m.in. autoironicznie o sobie: „Nie naleůaâam
do kobiet, którym razem z biustem wyrastajĊ kuchenne narzĊdy” (Gretkowska 2011, 162). Sytuacja ůyciowa prowokuje jĊ do cynicznych refleksji:
– Cywilizowaý Polskę? Pomagaý kobietom w rozwoju? Nie daj się nabraý, szkoda twojego czasu. Rozpaczy nie da się ucywilizowaý. Co najwyůej ocieraý jej âezki. (…) W Polsce znalazâabym sobie męůa kretyna.
Innych matki Polki nie hodujĊ, na pohybel mâodym sukom. Nie biâby
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mnie, juů bym nie pozwoliâa. Ale i tak bym biegaâa między kuchniĊ,
dzieckiem i nim. (…) Pomagaý im się ucywilizowaý? Pomagaý komu?
Szkoda twojego czasu, dziewczyno (Gretkowska 2011, 213–214).

Albo, jak stwierdza mâoda pisarka i dziaâaczka spoâeczna Sylwia Chutnik,
prezeska feministycznej fundacji MaMa, dziaâajĊcej na rzecz praw matek
w Polsce, w wywiadzie zatytuâowanym Od punkówy do MaMy:
Wczeœniej mówiâam o Matce Polce. A teraz jest przecieů super-mama.
Kolorowe pisemka, fora internetowe, gdzie moůna znaleŭý 1500 scenariuszy macierzyľstwa. (…) Matka, która wraca do pracy po tygodniu.
Matka, która nie pracuje. (…) Wiadomo, ůe nasze wybory ůyciowe będĊ
mieý plusy i minusy. A polskiej matki nie staý na refleksję, co ja chcę robiý. (…) Macierzyľstwo jest pod takim obstrzaâem, ůe boimy się, iů kaůdy nasz wybór będzie beznadziejny (Zimna, Larek 2011, 82–83).

Jak widaý – Matka Polka najwyraŭniej zostaâa zastĊpiona lepszĊ wersjĊ,
czyli WielkĊ MatkĊ, czy raczej UtalentowanĊ MatkĊ. Jest to zrozumiaâe
w kraju, gdzie macierzyľstwo jest wedâug oczekiwaľ ogóâu jednym z najœwiętszych obowiĊzków kobiety. Dzisiaj mâode kobiety poddajĊ w zwiĊzku
z tym w wĊtpliwoœý i próbujĊ zrewidowaý odwieczny mit, który gâosi, ůe jedyny szczęœliwy okres ůycia kobiety rozpoczyna się wraz z narodzinami
dziecka, albo najlepiej jeszcze tuů przed lub w dowolnym momencie owego
„bâogosâawionego” stanu, jak często okreœla się okres ciĊůy. Nowy trend,
okreœlany jako „antymacierzyľstwo”, to w znacznym stopniu protest przeciwko legendarnej Matce Polce i większoœci tego, co pojęcie to zawiera.
Zwiastuny tego trendu widoczne byây juů w drugiej fali ruchu kobiecego
(w latach 60. i 70. XX wieku), który zrewolucjonizowaâ œwiadomoœý dotyczĊcĊ prawa, polityki, kultury i języka. Wspóâczesne feministki (zwâaszcza
w krajach zachodnich) zakwestionowaây stanowczo ogólne przekonanie, ůe
mechanizmy ludzkich zachowaľ podporzĊdkowane sĊ bez zastrzeůeľ elementom biologicznym i wzięây m.in. pod lupę równieů idylliczny mit macierzyľstwa, wraz ze wszystkimi aspektami przypisanymi róůnym rolom spoâecznym w zaleůnoœci od pâci.
Do jakiego stopnia trend ten prowokowaâ przyjęte konwencje, nie tylko
(ale szczególnie) w katolickiej Polsce, sygnalizuje i ilustruje wymownie wypowiedŭ Jana Pawâa II z lipca 2004 roku odnoszĊca się do „radykalnego feminizmu”, który wedâug niego wywoâuje „napięcia między pâciami i podwaůa tradycyjnĊ rodzinę”:
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Rola kobiety jako matki musi byý chroniona i uznana za waůne zadanie.
Kobieta nie moůe zostaý księdzem, poniewaů Chrystus wybraâ na apostoâów wyâĊcznie męůczyzn. Ale ma ona nadal swojĊ rolę w Koœciele jako œwiadek, a takůe – jak w przypadku Marii Panny – „oblubienica” (Papieů 2004, tâum. z jęz. szwedzkiego – M.A.P.P.).

W obecnych czasach, zwâaszcza w œwietle nowych, nie zawsze korzystnych
reform spoâecznych w Polsce (nie tylko jeœli chodzi o zakaz aborcji z 1993 roku, ale teů o ciĊgâe ponawiane prób wprowadzenia jeszcze bardziej radykalnej ustawy antyaborcyjnej), debaty na temat macierzyľstwa nabraây nowego
wymiaru. „Antymacierzyľstwo” nie jest tu postrzegane jako brak takowego
w ogóle, ale jako moůliwoœý wyboru ůyciowej drogi. Oznacza równieů moůnoœý krytycznej oceny wzorów otaczajĊcej rzeczywistoœci, która ksztaâtuje
codzienne ůycie wspóâczesnej kobiety. Rzeczywistoœci, w której macierzyľstwo będzie moůna przenieœý z pâaszczyzny prywatnej do ogólnej sfery spoâecznej i w której matka nie będzie musiaâa nieustannie zabiegaý o aprobatę
ogóâu w zwiĊzku z wypeânianiem przez niĊ ustalonych normĊ spoâecznĊ
wymagaľ i wzorów wychowawczych.
W centrum anty- lub alternatywnego macierzyľstwa mieœci się dzisiaj
gâównie wâaœnie wspóâczesna kobieta i/lub matka, która codzienna walczy
o pogodzenie nowej sytuacji ůyciowej z wâasnĊ samorealizacjĊ. I która musi
zaakceptowaý fakt, ůe ona sama nie ma nic wspólnego ani z MaryjĊ DziewicĊ, ani z wszystkimi niezliczonymi literackimi wzorcami dzielnych i peânych
poœwiecenia kobiecych postaci, jakich nie brakuje w literaturze i kulturze
polskiej od zarania dziejów. Pozostaje mieý nadzieję, ůe wspóâczesna matka
œwiadoma jest (czy będzie) faktu, ůe ewentualne naruszenie przez niĊ ustalonych
wymogów dotyczĊcych macierzyľstwa nie musi byý utoůsamiane z wâasnĊ
niemoůnoœciĊ, niekompetencjĊ czy bezsilnoœciĊ.
Polscy eksperci zajmujĊcy się tematykĊ przyrostu naturalnego i zmian w strukturze ludnoœci sĊ gâęboko zaniepokojeni niskĊ liczbĊ urodzeľ w ostatnich
latach. Pisze m.in. publicystka Martyna Bunda:
Polska w bezdzietnoœci goni œwiatowĊ czoâówkę. Z szansĊ na mistrzostwo. Demografowie twierdzĊ, ůe jeœli utrzyma się dotychczasowy trend,
tylko dwie na trzy spoœród dzisiejszych polskich dziewczynek zostanĊ
matkami. Wiadomo juů, ůe wœród Polek z roczników 70. i 80. nie urodzi
mniej więcej co piĊta, choý jeszcze w grupie urodzonych w latach 60.
matkĊ nie zostawaâa najwyůej co ósma, a wœród urodzonych w latach 50.
– tylko kilka procent kobiet. To byâaby najmniejsza skâonnoœý do macie-
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rzyľstwa na œwiecie. (…) Choý statystycznie rzecz biorĊc, polska bezdzietnoœý w dwa pokolenia przestaâa róůniý się od tej zachodniej, to
w szczegóâach juů widaý róůnice. Tylko nikâa częœý Polek, bo okoâo 2
proc., deklaruje, ůe macierzyľstwo nigdy nie byâo ich planem ůyciowym,
choý w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych takie podejœcie do
sprawy ma nawet co piĊta kobieta (niezaleůnie od tego, czy finalnie zostaje matkĊ, czy nie). SkĊd więc ten specyficzny dla nas trend (Bunda 2016).

Cóů, mâode kobiety w Polsce nie sĊ juů, jak kiedyœ, bezwarunkowo gotowe
do wejœcia w relację z partnerem i do macierzyľstwa, byý moůe wâaœnie dlatego, ůe sĊ córkami Matek Polek. Wyrastaây, majĊc przed oczami swoje wâasne matki – zwâaszcza te z generacji po II wojnie œwiatowej, które zachęcane
byây do zaistnienia na rynku pracy równolegle z męůczyznami i w zwiĊzku
z tym ciĊgle pozostawaây rozdarte między dwoma obszarami: zawodowym
i prywatnym. Do tego z peânĊ odpowiedzialnoœciĊ za prowadzenie domu
i wychowanie dzieci. Wiele badaľ, w tym prowadzone na Uniwersytecie
Warszawskim, wskazuje, ůe dla kobiet urodzonych w latach 50. i 60. maâůeľstwo wiĊzaâo się ze znacznym zmniejszeniem szans na moůliwoœý sprawowania kontroli nad wâasnym ůyciem. Ich córki nie chcĊ się znaleŭý w podobnej sytuacji. Jak stwierdza Sylwia Chutnik w wywiadzie pt. Polski dzieciocentryzm. Dlaczego jest tak trudno byý matkĊ w Polsce?:
25 lat po transformacji nadal dŭwigamy siaty z zakupami (…). Po pierwsze, jesteœmy wychowywane do oceniania. Naszego ciaâa, tego, czy jesteœmy miâe, grzeczne i wreszcie – czy jesteœmy dobrymi matkami. Poza
tym mamy niesamowitĊ chęý bycia siâaczkami, matkami Polkami rodem
z XIX w. Caâa sfera domowej codziennoœci spoczywa gâównie na naszych barkach. (…) Ůyjemy w dobie dzieciocentryzmu – dla dobra
dziecka wszystko. To idealny sposób szantaůowania matek. Cokolwiek
byœ zrobiâa, pamiętaj, ůe dziecko jest na pierwszym miejscu. No i co?
Mam ochotę się realizowaý zawodowo, ale przecieů potrzeby dziecka sĊ
waůniejsze. Mam ochotę się bawiý, ale to znaczy, ůe jestem egoistkĊ.
Zawsze dostanę po gâowie (Kim 2014).

Jedna z czoâowych polskich feministek, Agnieszka Graff, podejmuje
w swojej kontrowersyjnej ksiĊůce Matka Feministka kluczowy dylemat macierzyľstwa, mianowicie wybór między realizacjĊ zawodowĊ, a posiadaniem
i wychowaniem dzieci. Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe większoœý kobiet prawie
nie ma moůliwoœci dokonania takiego wyboru. Agnieszka Graff nie ukrywa,
ůe sytuacja matek w dzisiejszej Polsce jest dramatyczna. Nie waha się po-
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dejmowania równieů innych spornych tematów, jak m.in. kwestii aborcji czy
homoseksualizmu. Przede wszystkim jednak wypowiada walkę toposowi
Matki Polki. PrzyznajĊc, ůe w ostatnich czasach topos ten ulegâ w stosunku
do pierwowzoru znacznemu oddramatyzowaniu, zwraca jednoczeœnie uwagę
na fakt, ůe zostaâ on w zasadzie zastĊpiony symbolem Superwoman. Graff
podkreœla utopijny charakter tej metamorfozy: wizerunek matki, która zdaje
się bez problemu godziý pracę zawodowĊ z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci jest iluzjĊ, a w najlepszym przypadku udziaâem nielicznej
tylko grupy kobiet. W Polsce nadal nie widaý zwiastunów powaůnej debaty,
w której podjęto by kompleksowĊ analizę macierzyľstwa oraz jego emocjonalnych i gospodarczych wymiarów, a jednoczeœnie sugerowano by realistycznĊ prezentację zmian spoâecznych i politycznych. (Graff 2014a, 15–16).
„O co mi chodzi konkretnie z tym ’upolitycznionym macierzyľstwem’ i koniecznoœciĊ zmiany?” – pyta Graff, by odpowiedzieý:
O to wszystko, co w polskiej rzeczywistoœci budzi rozgoryczenie, wœciekâoœý, a często wręcz rozpacz matek, a nie znajduje ůadnego oddŭwięku
w debacie publicznej. Z jednej strony mamy rodzinne ’ideolo’: wciĊů sâyszymy, ůe dla Polaków, a szczególnie Polek, najwaůniejsza jest rodzina, a w rodzinie – jak wiadomo – najwaůniejsze jest dobro dziecka. (…) A z drugiej
strony jest praktyka kulturowa i spoâeczna, która z osoby opiekujĊcej się
maâym dzieckiem – czyli de facto matki, bo aktywne ojcostwo jest u nas
zjawiskiem marginalnym – czyni w Polsce pariasa (Graff 2014a, 9).

„Macierzyľstwo jest w Polsce »œwiętoœciĊ«, a o œwiętoœciach rozmawia się
ogólnikowo i z namaszczeniem, bez wdawania się w takie szczegóây, jak
œciĊgalnoœý alimentów czy podjazdy dla wózków” (Graff 2014a, 12) – pisze
Graff i dodaje, ůe matka, zwâaszcza samotna, staje się „spoâecznie niewidzialna” (Graff 2014a, 10), nie mówiĊc juů o matkach dzieci upoœledzonych
umysâowo (Graff 2014a, 12). Wczeœniej byâo to niemal tematem tabu w literaturze, teraz jednak mâode pisarki nie wahajĊ się rzucaý ostrych i gorzkich
sâów w tym kontekœcie, jak np. Sylwia Chutnik w powieœci Dzidzia:
Pierwsze pytanie do matki, która urodziâa niepeânosprawne dziecko: co
ůeœ pani zâego uczyniâa, ůe tak pokaraâ Bóg wadami genetycznymi? Co
takiego staâo się w pani biografii, ůe w czasie porodu dziecko owinęâo
sobie szyję pępowinĊ i przydusiâo się na chwilę. Skutkiem tego byâo niedotlenienie mózgu i trwaâe zmiany wewnĊtrz organizmu. Jak wiele nagrzeszyâa pani w ůyciu obecnym i tym poprzednim (…).
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Ja? Co ja zrobiâam? No nic, przyrzekam.
Ale chętnie w jakiœ sposób odmieniâabym los swojego dziecka. Dla
niego mogę wyczyœciý na klęczkach wszystkie pokoje w niebie, umyý
szyby u œwiętego Piotra, zajĊý się nieœlubnĊ córkĊ Marii Magdaleny. Cokolwiek. Mogâabym nawet wyszorowaý plecy wszystkim anioâkom, jakby
mieli taki kaprys. Kiedykolwiek (Chutnik 2009, 50–51).

Odbiorcy trudno nie zauwaůyý sarkazmu towarzyszĊcemu narratorowi
tekstu, ironii i gorzkiego – na zasadzie ukrytego przekazu – powaůnego
oskarůenia skierowanego przeciwko spoâeczeľstwu. Zarówno Chutnik, jak
i Graff, ale takůe inne polskie pisarki i uczestniczki debaty na ten temat, podejmujĊ problem macierzyľstwa z perspektywy feministycznej, stawiajĊc
najbardziej istotne pytanie: co naleůy zrobiý, aby nie wykluczaâo ono kobiet
z udziaâu w ůyciu spoâecznym i nie ograniczaâo ich wolnoœci w wyborze
wzorców ůyciowych wedâug osobistych preferencji. A takůe aby praktyczne
trudnoœci (brak pracy, brak opieki nad dzieými, brak pomocy spoâecznej
itp.) nie stanowiây przeszkody w samorealizacji kobiet, wpâywajĊc drastycznie i negatywnie na ich perspektywy na rynku pracy.
Znajomoœý rzeczywistych problemów zwiĊzanych z macierzyľstwem –
kiedy to od œwieůo upieczonej matki oczekuje się zarówno doskonaâego
sprawdzenia się w rodzicielskiej roli, jak i dalszego speâniania się w ůyciu
zawodowym – jest przyczynĊ, dla której wiele Polek, œwiadomych tego dylematu, stara się odwlec decyzję, by zostaý matkĊ. Postawa ta odzwierciedla
się wyraŭnie w większoœci wspóâczesnych polskich utworów autorstwa mâodych pisarek, które zwracajĊ szczególnĊ uwagę na ów węzeâ gordyjski. Czyni
tak np. Natalia Rogiľska w powieœci o znamiennym tytule Pokalane poczęcia,
w której jedna z bohaterek, Michalina, donosi swojemu szefowi, ůe spodziewa się dziecka:
Szef ucieszyâ się, bo tak wypadaâo, a ona, uprzedzajĊc jego gonitwę myœli (co
z projektami, z targetem i celami na przyszây rok), uspokoiâa go, ůe zamierza
pracowaý do porodu, a na macierzyľskim będĊ z niĊ mieli staây kontakt mejlowy. I w ogóle zamierza byý supermamĊ, rakietĊ, a nowa ůyciowa rola tylko
doda jej skrzydeâ i energii do osiĊgania jeszcze lepszych wyników.
Szef ucieszyâ się z deklaracji, ale mimo to kazaâ Michalinie powoli
wdraůaý w swoje obowiĊzki koleůankę, tak na wszelki wypadek. Gdyby
jej superambitny plan nie wypaliâ, on nie moůe ryzykowaý wynikami
sprzedaůy i musi mieý zabezpieczonĊ ciĊgâoœý pracy.
Wyszâa z gabinetu trochę nadĊsana (Rogiľska 2016, 173).
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Rzeczywistoœý – jak moůna się byâo spodziewaý – okazaâa się zupeânie inna niů ta planowana. Opisy tego typu, a więc dotyczĊce ciĊůy, okresu bezpoœrednio po porodzie lub póŭniejszego, codziennego ůycia rodzinnego, często
sĊ boleœnie realistyczne i stanowiĊ znamienny motyw przewodni w tychůe
wspóâczesnych utworach. Trafnie oddaje to cytat ze wspomnianej wczeœniej
powieœci Kobieta doœý doskonaâa:
Najbardziej znienawidzone pytanie. Co na obiad? A kiedy, gdzie miaâam
go upichciý? W biurze, na klawiaturze?! A moůe po drodze, w tramwaju,
na œwiatâach? Z dzieckiem na kolanach, w przedszkolu, w szkole, na wywiadówce? (…) Wieki, pokolenia pieprzonej niesprawiedliwoœci i co?
Dwudziesty pierwszy wiek, feminizm, walka i co? I co?! Idę do kuchni
z minĊ zaciętĊ i strugam ziemniak. (…) I to moje DNA z matki, babki,
ojca i siedmiu ciotek, to powinowactwo sâuůalcze i przekonanie, ůe musimy wszystko, ůe to nasz obowiĊzek, ůe, heloâ, tu ktoœ jest gâodny! – to
nie pozwoli nam się na przykâad zatrzymaý, nie gnaý do lodówki (…),
nie chwytaý za garnek, nie robiý zaciętej miny, nie strugaý kartofli. Nic
nie robiý. Tylko zapytaý: „A co proponujesz”?
Ale nie. Tego nie powiem. Wolę zrobiý ten pieprzony obiad dla œwiętego spokoju, zâorzeczĊc pod nosem, jakie to niesprawiedliwe i okrutne,
ůe przecieů pracuję tak samo jak on (…), ale jednak zacisnę zęby i będę
strugaý ziemniaki, i z zemsty, z braku pomysâów na lepszĊ relację, ze
strachu przed skazanĊ z góry na poraůkę walkę z caâym skostniaâym spoâeczeľstwem – wbrew komukolwiek, wbrew sobie zamienię się w zâoœliwĊ zoâzę (Kubryľska 2015, 121–123).

Wszystkie te nowe trendy, które odzwierciedlajĊ dylemat nowoczesnych
kobiet-matek, zajmujĊ wiele miejsca nie tylko w utworach literackich, ale
równieů we wspóâczesnych mediach i na internetowych forach spoâecznoœciowych, takich jak np. Facebook czy Twitter oraz (co nie mniej waůne)
w blogach – na dobre i na zâe, bowiem literaturoznawczyni i krytyczka Justyna Zimna tak oto z przekĊsem komentuje ten fakt:
Gdy poszukaý miejsca, z którego wydobywa się niezakâócony gâos Wielkiej Matki – program kulturowy, który ustanawia idealistycznĊ wersję
macierzyľstwa, nie moůna znaleŭý lepszego modelu rzeczywistoœci niů
Internet. Sieý to doskonale zorganizowana Wielka Matka, pojemny agregator opinii pozbawionych ŭródâa, który dziaâa jako doskonaây symulator
nakazów i tabu. W obrębie oddziaâywania narzędzi Wielkiej Matki koczujĊ mniej lub bardziej potulnie kolejne pokolenia kobiet (Zimna 2011, 24).
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W wielu miejscach w Internecie polskie matki prezentujĊ z dumĊ swoje
dokonania jako dzielne panie domu i oddane rodzicielki, skĊdinĊd byý moůe
dobrze œwiadome faktu, ůe „anty-tradycyjny” model wspóâczesnej polskiej
rodziny nie moůe liczyý na wsparcie ze strony spoâeczeľstwa. Pytanie tylko,
czy ta pasywna imitacja przyjętych wzorców moůe byý powodem do dumy?
Najwidoczniej nie dla wszystkich, bowiem wiele jest teů negatywnych opinii
na temat bezustannego powielania macierzyľskich mitów. Jaka podkreœla
Maâgorzata Krzyůaniak w eseju pt. Niespeâna alfabetyczny przeglĊd macierzyľski,
w podrozdziale B jak Blogi:
Kaůdy znajdzie coœ dla siebie. Od albumów, peânych kiepskich zdjęý
dzieci z obowiĊzkowym repertuarem rozrywkowym (…) po doskonaâe
technicznie fotografie, klimatycznie pokazujĊce rozwój rodziny. (…) Od
historii ulukrowanych, peânych szczebiotu i bogato okraszonych emotikonami o najukochaľszej dzidzi, po przeraůajĊce zwierzenia, schowane
pod zâudnym pâaszczykiem internetowej anonimowoœci, w których matka
nie waha się napisaý, ůe âyka co wieczór pozyskany póâlegalnie xanax i marzy o szybkiej, a bezbolesnej i nieoczekiwanej œmierci dla siebie i dziecka,
bo po co się męczyý, jak moůna by skoľczyý juů teraz. (…) Za kilkanaœcie lat dzieci tych mam odkryjĊ internet (Krzyůaniak 2011, 30–31).

W ostatnich latach coraz częœciej, m.in. wâaœnie w wypowiedziach publikowanych na wspomnianych blogach, moůna zaobserwowaý nowĊ formę
zdystansowania się wobec tradycyjnych modeli. Na przykâad Macierzyľstwo
bez lukru to tytuâ antologii tekstów matek-blogerek, napisanych przez okoâo
30 kobiet w latach 2010–20124. Wœród nich sĊ zarówno znane pisarki, jak
i inne kobiety piszĊce, reprezentujĊce róůne zawody i œrodowiska spoâeczne.
Wszystkie one zostaây zainspirowane problemami kobiet i kwestiĊ macierzyľstwa we wspóâczesnym polskim spoâeczeľstwie. Tak oto piszĊ o sobie:
Wszystkie jesteœmy matkami, mamy maâe i duůe dzieci, maâe i duůe problemy, wszystkie piszemy o tym, co nas cieszy, smuci, przeraůa. Piszemy
o prawdziwym ůyciu matki w XXI wieku, bez retuszu, bez lukru. Tu nie
znajdziesz ckliwych obrazków z reklamy, ale pulsujĊce, barwne ůycie
(Smoleľ 2012, 5).

W antologii znaleŭý moůna róůne teksty: œmieszne, smutne, peâne zâoœci,
goryczy i rozczarowania, refleksyjne i sarkastyczne. Ich niewĊtpliwĊ zaletĊ

4 Dziękuję niniejszym Katarzynie Szulc-Kâembukowskiej, jednej ze wspóâautorek tej antologii, za zwrócenie mi uwagi na tę pozycję i cennĊ problematykę w niej podjętĊ.
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jest to, ůe nie sĊ one pisane z myœlĊ o literackiej fikcji, ale oddajĊ realia dnia
codziennego mâodych matek. W ten sposób czytelniczki-matki mogĊ na bieůĊco identyfikowaý się z autorkami tekstów, w których sâyszĊ byý moůe
echo wâasnych wyborów, lęków, uczuý i wĊtpliwoœci. Jak sâusznie zauwaůyâa
jedna z recenzentek, Katarzyna Misun-Nowak:
Kobiety, które majĊ dzieci w Polsce w XXI wieku nie chcĊ byý ani
Matkami Polkami, ani Superwomen, nie chcĊ staý na pomniku (bo co
to za przyjemnoœý byý zanieczyszczanĊ przez ptactwo), chcĊ… No
wâaœnie, czego chcĊ matki? Jaka jest ich codziennoœý, dylematy, udręki?
(…) Jak to jest byý matkĊ dziœ, w drugiej dekadzie XXI wieku? Czy
moůemy liczyý na wsparcie, czy jesteœmy pozostawione same sobie?
(Misun-Nowak 2012).

Katarzyna Misun-Nowak podsumowuje swoje rozwaůania w następujĊcy
sposób:
jako matka 2 dzieci utoůsamiam się z duůymi fragmentami i tymi œmiesznymi, i tymi smutnymi (…), a dzięki tej publikacji i lekturze blogów tam
cytowanych doszâam, ůe nie jestem INNA tylko jestem NORMALNA:)
(Misun-Nowak 2012).

Socjoloůka Maâgorzata Sikorska, wspóâautorka i redaktorka cennej pozycji
pt. Raport. Ciemna strona macierzyľstwa – o niepokoju wspóâczesnych matek (2012),
zwraca uwagę na inny istotny fakt:
w mediach bycie matkĊ często jest ukazywane jako doœwiadczenie radosne, dajĊce przede wszystkim satysfakcję, wzruszenia i duůo szczęœcia.
Taka wizja macierzyľstwa wspierana jest przez zdjęcia matek-celebrytek
prezentujĊcych urocze niemowlaki oraz zadbane figury „jak sprzed ciĊůy” zaledwie dwa tygodnie po porodzie. Z drugiej jednak strony, w mediach pojawiajĊ się takůe przekazy, zgodnie z którymi macierzyľstwo to
przede wszystkim cięůka, w dodatku doœý niewdzięczna praca, a jedynymi z często odczuwanych przez matki stanów sĊ bezradnoœý, zniecierpliwienie i irytacja (Sikorska 2012, 8).

Polska naleůy dzisiaj do tych krajów Unii Europejskiej, które jeszcze kilka
lat temu miaây jeden z najniůszych wskaŭników zatrudnienia kobiet. W roku
2010 pracowaâo w Polsce tylko 57% kobiet (w porównaniu z 71% męůczyzn). Jeœli chodzi o caâĊ Europę, sâabsze wyniki zanotowano tylko na Wę-
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grzech (55,9%), w Rumunii (55%), w Grecji (51%), w Hiszpanii (55%), we
Wâoszech (49%) i na Malcie (41,6%) (Sikorska 2012, 63).
Nie bez znaczenia w tym kontekœcie jest teů znamienny fakt, ůe w Polsce
1 kwietnia 2016 roku oficjalnie zapoczĊtkowano program rzĊdowy „Rodzina 500 plus”, czyli wsparcie dla rodzin, które dzięki niemu dostajĊ miesięcznie nieopodatkowane 500 zâ na kaůde drugie i kolejne dziecko. Ma to oczywiœcie na celu zachęcenie polskich kobiet do rodzenia dzieci, jak teů oznacza
niesienie pomocy rodzinom wielodzietnym i znajdujĊcym się w zwiĊzku
z tym w trudnej sytuacji finansowej. Nietrudno jednak widzieý w tym równieů krok wstecz, jeœli chodzi o sytuację kobiet na polskim ryku pracy.
Agnieszka Châoľ-Domiľczak, wykâadowczyni w Szkole Gâównej Handlowej, w wywiadzie pt. Program 500+ ograniczy kobietom wybór. A do rodzenia nie
zachęci, przedstawia ciekawe uwagi na ten temat, koľczĊc je refleksjĊ, ůe
„kaůdy powinien mieý wybór, dokonywany œwiadomie i z peânymi konsekwencjami” (Grochal, Klauziľski 2016).
Trudno bowiem nie zauwaůyý, ůe „Program 500 plus” zachęca de facto kobiety-matki do zostawania w domu, przez co utrwala teů niejako automatycznie patriarchalny model rodziny i role od wieków przypisywane kobietom (tak jak i męůczyznom). Przyklaskuje temu niewĊtpliwie częœý spoâeczeľstwa hoâubiĊca dawne tradycje zwiĊzane z rodzinĊ i wychowaniem
dzieci, zgodnie z którymi kobieta-matka miaâa swoje staâe, utrwalone przez
spoâeczne konwencje miejsce: jako straůniczka domowego ogniska. Châoľ-Domiľczak w wywiadzie przytacza teů m.in. wypowiedŭ jednego z parlamentarzystów obecnej partii rzĊdzĊcej (PiS), który nie zawahaâ się oœwiadczyý: „Ja bym daâ nawet po 600 zâ na dziecko, byleby kobieta siedziaâa
w domu” (Grochal, Klauziľski 2016), komentujĊc to stwierdzeniem, ůe:
Program 500+ ograniczy kobietom wybory, bo mniej będzie œrodków na
takie dziaâania, które dajĊ realny wybór, np. tworzenie ůâobków czy
przedszkoli. (…) Z badaľ wynika, ůe gâówna przyczyna [niskiej liczby
urodzin] to brak poczucia stabilnoœci. Nie chodzi tylko o dochody, ale
teů o sytuację mieszkaniowĊ czy sytuację na rynku pracy, brak moůliwoœci opieki nad dzieckiem (Grochal, Klauziľski 2016).

Podobnych wypowiedzi, poddajĊcych w wĊtpliwoœý sâusznoœý powyůszej
reformy spoâecznej, jest więcej. Nie znaczy to jednak, ůe nie popiera go
znaczna częœý spoâeczeľstwa polskiego, zwâaszcza ta, która od poczĊtku
stanowiâa grupę docelowĊ tej ustawy. Premier rzĊdu, Beata Szydâo, nie
omieszkaâa juů krótko po wejœciu w ůycie ustawy, bo w lipcu 2016 roku,
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podkreœliý pozytywnych wpâywów programu „Rodzina 500 plus”, m.in.
wzrost liczby ludnoœci, uwaůajĊc je za „dobrĊ zmianę” i mówiĊc m.in.: „rodzina jest dla rzĊdu priorytetem. Wprowadziliœmy w ůycie 500+ (…), bo uznaliœmy, ůe najwaůniejsze dla Polski jest wsparcie i inwestycja w polskie rodziny”
(Szydâo 2016). Pisarka, dziennikarka i feministka Renata Grochal, w artykule
opatrzonym ironicznym tytuâem „Dobra zmiana” skraca ciĊůę, zwraca uwagę na
istotnĊ w tym kontekœcie, acz absurdalnĊ wręcz niekonsekwencję:
Jeœliby przyjĊý, ůe wzrost liczby urodzeľ jest zasâugĊ programu 500+, to
ciĊůa musiaâaby trwaý cztery miesiĊce, a nie zwykâe dziewięý, bo pieniĊdze sĊ wypâacane dopiero od k w i e t n i a. Jednak na razie biologia jest
poza zasięgiem „dobrej zmiany” (Grochal 2016).

Tymczasem w rocznicę powstania i wprowadzenia w ůycie ustawy „Rodzina 500 plus”, w kwietniu 2017 roku, premier Beata Szydâo ponownie
podkreœliâa chwalebne rezultaty programu, twierdzĊc w czasie konferencji
pod hasâem Firmy rodzinne szansĊ polskiej gospodarki m.in.:
Program „Rodzina 500 plus” przechodzi juů do historii. Ze spokojem
mogę powiedzieý, ůe speânia on swoje cele. (…) W Polsce rodzi się coraz
więcej dzieci, a baby boom zaczyna byý faktem. (…) Rodzina byâa, jest
i będzie symbolem polskiego rzĊdu, symbolem Polski (Szydâo 2017).

Jednakůe, o czym juů wczeœniej informowaâa m.in. ekonomistka Anna Ruzik-Sierdziľska, ujemnym skutkiem tego programu jest widoczny i postępujĊcy spadek zarówno aktywnoœci zawodowej, jak i zatrudnienia przede
wszystkim kobiet w wieku 35–44: „Na rynku jest więcej biernych zawodowo
(czyli niepracujĊcych i nieposzukujĊcych pracy) kobiet niů męůczyzn w wieku 15+. Ich liczba spadaâa w ostatnich latach” (Ruzik-Sierdziľska 2016).
Nie zagâębiajĊc się bliůej w polityczny kontekst tej kwestii, moůna stwierdziý, ůe program „Rodzina 500 plus” przystaje niewĊtpliwie do katolickiej
mentalnoœci duůej częœci spoâecznoœci polskiej. Szczególnie zaœ do mitu macierzyľstwa, tak dotĊd troskliwie pielęgnowanego w œwiadomoœci ogóâu
i wspieranego przez Koœcióâ wiarĊ i przekonywaniem, ůe kobiecoœý to wyâĊcznie macierzyľstwo, i ůe jest ono niepoddajĊcym się dyskusji powoâaniem
kaůdej kobiety. Trudno w tym kontekœcie nie przywoâaý klasycznego juů
dzisiaj tekstu piosenki autorstwa Agnieszki Osieckiej pt. Polska Madonna,
który to tekst, choý napisany kilkadziesiĊt lat temu, nadal uderza swym
gorzkim, ale jakůe przystawalnym do wspóâczesnych realiów przekazem:
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Madonno, Polska Madonno / Panno z dzieckiem, mów / Jak ty sobie
radzisz / NocĊ wœród zâych snów? / Madonno, Polska Madonno / SkĊd
masz pieniĊdze na czynsz? / Czy cię nie przeraůa / PajĊk albo mysz? /
Damy ci kwiatek na Œwięto Kobiet / Czapkę na bakier i Polski obie /
Damy ci wódki i bilet do kina / Kace i smutki i dwóje na szynach / Damy przyrzeczeľ starych tysiĊce / I niedorzecznie maâe pieniĊdze / Damy
ci beâkot i stracha w polu / A dla maâego miejsce w przedszkolu (…).
(Osiecka, Rodowicz 2013) 5

WracajĊc do gâównego wĊtku moich rozwaůaľ, mogę stwierdziý, ůe – jak
widaý – sytuacja i oczekiwania mâodych kobiet, wyksztaâconych i œwiadomych nowych feministycznych trendów, nijak się majĊ do obowiĊzujĊcych de
facto trendów spoâecznych. Juů kilka lat temu Agnieszka Graff, w wywiadzie
pod znamiennym tytuâem Przegapiâyœmy matki, nawoâywaâa do dyskusji na
temat przewartoœciowania obowiĊzujĊcych w ról spoâecznych:
Nie godzę się na to, by opieka, rodzicielstwo, rodzina, caây ten zestaw
tematów zostaâ przejęty przez konserwatyzm, który caâkowicie obarczy
opiekĊ nad dzieými kobiety i zamknie je w domach. Ruch kobiecy ma
obowiĊzek i jest odpowiedzialny za to, ůeby się tym zajĊý. (…) Musi traktowaý te sprawy priorytetowo. Stale monitorowaý politykę spoâecznĊ, tak
by odpowiadaâa potrzebom rodziców, ale nie skutkowaâa wypchnięciem
kobiet z rynku pracy (Graff 2014b, 14).

PiszĊc o „wypchnięciu kobiet z rynku pracy”, Graff nie wiedziaâa i nie
mogâa wiedzieý o patronujĊcym obecnie polskim rodzinom „Programie 500
plus”. Ale, abstrahujĊc od tego programu, potrzeba priorytetowego potraktowania sytuacji kobiet w Polsce jest nadal tak samo aktualna. WiedzĊ o tym,
co staraâam się pokazaý, mâode pisarki i blogerki: wyksztaâcone Polki dajĊ
w swych tekstach i wpisach taki obraz warunków oferowanych im przez
spoâeczeľstwo w kontekœcie macierzyľstwa, który jest zupeânie inny niů
serwowany przez Koœcióâ i konserwatywne kręgi wizerunek polskiej wspóâczesnej rodziny. Moůe dlatego wâaœnie tradycyjny obraz Matki Polki zaczyna
w ich utworach, podobnie jak i na blogach, ustępowaý bardziej nowoczesnej, a przede wszystkim wierniejszej i bardziej odpowiadajĊcej rzeczywistoœci wersji tej rdzennie polskiej ikony macierzyľstwa i rodzicielstwa. Jest to
szczególnie wyraŭne wâaœnie w tekstach blogowych, których przekaz, za
5 Muzyka: Andrzej Sikorowski. Piosenka ta w 1987 roku znalazâa się na pâycie piosenkarki
Maryli Rodowicz „Polska Madonna” (CD, Album) 2013.
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pewne ze względu na swojĊ krótkĊ formę, szybciej trafia do odbiorcy niů
wymagajĊca dâuůszego procesu publikacji literatura sensu stricto. I tak na
przykâad w przytaczanej juů antologii Macierzyľstwo bez lukru znajdziemy,
oprócz bardzo realistycznych i okrojonych z „lukrowatego” sentymentalizmu opisów zmagaľ mâodej polskiej matki z codziennĊ rzeczywistoœciĊ,
równie częste ironiczne i cięte w swej wymowie wpisy, jak np. w poniůszej
notce pt. Donos, w której matka zwraca się z sarkastycznĊ proœbĊ o pomoc
do Trybunaâu Praw Czâowieka:
Wysoki Trybunale w Strassburgu,
uprzejmie donoszę, ůe dzieci me notorycznie âamiĊ prawa czâowieka.
W bezpoœrednim następstwie ich dziaâaľ jestem gâodna, brudna i niewyspana. (…)
Poniewaů wychowanie dzieci to obecnie moja peânoetatowa praca
(wâaœciwie trzyetatowa, bo trwajĊca œrednio 168 godzin tygodniowo,
choý zdarza się i więcej), sĊdzę, ůe zasadne będzie przy okreœlaniu naszych relacji uůycie groŭnie brzmiĊcego sâowa mobbing.
W zwiĊzku z powyůszym wnoszę o przyznanie mi rekompensaty pienięůnej z tytuâu pracy w szkodliwych warunkach oraz za poniesione straty moralne i zdrowotne.
Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej proœby, bo jak nie,
to więcej dzieci nie urodzę i sami się wtedy martwcie o ujemny przyrost
naturalny.
Z powaůaniem… (Chuda 2013).

Ale nawet jeœli autorki tekstów, zarówno ksiĊůkowych, jak i zamieszczanych na blogach, niejednokrotnie drwiĊ sobie bezlitoœnie z wielu aspektów
omawianej problematyki, teksty ich nie majĊ na celu odstraszenia wspóâczesnych polskich kobiet od macierzyľstwa. PrzedstawiajĊ codzienne problemy,
wâaœnie dlatego, ůe kwestie te sĊ ignorowane lub nie traktowane powaůnie
w polskich debatach spoâeczno-politycznych. Jednoczeœnie autorki nie negujĊ pozytywnych aspektów macierzyľstwa, ale piszĊ z nadziejĊ na uwolnienie
mâodych matek od poczucia winy, zwâaszcza wtedy, kiedy ich „macierzyľstwo bez lukru” nie przylega do powielanej przez reklamy i mity „przesâodzonej” wizji szczęœliwej matki rozkosznych malców. PodejmujĊc tę kwestię,
chcĊ wierzyý, ůe dzięki ich wypowiedziom mâodym matkom âatwiej przyjdzie pozwoliý sobie na chwile frustracji, a jednoczeœnie uœwiadomiĊ im potrzebę domagania się szacunku i praw dla tej bezpâatnej i idealistycznej
(i moůe przez to wiecznie niedocenianej) pracy, jakĊ jest bycie matkĊ. Bo
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rzeczywistoœý nadal wyglĊda tak, ůe, jak podkreœla Agnieszka Graff, w Polsce to wâaœnie kobiety sĊ gâównie odpowiedzialne za wychowanie dzieci,
podczas gdy jednoczeœnie nie mogĊ liczyý na adekwatne wsparcie spoâeczne.
W tej sytuacji teoretyczne dyskusje na temat konstrukcji kulturowych modeli
pâci, wolnych wyborów czy alternatywnego obrazu macierzyľstwa nie sĊ dla
nich ůadnĊ pomocĊ ani wsparciem:
Feministyczny brak zrozumienia dla macierzyľstwa jest lustrzanym odbiciem obojętnoœci i irytacji, jakie w obiegu konserwatywnym budzi feminizm czy szerzej – kobiece aspiracje zawodowe, nasza potrzeba autonomii. (…) Nie podzielam poglĊdu, ůe macierzyľstwo stanowi „esencję”
kobiecoœci. Nie godzę się na podziaâ: feminizm dla niezaleůnych, konserwatyzm dla udomowionych. (…) nadmiar prywatnoœci ciĊůy jak fatum
nad polskĊ debatĊ o rodzicielstwie: moim celem jest wâaœnie u p o l i t y c z n i ý macierzyľstwo, nie zaœ opowiedzieý o wâasnym doœwiadczeniu (Graff 2014a, 19, 22).

Jeden z krytycznych i polemicznych artykuâów Agnieszki Graff zamieszczony w ksiĊůce Matka Feministka nosi tytuâ Matka Polka juů tu nie mieszka
(Graff 2014a, 54–63). Tytuâ ten symbolizuje wyraŭnie bieůĊce trendy zwiĊzane z macierzyľstwem w Polsce. Artykuâ zawiera, zgodnie z zapowiedziĊ,
prowokujĊcĊ tezę, ůe „mit Matki Polki wyczerpaâ się i pora się z nim ostatecznie poůegnaý” (Graff 2014a, 55). Moůna, oczywiœcie, podzielaý stanowisko
Graff lub z nim polemizowaý. Trudno jednak abstrahowaý od oczywistego faktu, na który zwraca uwagę Justyna Zimna w odniesieniu do toposu Matki-Polki
obecnego we wpisach na internetowych forach – choý opinię tę w równych
stopniu moůna odnieœý do wielu wspóâczesnych tekstów literackich:
Ten monolit – socjopatycznie posâuszne przymusowi kulturowemu, samodyscyplinujĊce się spoâeczeľstwo dobrych matek – ma jednak kilka
skaz i pęknięý. Mimo ůe grzecznie siada na internetowych forach, aby
wspólnie cerowaý przetarty na âokciach kostium Supermatki, od lat nie
potrafi w nim juů oddychaý (Zimna 2011, 24).
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Motherhood without icing and retouching.
The ‘Polish Mother’ icon in Polish literature created after the year 2000 and blogs
Polish woman-centered symbolism has a specific dimension, which is depicted in the iconic
‘Polish Mother’ (Matka Polka). The iconic image is deeply rooted in Polish history and culture and it often refers to the mother of Jesus as she is expected to sacrifice her children for
the motherland. As a woman, she realizes herself not only through motherhood but also in
the service of her nation, and as such, she becomes a highly charged metaphor for both
motherly love and patriotism. The ‘Polish Mother’ is a myth; a stereotype that has shaped the
thinking of the nation for more than two centuries and is still largely in force. In contemporary literature (and also in various media texts and blogs) one can identify however, obvious
attempts to re-evaluate this very traditional iconic image. Especially motherhood, in Poland
today, has gained a new dimension. I investigate some of the most characteristic aspects of
the selected texts, focusing on the discrepancy between the old clichés and expectations and
the subversion of traditionally defined motherhood in a modern society, which no longer
takes the ‘Polish Mother’ at face value.
Key words: motherhooh, ‘Polish Mother’ icon, contemporary Polish literature, blogs

