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Wprowadzenie, czyli przewijanie dziecka
zmienia twój œwiat

By³a to ju¿ czwarta wizyta u lekarza w ci¹gu ostatnich dziesiêciu dni. Najpierw rutynowe badanie mojej
piêcioletniej córki, potem niespodziewana wizyta z dziewiêcioletni¹ dziewczynk¹ po tym, gdy dosta³a w szkole ataku astmy, nastêpnie konsultacja w mojej sprawie,
podczas której zdiagnozowano u mnie zapalenie oskrzeli, i w koñcu ostatnie wymuszone badanie, podczas którego okaza³o siê, ¿e mam zapalenie prze³yku, spowodowane przez pastylki, brane przeze mnie na pierwsze
moje schorzenie. Czas pomiêdzy tymi wizytami wype³nia³o mi zajmowanie siê rodzin¹, która mieszka poza
miastem i w³aœnie wtedy przyjecha³a do nas w goœcinê. By³am œmiertelnie zmêczona.
Kiedy usiedliœmy w poczekalni lekarza, mój siedemnastomiesiêczny synek, jak mo¿na by³o przewidzieæ,
zacz¹³ stroiæ cierpi¹ce minki i poruszaæ siê tak, jakby
chcia³ mi pokazaæ, ¿e atmosfera tego pomieszczenia od
dziesiêciu dni jest dla niego sygna³em, ¿e teraz nale¿y
zrobiæ porz¹dek z w³asnymi jelitami.
„Nie teraz! Nie tym razem!”. Westchnê³am tylko, gdy
zorientowa³am siê, ¿e przykry zapach sprawia, ¿e ludzie w drugim k¹cie poczekalni podnosz¹ do góry brwi.
Zostawi³am wiêc moje piêcio- i trzylatkê pod opiek¹
7

sympatycznej recepcjonistki, chwyci³am w ramiona synka i wybieg³am z nim na parking. Desperacko zaczê³am przewracaæ wszystko w samochodzie – „Bo¿e!
Dopomó¿!” – w poszukiwaniu pieluchy, jednej pieluchy, jaka zawieruszy³aby siê poœród „akcesoriów” dzieciêcych w baga¿niku naszej ma³ej, rodzinnej furgonetki. Ale oczywiœcie, torbê z pieluchami zostawi³am
w domu.
Nic. Zero. Ani jednej.
„Bo¿e, jeœli mnie kochasz, bardzo Ciê proszê! Choæ
jedn¹ pieluchê! Czy to takie trudne dla Ciebie? Dla Ciebie, który przecie¿ stworzy³eœ niebo i ziemiê? Widzisz
przecie¿, jak mnie to wszystko mêczy”. Wiem, ¿e gdy
zaczynam tak b³agaæ Boga, to znak, ¿e dzieje siê ze mn¹
coœ niedobrego.
W tym momencie stanê³a przy mnie jakaœ starsza kobieta i zapyta³a, czy mog³aby mi w czymœ pomóc.
Uœmiechnê³am siê, uprzejmie, lecz ch³odno i potrz¹snê³am g³ow¹. „Och, po prostu zmieniamy pieluchê. Nie,
nie, dziêkujê, wszystko jest w porz¹dku. Dziêkujê mimo
wszystko. Do widzenia”. Oczywiœcie, obie rozumowa³yœmy na swój sposób, lecz ona by³a na tyle kulturalna
(lub na tyle wystraszona), ¿e zostawi³a mnie sam¹. Ale
w tym momencie mój synek zacz¹³ wrzeszczeæ, bo gdy
zaczê³am go rozbieraæ, przycisnê³am go rêk¹ do siebie,
na pró¿no staraj¹c siê nie pobrudziæ mu ubranka. No
bo oczywiœcie tak¿e ubrania na zmianê zosta³y zapakowane do tej samej torby, co pieluchy, i zosta³y w domu.
8

Nie uda³o siê jednak – za du¿o by³o wczeœniej soku
jab³kowego.
Oszczêdzê wam tu opowiadania o szczegó³ach ca³ej
tej sytuacji, ale powiem tylko, ¿e wpad³am na pomys³,
aby usun¹æ zawartoœæ pieluchy, ale j¹ sam¹ uratowaæ.
I tak ju¿ za chwilê razem z dwiema córkami, które odebra³am spod opieki recepcjonistki oraz z synkiem wkroczy³am do gabinetu i ca³a wizyta odby³a siê tak, ¿e w niczym nie zdradzi³a wczeœniejszych problemów.
Rzeczywiœcie, przykry zapach zosta³ wyeliminowany
do tego stopnia, ¿e zapomnia³am przewin¹æ biednego
ch³opca, a¿ dopiero kiedy po paru godzinach wróciliœmy do samochodu – a tam, z kieszeni w drzwiach
wypad³ plastikowy worek pe³en br¹zowych chusteczek
do nosa!
Wiem, ¿e dla tych z was, które na co dzieñ nie maj¹
do czynienia z brudnymi pieluchami, za du¿o tych
wszystkich informacji. Zatem od przyziemnych opisów
uniosê siê do niebiañskich porównañ. Pawe³ Aposto³
pisze do Filipian, ¿e nasza ofiara sk³adana Bogu, powinna byæ dla Niego „wdziêczn¹ woni¹”; nasze ¿ycie
powinno staæ siê mi³¹ woni¹ dla Pana. Nie wiecie, jak
po tym dniu, spêdzonym w przychodni, wyraŸnie widzê, ¿e nawet nasze najmniejsze gesty maj¹ ogromny
wp³yw na œwiat doko³a nas. Zaanga¿owanie siê w coœ,
nawet tak niedoskona³ego, jak wówczas mia³o to miejsce, sprawia, ¿e œwiat siê zmienia – powietrze staje siê
9

bardziej znoœne dla szeœciu osób, które przysz³y wtedy
zobaczyæ siê z lekarzem.
Zmiana jednej pieluchy sprawia, ¿e w jednej chwili
zmienia siê ca³y œwiat. Tego w³aœnie dokonuj¹ kochaj¹cy rodzice. To ca³a filozofia, aby uwierzyæ, ¿e mój najmniejszy gest, nawet taki, który budzi niesmak, jeœli
tylko rodzi siê z mi³oœci do dzieci, mo¿e je przemieniæ.
Lecz nie tylko dzieci – przemienia tak¿e mnie, wp³ywa
na atmosferê w domu, w szkole, kszta³tuje nasze uczucia. Podobnie jak Jezus, który umywa³ uczniom nogi,
tak i my wykorzystujemy wszystkie te sytuacje, aby s³u¿yæ naszym dzieciom, które nie s¹ w stanie niczym nam
odp³aciæ. S³u¿ymy im zmieniaj¹c pieluchy, karmi¹c je,
œmiej¹c siê razem z nimi i wychowuj¹c je. A zatem, jak
widaæ, jedna pielucha mo¿e wywo³aæ prawdziw¹ rewolucjê.
„Macierzyñstwo” to ksi¹¿ka o rewolucji, jaka dokonuje siê w sercu, w umyœle i w duszy kobiety. Jest to
zaproszenie do zgody na podjêcie wysi³ku macierzyñstwa, aby nim ¿yæ w domu i w pracy. To ksi¹¿ka dla
wszystkich matek, które chcia³yby nieco inaczej prze¿ywaæ swoje macierzyñstwo, lecz z drugiej strony obawiaj¹ siê jakichkolwiek zmian; dla matek, które zdecydowa³y siê pozostaæ w domu i opiekowaæ siê dzieæmi,
lecz zagubi³y siê gdzieœ poœród codziennych obowi¹zków; ksi¹¿ka ta jest dla matek, które chcia³yby odnaleŸæ w³asn¹ to¿samoœæ; dla matek, które kochaj¹ swoj¹
pracê i choæ niezmiennie twierdz¹, ¿e nikt ich nie zmu10

sza³ do tego, aby pozosta³y w domu i zajmowa³y siê
dzieæmi, to potem zalewaj¹ siê ³zami, gdy zostaj¹ same,
bo dziecko idzie do przedszkola.
Anne Roiphe w ksi¹¿ce Fruitful napisa³a: „Nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e feminizm, mimo jego znacz¹cych osi¹gniêæ, nie wyleczy³ mnie z macierzyñstwa”. Dziœ ja, po
urodzeniu pi¹tki dzieci, z dwunastoletnim doœwiadczeniem macierzyñstwa, dochodzê do wniosku, ¿e tak
wyra¿ona opinia (choæ oczywiœcie jest ona za³o¿eniem
wypowiedzianym w przenoœni) jest stuprocentow¹
pomy³k¹. Ani macierzyñstwo, ani ci¹¿a nie s¹ chorob¹,
wiêc nie trzeba siê z nich leczyæ!
Podstawowym za³o¿eniem tej ksi¹¿ki jest przekonanie, ¿e bycie matk¹ nie jest ¿adnym rzucaniem sobie
k³ód pod nogi; to nie jest przeszkoda, której nale¿a³oby
unikn¹æ na drodze do samorealizacji. Posiadanie w³asnych dzieci nie jest kar¹, lecz przywilejem. Jako chrzeœcijañskie matki, ¿yj¹ce w œwiecie postmodernistycznym, powinnyœmy byæ œwiadome faktu, ¿e choæ decyzja
urodzenia dziecka mo¿e wymagaæ od³o¿enia na bok lub
zmiany w³asnych planów czy te¿ ambicji, to jednak
wcale nie oznacza, ¿e gdy dzieci przychodz¹ na œwiat,
wówczas wali siê nam ¿ycie. Jeœli Bóg daje ci dziecko,
powierzaj¹c twojej opiece jedn¹ ze swych cennych owieczek, to oznacza, ¿e macierzyñstwo jest szczytem twoich kobiecych mo¿liwoœci.
Wracaj¹c do mojej historii, mia³am do dyspozycji
tylko jedn¹ pieluchê i choæ koniecznie nale¿a³o j¹ wy11

mieniæ, okaza³o siê, ¿e nie jest to mo¿liwe. To oczywiste, ¿e wyrzucenie tego, co by³o w œrodku i jej ponowne za³o¿enie nie by³o doskona³ym rozwi¹zaniem. Gdyby to by³ mój egzamin z macierzyñstwa, nie otrzyma³abym za niego najwy¿szej oceny. Lecz nie mog³am
znieœæ tego zapachu, który tak szybko zacz¹³ rozprzestrzeniaæ siê w poczekalni przychodni, nie mog³am skazaæ na niego wszystkich, którzy tam byli obecni. W sumie uda³o mi siê zaradziæ ca³ej sytuacji.
Gor¹co pragnê, aby niektóre z doœwiadczeñ, jakimi
podzielê siê w tej ksi¹¿ce, oraz twoje rozmowy z innymi matkami, zainspirowane tym, co tu przeczytasz,
przyczyni³y siê do tego, ¿e i ty pogodzisz siê z macierzyñstwem. Chcia³abym siê przyczyniæ do tego, abyœ
i ty odnalaz³a w³asny rytm, zaufa³a sobie i ca³ym sercem odda³a siê macierzyñstwu i dziecku, które powierzy³ ci Bóg. Oderwij czasami wzrok od szczegó³ów i detali ¿ycia i spójrz na ca³oœæ – zobaczysz, ¿e bêdziesz
w stanie zmieniæ œwiat. Wykorzystaj sw¹ wiedzê, spe³nij swe marzenia, daj¹c ¿ycie dziecku, a tak¿e zmieniaj¹c mu czasami pieluchê.

12

CZÊŒÆ I

Jak pogodziæ kobiecoœæ
i macierzyñstwo
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Jak przynosiæ owoce, czyli o realizowaniu
pobo¿nych ¿yczeñ
Najbardziej lubiê rozpoczynaæ dzieñ od przeczytania fragmentu Pisma Œwiêtego i poœwiêcenia chwili na
refleksjê, spaceruj¹c wœród podmok³ych pól, poros³ych
¿urawin¹, rozci¹gaj¹cych siê nieopodal naszego domu.
Czasami s³oñce wstaje przedzieraj¹c siê przez pomarañczowe chmury, a jego promienie wytryskuj¹ prosto
z Jego niebieskiego tronu. Kiedy indziej œwiat³o s³oneczne pob³yskuje przez moment poni¿ej ciemnej linii
chmur, a potem nagle bum! – wystrzela blask i nagle
robi siê ciep³o. Jest to dla mnie czas odnowy, umocnienia, duchowej ³¹cznoœci z Jezusem oraz nawi¹zania relacji ze œwiatem, w którym przyjdzie mi spêdziæ ca³y
nadchodz¹cy dzieñ.
Ten poranek nie by³ jednak czasem duchowej odnowy. Zwlok³am siê z ³ó¿ka o godzinie 7.15 i przegapi³am wschód s³oñca – mój czas kontaktu z Bogiem, no
i uœwiadomi³am sobie, ¿e jeœli natychmiast siê nie ruszê, to najstarsze dzieci spóŸni¹ siê na autobus do szko³y. By³am rozczarowana sob¹, w³asnym lenistwem i brakiem si³y, aby podnieœæ siê i zabraæ do pracy.
15

PóŸniej, ju¿ w ci¹gu dnia, wys³a³am e-maila do mojego mê¿a do pracy, ¿eby nastêpnym razem „po prostu
wyrzuci³ z ³ó¿ka tego lenia, mo¿e to zmusi mnie do
zabrania siê do zajêæ”. Odpisa³ mi, ¿e dziêkuje leniowi
za to, ¿e pomóg³ mu wczoraj z zakupami i zakoñczy³:
„Przeœpij siê”.
Zaskoczy³o mnie to. Zupe³nie zapomnia³am, ¿e po³o¿y³am siê spaæ gdzieœ o pó³nocy – póŸno, jak dla mnie
– poniewa¿ czeka³am na niego, ¿eby mu pomóc w wypakowaniu zakupów. Przypomnia³am sobie te¿, ¿e nasze osiemnastomiesiêczne dziecko obudzi³o siê o 5.00
i musia³am go raz jeszcze uœpiæ. No i w sumie godzinê
póŸniej nie us³ysza³am budzika.
Dlaczego czu³am do siebie tak¹ niechêæ? Ca³a sprawa wygl¹da³a tak: póŸno posz³am spaæ i wsta³am wczeœnie. Mój m¹¿ widzia³, ¿e w takim przypadku poranny
spacer nie by³by najlepszym pomys³em i nie obudzi³
mnie, ale ja tak uczepi³am siê tego, co sobie zaplanowa³am, ¿e nie mog³am siê pogodziæ z tym, co faktycznie
mia³o miejsce. By³o tu uczucie nierealistyczne i bezsensownie destrukcyjne; niepotrzebnie zaszufladkowa³am
siê, twierdz¹c, ¿e jestem leniwa, a nabra³am takiego
przekonania tylko dlatego, ¿e nie uda³o mi siê wstaæ
i zabraæ siê do pracy. Tymczasem powinnam po prostu
wylaæ ¿al, i¿ wszystkie okolicznoœci posk³ada³y siê na
to, ¿e tego dnia czu³am siê bardziej zmêczona ni¿ zwykle. Przecie¿ wcale nie by³am leniwa. Postawi³am do16

bro mê¿a i dzieci nad w³asnym. W tej konkretnej sytuacji dokona³am dobrych wyborów.
Nierealistyczne oczekiwania mog¹ poprowadziæ nas
w zupe³nie innym kierunku. Czasami nie osi¹gamy
tego, co zamierzyliœmy – podobnie jak ja nie by³am
w stanie wyjœæ na zaplanowany spacer – ale w zamian
otrzymujemy o wiele wiêksze dary, jakich wcale nie
spodziewaliœmy siê otrzymaæ.
WeŸmy taki przyk³ad: mam pi¹tkê dzieci w wieku
od dwóch do piêciu lat. Patrz¹c z punktu widzenia liczby pasów bezpieczeñstwa w samochodzie, nasza rodzina ledwo mieœci siê w ma³ej furgonetce, a ju¿ na pewno
za ma³o jest dla niej miejsca w zwyk³ym samochodzie.
Fakt ten bez ma³a sprawi³, ¿e nie dopuszcza³am myœli,
aby mieæ wiêcej ni¿ trójkê dzieci. Uwierzcie mi, ¿e tak
w³aœnie myœla³am.
Kiedy na pocz¹tku ma³¿eñstwa razem z mê¿em rozmawialiœmy o tym, jak wielka ma byæ nasza „idealna”
rodzina, wtedy mówi³am: „W³aœciwie nie mo¿emy mieæ
wiêcej ni¿ troje dzieci, bo co byœmy zrobili, jeœli gdzieœ
na wakacjach bêdziemy musieli wynaj¹æ samochód?
Jeœli bêdziemy mieli wiêcej dzieci, to nie zmieœcimy siê
w takim aucie, jakie normalnie mo¿na wypo¿yczyæ.
Dlatego trójka to jest to!”. Mój m¹¿ nie móg³ wyjœæ ze
zdziwienia, ¿e rzeczywiœcie taki drobiazg mo¿e mieæ
wp³yw na tak istotn¹ decyzjê dotycz¹c¹ naszego ¿ycia.
Dobrze, dobrze. Byæ mo¿e nazbyt drobiazgowo podchodzi³am wówczas do ka¿dej decyzji. Autentycznie
17

jednak, tak w³aœnie wtedy myœla³am. Po paru latach
i po kilku odbytych podró¿ach dosz³am do ca³kowitej
pewnoœci, ¿e gdybyœmy mieli trójkê dzieci lub nawet
mniej, to nasze wycieczki by³yby istotnie znacznie ³atwiejsze od tych, odbywanych z nasz¹ piêcioosobow¹
gromadk¹. Ale istnieje te¿ i druga strona medalu – wyjazdy bez ca³ej tej grupy straci³yby swój urok! Dziœ wolê
raczej spacerowaæ wokó³ domu prowadz¹c dzieci, pchaj¹c wózek, razem z psem, zabawkami, z przyjació³mi
oraz czymkolwiek i kimkolwiek, kto mo¿e do nas jeszcze do³¹czyæ; wolê to, ni¿ jak¹kolwiek samotn¹ podró¿, i jest to coœ, czego nie by³am w stanie przewidzieæ
wtedy, gdy razem z mê¿em zastanawia³am siê nad
„optymalnymi” rozmiarami naszej przysz³ej rodziny.
Carrie jest matk¹, której ca³kowicie wystarcza³a do
szczêœcia dwójka dzieci. Oto, co w tej sprawie ma ona
do powiedzenia: „Nigdy nie myœla³am o powiêkszeniu
rodziny. Mieliœmy dwie dziewczynki: jedna mia³a trzy
lata, a druga piêtnaœcie miesiêcy, gdy m¹¿ zapyta³: «Co
byœ powiedzia³a, gdybyœmy zdecydowali siê na trzecie
dziecko?». Przemyœla³am to i faktycznie, po kilku miesi¹cach ju¿ by³am w ci¹¿y. Kiedy w dwudziestym
pierwszym tygodniu zrobi³am sobie badania, okaza³o
siê, ¿e noszê bliŸniaki – dwóch ch³opców! To oznacza³o, ¿e bêdê mieæ czwórkê dzieci, wszystkie poni¿ej pi¹tego roku ¿ycia. To by³a przyt³aczaj¹ca wiadomoœæ. Do
tej pory bardzo siê zamartwia³am o dwie córeczki i po18

œwiêca³am im wiele uwagi; jak ja teraz znajdê czas, ¿eby
poradziæ sobie z czwórk¹? By³o to dla mnie ogromne
wyzwanie, lecz nigdy nie przypuszcza³am, jakie to
wspania³e ¿yæ w tak wielkiej rodzinie. Wci¹¿ zaskakuje mnie, jak wiele dobra z tego faktu czerpi¹ moje dzieci. Ucz¹ siê cierpliwoœci wzglêdem innych i wspó³pracy. Zawsze znajd¹ kogoœ gotowego do zabawy. Korzyœci
znacznie przewy¿szaj¹ wszystkie troski, z jakimi boryka³am siê, zanim urodzili siê bliŸniacy. Te dzieci to prawdziwe b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Gdziekolwiek idziemy,
zawsze stanowimy zwart¹ grupê”.
Carrie zastanawia³a siê nad tym, czy zdecydowaæ
siê na trzecie dziecko, a tymczasem otrzyma³a trzecie
oraz czwarte. Przesz³a tym samym od stadium zadowolenia p³yn¹cego z faktu posiadania dwójki, przez
etap w¹tpliwoœci, szoku i niepokoju o to, jak poradzi
sobie z wychowaniem bliŸniaków, a w koñcu zaczê³a
uwa¿aæ siê za wyró¿nion¹ przez Boga za to, ¿e da³ jej
wiêcej dzieci, ni¿ sama mog³a sobie to wyobraziæ lub
zaplanowaæ.
Historia ta jest przyk³adem nieoczekiwanej i niezaplanowanej radoœci posiadania w³asnych dzieci, która
sprawia, ¿e macierzyñstwo jest doœwiadczeniem nieporównywalnym z niczym, co wczeœniej uda³o mi siê
zrobiæ, osi¹gn¹æ lub prze¿yæ. Wytwarza ono niesamowit¹ wiêŸ, której kobieta nie mo¿e doœwiadczyæ, zanim
nie urodzi dziecka. Na tym polega zaskakuj¹cy paradoks macierzyñstwa: zmieniamy siê przez to, czego
doœwiadczamy.
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Doœwiadczenie w³asnej przemiany
„Macierzyñstwo przemienia nas, i to nie tylko jednorazowo, lecz nieustannie”1. „Wiele jest takich kobiet,
dla których macierzyñstwo oznacza pe³n¹ satysfakcjê;
takich, których zawodowe i spo³eczne ambicje po urodzeniu dziecka malej¹ lub staj¹ siê ma³o wa¿ne. Choæ
wczeœniej wyobra¿a³y sobie macierzyñstwo jako zwyk³¹, acz interesuj¹c¹ opcjê ¿yciow¹, to ostatecznie sta³o
siê ono dla nich tym, co wp³ynê³o na ca³kowit¹ przemianê ich systemu wartoœci, to¿samoœci i stylu ¿ycia”2.
Anne Roiphe, pisarka aktywnie dzia³aj¹ca w ruchach
kobiecych, w jednej ze swoich póŸniejszych ksi¹¿ek
napisa³a: „Macierzyñstwo sta³o siê dla mnie pocz¹tkiem
mojego feminizmu i wcale mnie to nie obchodzi, ¿e byæ
mo¿e by³a to dziwna droga zapoznania siê z nim. Myœlê, i¿ wiele kobiet zdaje sobie sprawê, ¿e ich doœwiadczenie macierzyñstwa le¿y u podstaw tej determinacji,
która dodaje im si³, aby mocno opieraæ siê wszystkim
trendom, jakie mog³yby wstrz¹sn¹æ ich poczuciem to¿samoœci”3.
Dosz³am do w³asnej formy feminizmu t¹ sam¹ drog¹, co cytowana autorka, czyli dziêki dzieciom, z myœl¹ o których zmagam siê ze wszystkimi burzami ¿ycia. Macierzyñstwo przemieni³o mnie, podobnie jak
przemieni³o wiele innych kobiet. Wyciszy³o mnie, ukierunkowa³o, da³o mi wewnêtrzn¹ energiê i determinacjê – wszystko w takiej mierze, ¿e czasami wrêcz mnie
to przera¿a. Krótko mówi¹c, macierzyñstwo nie jest
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podobne do niczego, co mog³am sobie wczeœniej wyobra¿aæ.
Dla mnie „trendy”, o których pisze Roiphe, te, które
mog³yby wprowadziæ dystans pomiêdzy mn¹ i moimi
dzieæmi, to wszystkie si³y, jakie w naszych czasach
mog³yby fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, a nawet
duchowo odseparowaæ nas od siebie, wmawiaj¹c mi,
¿e kariera jest czymœ wa¿niejszym ni¿ macierzyñstwo.
W œrodowisku, w którym kobiety ciesz¹ siê bezprecedensow¹ wolnoœci¹, od wielu z nich oczekuje siê, ¿e
nawet gdy zostan¹ matkami (lub zw³aszcza gdy nimi
zostan¹), to wybior¹ w³asne dobro i karierê oraz postawi¹ je ponad ma³¿eñstwem i macierzyñstwem. Kobiety, które aktywnie uczestnicz¹ w przemianach, jakie
dokonuj¹ siê w ich ¿yciu za spraw¹ doœwiadczenia macierzyñstwa, czêsto spychane s¹ na margines zawodowy, bo wybra³y „drogê matkowania” lub podjê³y decyzjê, aby skonsolidowaæ swe ¿ycie, zrezygnowaæ z pracy
i ca³¹ uwagê skupiæ na domu i rodzinie. Zamiast pochwaliæ ten krok, piêtnuje siê je, bo „zosta³y mamami”.
Dlaczego tak siê dzieje? Sk¹d bior¹ siê takie oceny?
Czy s¹ one autentyczne? Dlaczego nasze poczucie w³asnej wartoœci, nasza to¿samoœæ i poczucie zadowolenia
z tego, co robimy, tak bardzo od nich zale¿¹? Uwa¿am,
¿e za tego typu przekonania s¹ odpowiedzialne nastêpuj¹ce czynniki: (1) popularne media; (2) fakt, i¿ liczymy siê ze zdaniem innych i ogl¹damy siê na innych; (3)
nasze matki oraz feminizm poprzednich pokoleñ.
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Popularne media
Nastawione przeciwko macierzyñstwu przes³anie
p³yn¹ce ze wspó³czesnych mediów ja sama i matki
mojego pokolenia odbieramy jako brutaln¹ propagandê. Kobiece magazyny, politycy i programy telewizyjne kusz¹ s³owem i obrazem, usi³uj¹c nas przekonaæ,
abyœmy na pierwszym miejscu, ponad wszystkim stawia³y siebie i abyœmy nie pozwoli³y ma³¿eñstwu i macierzyñstwu zepchn¹æ nas z tej drogi. Media wmawiaj¹
nam, ¿e my, nowoczesne matki, wyzwolone z obowi¹zku zajmowania siê domem i dzieæmi, powinnyœmy
przyj¹æ ten model – cieszyæ siê wolnoœci¹! Mówi siê nam,
¿e powinnyœmy domagaæ siê i zdobywaæ to wszystko
oraz staraæ siê, aby otrzymaæ to natychmiast. A jeœli nie
mamy wszystkiego, czego oczekujemy, powinnyœmy
pracowaæ d³u¿ej, a zarobione pieni¹dze przeznaczaæ na
op³acenie tych, którzy bêd¹ zajmowaæ siê naszym domem i dzieæmi, a my wtedy bêdziemy mia³y czas, aby
goniæ za tym wszystkim, czego pragniemy.
Codziennie konfrontujê siê z obrazem „doskona³ej”
matki, jak choæby ta na wakacjach, pokazywana w reklamie w telewizji. Seksowna, szczup³a, w modnych
spodniach, chichocz¹ca do telefonu komórkowego, podczas gdy dwójka jej dzieci spokojnie bawi siê opodal
(kiedy ja rozmawiam przez telefon, to moje dzieci pl¹cz¹ mi siê pod nogami). A ta w telewizji ci¹gle wisi na
telefonie i flirtuje z weso³ym, przystojnym mê¿czyzn¹
(który mo¿e jest, a mo¿e nie jest jej mê¿em i ojcem jej
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dzieci), który grilluje w ogrodzie przy basenie. Media
mówi¹ nam, ¿e powinnyœmy mieæ dzieci, ale jednoczeœnie ¿e musimy zachowaæ figurê szesnastoletniej modelki; ¿e powinnyœmy grillowaæ i wyje¿d¿aæ na luksusowe wakacje; wdawaæ siê w romanse, a wszystko to
robiæ z uœmiechem i nigdy nie zapomnieæ o œwietnej fryzurze.
Jako profesjonalny fotografik w pe³ni zdajê sobie
sprawê, ¿e media, zw³aszcza za pomoc¹ obrazu, wywieraj¹ ogromny wp³yw na kszta³t naszych oczekiwañ.
Media w³aœnie, bêd¹c g³osicielami naszych kulturowych
pragnieñ, s¹ g³ównymi, bezkarnymi i niekwestionowanymi sabota¿ystami naszej zdolnoœci dojœcia do poprawnej i w³aœciwej wizji tego, czym powinno byæ macierzyñstwo. Bo która z nas nie chcia³aby wygl¹daæ jak
mama z tej reklamy? Wyjechaæ na wakacje, romansowaæ, œmiaæ siê i jeœæ takie rzeczy jak ona? Patrz¹c na ni¹
nie bierzemy pod uwagê faktu, ¿e to wszystko to odpowiednia aran¿acja. Oczekiwania z tym zwi¹zane s¹
fa³szywe. „Mama” na reklamie prawdopodobnie ma
szesnaœcie lat. Odgrywa swoj¹ rolê dla potrzeb marketingu, a obok niej stoi zupe³nie obcy jej mê¿czyzna, któremu ktoœ zap³aci³ za to, ¿eby zachowywa³ siê jak cz³onek tej rodziny, a przez to, abym ja czu³a siê niespe³niona i niepewna w roli matki – i ostatecznie ¿ebym
kupi³a ten telefon, który tam reklamuj¹.
Autor programu American Photography; A Century
of Images wyjaœnia kulisy dzia³ania mediów, potêguj¹23

cych nasze pragnienia, mówi¹c, ¿e „dziœ za normalny
i autentyczny przyjmujemy styl prezentowany w reklamach Calvina Kleina oraz obraz zdrowych, szczup³ych,
seksownych matek opalaj¹cych siê na pla¿y i bawi¹cej
siê opodal dwójki czystych, szczêœliwych dzieci”4. Ten
obraz macierzyñstwa nie jest jednak prawdziwszy od
tego, jaki prezentowano w reklamach telewizyjnych
w latach piêædziesi¹tych. Tam odwo³ywano siê do bia³ych kobiet ze œrednich klas spo³eczeñstwa, „udomowionych”, których jedynym zmartwieniem by³o to, ¿eby
³adnie ubraæ swoje dzieci i dobrze wysma¿yæ kotlety.
Narrator w tym samym programie informuje widzów,
¿e fotografia reklamowa oraz pokazy mody maj¹ ukazaæ nam, jak sami chcielibyœmy wygl¹daæ, jak ¿yæ, a nie
jak to jest w rzeczywistoœci. My zaœ dajemy siê z³apaæ
na to podpowiadanie nam, czego oczekujemy i jesteœmy g³êboko rozczarowani, gdy odkryjemy, ¿e to
wszystko nie ma nic wspólnego z realnym ¿yciem. Choæ
odczucia i oczekiwania, jakie rodz¹ siê w nas po obejrzeniu takich obrazów s¹ czymœ rzeczywistym, to jednak faktem jest, ¿e zrodzi³y siê na bazie k³amstwa.
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