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M o n i k a  S u l i k
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„Mamo, jak będę duża, to ja będę twoją mamą. Będę ci robiła 
herbatę. No zgódź się. Dlaczego nie? No chcij, musisz tylko chcieć”.

[Anna Nasiłowska]

Słowa kluczowe: macierzyństwo, kobieta, doświadczenie, edukacja dorosłych, an-
dragogika.

Streszczenie: Celem niniejszych rozważań jest ukazanie odcieni a zatem blasków 
i cieni kobiecych doświadczeń biograficznych związanych z macierzyństwem, ko-
biecej prawdy na temat przeżywania oraz doświadczania przez siebie macierzyństwa. 
„Odcieni” tych doświadczeń autorka poszukuje w narracjach samych kobiet przed-
stawianych przez różnych autorów, ale również w naukowych projektach badaw-
czych związanych z macierzyństwem.

Wstęp

Duccio Demetrio, formułując trzon refleksji dotyczącej edukacji dorosłych 
oraz kluczowych, czy jak określił sam autor, szczytowych momentów w życiu 
człowieka, które generują uczenie się, wymienił cztery tematy – sytuacje egzysten-
cjalne. Jak zaznacza wspomniany autor, dorośli uczą się, jeśli znajdą się spodziewa-
nie lub niespodziewanie  w okolicznościach związanych z miłością, pracą, zabawą czy 
żałobą (Demetrio 2006, s. 113). I choć doświadczanie macierzyństwa, które stało 
się w tym miejscu soczewką skupiającą horyzont podjętej przeze mnie refleksji, 
zostało przez Autora przypisane przede wszystkim miłości, to w moim odczuciu 
jest ono również ściśle związane z pozostałymi wymienionymi obszarami. A zatem 
pracą, zabawą i żałobą.

Macierzyństwo to dla niektórych cud i błogosławieństwo, dla innych stan ciała 
i ducha bądź rola społeczna, dla jeszcze innych trauma i niewyobrażalny ciężar. 

1   Niniejszy tekst jest zapowiedzią kolejnej publikacji podejmującej kwestie związane z doświad-
czaniem macierzyństwa, która obecnie znajduje się w opracowaniu. 
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Nie sposób tak bardzo zróżnicowanej i wielobarwnej mozaiki doświadczeń ska-
tegoryzować czy zamknąć w ściśle określonej klasyfikacji. Nie sposób też tego 
wielowymiarowego doświadczenia sprowadzić tylko do dominującego w na-
szym społeczeństwie modelu a właściwie stereotypu matki i macierzyństwa.

Matka Polka, kochająca bezwarunkowo i wyposażona w instynkt macie-
rzyński to właśnie wizerunek zakorzeniony w historii naszej patriarchalnej kul-
tury. Tymczasem, jak zauważa Adrienne Rich: nie ma takiego związku międzyludz-
kiego, w którym kocha się inną osobę – nawet własne dziecko – w każdym momencie 

(Rich za Lindyberg 2012, s. 45).
Celem niniejszej refleksji nie jest polemizowanie, podważanie czy obalanie 

tego stereotypowego wizerunku kobiety-matki, lecz ukazanie odcieni a zatem 
blasków i cieni kobiecych doświadczeń biograficznych związanych z macierzyń-
stwem, kobiecej prawdy na temat przeżywania oraz doświadczania przez siebie 
macierzyństwa.

Spójrzmy zatem na kobietę – matkę i macierzyństwo z perspektywy, którą 
proponuje Małgorzata Bogunia-Borowska, porównując badanie różnych aspek-
tów życia codziennego do malarstwa impresjonistycznego, w którym pociągnię-
cia pędzla i farby nałożone na płótno oglądane z bliska tworzą mieszaninę barw 
i kolorów, a nie żaden całościowy obraz. Tu, jak zaznacza wspomniana autorka, 
niezbędne wydaje się dokonywanie kompilacji i komparatystyki owych pojedyn-
czych pociągnięć pędzla, które to dopiero widziane z odpowiedniej, całościowej 
perspektywy pozwolą dojrzeć pełen obraz (Bogunia-Borowska 2009, s. 8).

Wykorzystując prace badaczy problemu, artykuły publicystyczne oraz mate-
riały biograficzne (listy, wspomnienia, dzienniki, wywiady, blogi), pragnę podjąć 
próbę ukazania barw i (od)cieni kobiecych doświadczeń związanych z macie-
rzyństwem.

Czym zatem jest rzeczone macierzyństwo? Czy szukać go w naturze czy w kul-
turze? W fizjologii się objawia czy w psychice? Materią jest czy duchem? Harmonią 
ciała czy chaosem pożądań? Głęboką wiedzą czy płytkim pozorem? Intuicją przekra-
czającą granice czy ograniczającym myślenie stereotypem? Dobrem czy przekleń-
stwem? (http://www.mhk.katowice.pl/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=234&Itemid=130, dostęp 8.03.2014).

W kontekście postawionych pytań, pragnę zaznaczyć, że nie chodzi tu o stwo-
rzenie ujednoliconego obrazu macierzyństwa, lecz o odkrywanie różnorakich barw 
i odcieni, które na ten portret czy obraz się składają, ze świadomością, że każdy 
przeżywa siebie zupełnie inaczej, buduje inaczej, bo jest kimś innym (Sulik 2010).

Macierzyństwo – błogostan i sielanka versus przewrót, rewolucja  
i stan wyjątkowy

Przekazywany przez media oraz kultywowany społecznie wizerunek matki to 
wspaniała matka, bezwarunkowo, bezinteresownie kochająca swoje potomstwo. 
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Oddana, zaradna, silna….i można tak mnożyć owe przymioty bez końca. Macie-
rzyństwo spełnione to wręcz obowiązek, to wzór rozpowszechniany przez porad-
niki i magazyny kolorowe dla matek – właściwe dla Supermam – superwomen 
czy matek-Polek, czy też kobiet realizujących rodzicielstwo partnerskie. Czy to 
wizerunek autentyczny?

Ewa Krause zauważa, iż w dyskursie dotyczącym macierzyństwa, mimo że 
z biegiem czasu przybiera on różne formy i w poszczególnych epokach zmie-
nia się, można zauważyć stabilny trzon. Na ten trzon składają się pewne po-
wszechnie przyjęte przekonania takie jak np. macierzyństwo jest powołaniem 
każdej kobiety – jest jej podstawową rolą biologiczną i społeczną, wszystkie ko-
biety są stworzone do tego by być matkami (Krause 2016, s. 153). Tymczasem 
w zaciszu domowej codzienności rozgrywają się sprawy dla jednych codzienne 
dla innych sprawy szczególnej doniosłości i wagi.

Niezwykle sugestywny jest opis doświadczeń, który przedstawia Joanna Woź-
niczko-Czeczot  w swej książce „Macierzyństwo – non fiction – relacja z przewro-
tu domowego”. A oto fragment, zapowiedź samej Autorki: Zmowa, zmowa panuje 
wśród kobiet. Zmowa milczenia. Jestem matką, jakich dziesiątki można zobaczyć z wóz-
kami w parkach. Przeciętnie miła, przeciętnie ładna, niebrzydko ubrana, z tłustym, 
wychuchanym bobasem. On jest przeważnie zadowolony. Ja przeważnie też. Gdy spo-
tykam inne matki, rozmawiamy o ząbkach, karmieniach i zdobyczach rozwojowych. 
X już pełza,Y robi pa pa, Z pomalował dzisiaj kocyk flamastrem. Łobuziaczek, ale to 
przecież rozkoszne. Tutaj napiszę wszystko, o czym nie mówi się nad piaskownicą. 
Że macierzyństwo to koniec dawnego życia. Że mam dojmujące poczucie wolności 
utraconej na zawsze. Że dziecko to same trudne okresy. Skończy się jeden, zaczyna 
drugi. Po horrorze połogu – horror niespania. Po trudach ząbkowania – gehenna 
urazówki pierwszych kroków. Po ogołoceniu mieszkania, gdy dziecko staje się mobile 
– rozniesienie mieszkania, gdy wchodzi w okres gejzeru energetycznego. Po buncie 
dwulatka – bunt trzylatka i tak aż do emerytury. Najgorsze jest pierwsze sześćdziesiąt 
lat – tak mawia mama mojego męża (http://wieczorempisane.blogspot.com/2012/05/
macierzynstwo-non-fiction.html, pobrano 10.05.2016). 

Autorka wyjątkowo wymownie opisuje swe doświadczenia macierzyńskie, 
unikając lukrowania oraz idealizowania, które tak często dominuje w przekazie 
medialnym.

Jednak mając na uwadze fakt, iż podjęta refleksja ma ukazywać konteks-
ty andragogiczne macierzyństwa, niezwykle ważne w tej przestrzeni wydaje się 
odniesienie do projektu koordynowanego przez Martynę Pryszmont-Ciesielską, 
Autorkę projektu badawczego „Mikroświaty macierzyństwa”. Autorka tak pisze 
o swoim przedsięwzięciu badawczym: Założeniem projektu, który koordynowałam, 
było dowartościowanie indywidualnego doświadczania macierzyństwa przez kobiety. 
W takim ujęciu przedmiot rozważań i badań wpisywał się w problematykę edukacji 
dorosłych. Dotyczył bowiem jednostkowego uczenia się osób dorosłych, zanurzonych 
w określonym kontekście społecznym i posiadających indywidualną biografię życiową 
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(…). Ukazywał także miejsca ich uczenia się, konstruowane przez indywidualne, jak 
i zbiorowe doświadczenia (…), (Pryszmont-Ciesielska 2013, s. 358).

Opisane projekty bardzo wzbogacają naszą wiedzę na temat macierzyńskich 
doświadczeń i z pewnością stanowią wielowymiarową perspektywę, dzięki któ-
rej można uchwycić różnorodność macierzyństwa, jednak w moim odczuciu 
wyjątkowym dopełnieniem obrazu współczesnego macierzyństwa są „pojedyn-
cze pociągnięcia pędzla”, które mają swoje miejsce w przestrzeni wirtualnej. 
To właśnie w net-przestrzeni rozgrywa się swoiste „przeciąganie liny” tego, co 
idealne z tym, co reale. Liczne blogi parentingowe czy osobiste strony interne-
towe, konta na portalach społecznościowych stanowią swoistą kompilację od-
cieni macierzyńskich doświadczeń. Same nazwy portali są niezwykle wymowne 
i sugestywne, a niemal codziennie publikowane zdjęcia i opisy dają możliwość 
zaglądnięcia jak „przez dziurkę od klucza” do rodzicielskiej – macierzyńskiej 
codzienności. A oto przykładowe nicki użytkowniczek bardzo aktywnie publi-
kujących na jednym z portali społecznościowych, instagramie: matka_furiatka, 
matka_wariatka, matka_zona_kobieta, matka_polka_be, spelniona_kobieta_mat-
ka, mamy_sprawy, mama_zjedz_kalafiora, mamidło, mamowymi, mamuskowo, 
mama_4_kids, mama_i_corusia itd.

Solomatka – czyli macierzyństwo samotne versus samodzielne

Kolejna perspektywa czy też „odcień” to macierzyństwo w pojedynkę. 
Z pewnością nie lada to wyzwanie, ale też jest to doświadczenie niezwykle czę-
sto wpisujące się w kobiece biografie. Renata Dziurdzikowska pisze: Niemal 
dwa miliony kobiet w Polsce samotnie wychowują swoje dzieci. Są takie dzielne. 
Podziwiam ich siłę, upór determinację. Jednak gdy w intymnej, szczerej rozmo-
wie otwierają się, na ogół wiele w nich goryczy, żalu, poczucia winy, przekonania, 
że przegrały, że niosą ciężar ponad siły. Jedna z nich powiedziała mi: „Moja cór-
ka nie ma domu, wspólnych posiłków, bo ja na okrągło pracuję, żebyśmy miały 
z czego żyć. Pustka zamiast rodziny. Widzę, jak jej z tym ciężko, jak wchodzi w życie 
skaleczona psychicznie. Wścieka się na mnie: Nawet ojca mi nie potrafiłaś wybrać! (Sła-
wiński 2006, s. 48). 

Majka Jaworska zauważa, że samotne matki bardzo często są całkowicie pod-
porządkowane własnym dzieciom, nie mają własnych pragnień. Myślą, że skoro 
mężczyzna zostawił je z dzieckiem albo same odeszły to teraz wszystko musi 
być na ich głowie – choroby dzieci, podejmowanie trudnych decyzji, szukanie 
najlepszych rozwiązań. Myślą, że muszą być i ojcem, i matką, czyli być łagodną, 
ciepłą i wyrozumiałą a jednocześnie twardą, stanowczą i wymagającą. Skoro je-
stem jedynym rodzicem, muszę być za wszystko odpowiedzialna w stu procentach, nie 
mogę pozwolić sobie na jakiś błąd. Skoro jestem tak obciążona nie mogę mieć czasu 
dla siebie, nie mogę się bawić, bo moje dziecko na tym straci (Sławiński 2006, s. 49)2.

2  Zapomniałam, że żyję – rozmowa z Majką Jaworską, [w:] Tajemnice kobiet. Rozmowy Renaty 
Dziurdzikowskiej. Red. B. Sławiński, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co. Warszawa 2006. 
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Ewa Zawisza, pisząc o macierzyństwie i przedstawiając tak zwane rodzi-
cielstwo monoparentalne realizowane przez kobiety, użyła metaforycznego sfor-
mułowania solomatki. Badaczka ukazała (od)cienie współczesnego samotnego 
macierzyństwa w lustrze net-przestrzeni. Autorka przeanalizowała wypowiedzi so-
lomatek zamieszczone na forach internetowych, które dotyczyły m.in. problemów 
materialnych, mieszkaniowych, bezrobocia lub porad prawnych (Zawisza 2013).

Macierzyństwo „naznaczone” chorobą

Następna perspektywa oglądu (od)cieni macierzyńskich doświadczeń zwią-
zana jest z doświadczaniem choroby. W tę perspektywę wpisane są dwa znaczące 
doświadczenia. Choroba matki lub choroba dziecka. W moim odczuciu refleksje 
dotyczące tych perspektyw najtrafniej mogą relacjonować właśnie osoby, które 
ich doświadczają.

Niezwykle przejmująca, ale też sugestywna jest historia Anny Krupy, kobie-
ty, która urodziła się bez rąk: Po urodzeniu Emilki przez nasz dom przeszła lawina 
dziennikarzy. Ludziom nie mieściło się w głowie, że kobieta bez rąk może urodzić dzie-
cko, a potem to dziecko samodzielnie wychowywać (…). Emilka jest zdrowa, ma ręce 
i nogi, wychowuję i utrzymuję ją sama, sama też spłacam kredyt, wożę ją samochodem 
do szkoły. Pracuję i bardzo tę pracę lubię. Zamierzam zacząć kolejne studia. Jestem 
normalną matką, której po prostu nie urosły ręce. Nie widzę w tym nic szokującego. 
Przewijać Emi zaczęłam niedługo po porodzie, zresztą to nie było pierwsze dziecko, 
które przewijałam. Kilka lat wcześniej zajmowałam się swoją siostrzenicą Marysią. 
Z ubieraniem też nie miałam problemu. Nie lubiłam tylko ubranek zapinanych na gu-
ziki. Stopami trudno się zapina (Wach 2015, s. 20).

Na pytanie o to, co jest najtrudniejsze w doświadczaniu macierzyństwa, Anna 
odpowiada: Znoszenie wózka po schodach. Najpierw znosiłam wózek, a potem Emilkę. 
Wózek brałam na ramię, a Emilkę w koc i w zęby, od spodu przytrzymywałam ją ramie-
niem. Potem osiem–dziesięć schodków i szłyśmy na spacer (…). Mam rentę plus to, co 
zarobię w bibliotece. Kiedy mi brakuje pieniędzy, to nie załamuję nóg, tylko kombinuję, 
jak te pieniądze dodatkowo zarobić (Wach 2015, s. 21).

Jak wcześniej wspomniałam, w tej odsłonie, ukazującej macierzyństwo na-
znaczone chorobą, można uchwycić dwie perspektywy – chora matka oraz chore 
dziecko. Doświadczenia macierzyńskie, w które wpisana jest opieka nad chorym 
dzieckiem w sposób szczególny opisuje kolejny opisywany odcień, a mianowicie 
hipermacierzyństwo.

Macierzyństwo upośledzone versus hiper(macierzyństwo):

Co to znaczy upośledzone macierzyństwo? Upośledzone macierzyństwo jak 
zaznacza Iwona Lindyberg, jest przede wszystkim macierzyństwem takim jak 
każde inne. Jednak jest to też specyficzna sytuacja, w której społecznie i kultu-
rowo uwarunkowane znaczenia rzutują bezpośrednio na odrębne światy ludzkich 
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doświadczeń. W aspekcie jednostkowym każdy świat macierzyństwa jest inny, 
a tylko jego biograficzne zrekonstruowanie pozwala na dokonanie pewnego opisu 
tej niepowtarzalności (Lindyberg 2012). Czyli zintensyfikowany wzór macierzyń-
stwa. 

Hipermacierzyństwo to model szczególnej koncentracji na dziecku – modelo-
wi temu zazwyczaj podporządkowane są wszystkie aktywności życiowe. Tak jak 
„standardowe” macierzyństwo związane jest z przechodzeniem przez różne fazy, 
które są nierozłącznie związane z etapami rozwoju dziecka i uzyskiwanie przez 
nie coraz większej samodzielności, a ostatnia faza zazwyczaj dotyczy opuszczenia 
przez dzieci gniazda rodzinnego i jakoby zwolnienie matki z obowiązku opieki, 
a finalnie zamianę ról, tak hipermacierzyństwo zatrzymuje się na jednej z wczes-
nych faz wraz z zahamowaniem rozwoju niepełnosprawnego dziecka, które nigdy 
nie staje się w pełni samodzielne (Palęcka, Szczodry 2011).

Zwykle po narodzinach dziecka goście odwiedzający dom, w którym narodziło 
się dziecko, zostawiają za progiem swoje troski. Czas staje się podniosły i uroczysty. 
Małe Dziecko wszystkich obdarza łaską. Jest ono zawsze nadzwyczajne i jedyne. 
Nawet niemowlę wrzeszczące bez przerwy jest zarazem dzieciątkiem zachowującym 
ślady boskiego rodowodu. Tymczasem – jak zaznacza Autorka – urodzenie dziecka 
upośledzonego wygląda inaczej: zamiast radosnego świętowania panuje wokół niego 
smutek i rezygnacja. Znajomi często zmieniają się w „przyjaciół Hioba”, którzy niechcą-
cy ranią zamiast pocieszać. W istocie jest to okres żałoby po cudownym, „wymarzonym” 
dziecku, które miało się narodzić (Palęcka, Szczodry 2011, s. 18).

Nie sposób w tym miejscu nie zaznaczyć, że codzienność „Hipermatek” jesz-
cze do niedawna była tematem tabu. Niewiele matek miało możliwość, ale i od-
wagę do upubliczniania swoich doświadczeń. Niewiele z nich decydowało się na 
ujawnianie swojej sytuacji. Powody takiego stanu rzeczy były bardzo różne, od 
obawy przed negatywnymi reakcjami po bariery architektoniczne włącznie. Jed-
nak w ostatnim czasie obserwujemy znaczące zmiany w tej przestrzeni, zmiany 
w mentalności społecznej oraz rozwój idei integracji osób z niepełnosprawnościa-
mi z osobami pełnosprawnymi.

„Aniołkowe Mamy”3 – czyli macierzyństwo utracone

Dane statystyczne z roku na rok zdają się być bardziej przerażające. Co roku 
czterdzieści tysięcy Polek traci ciążę. Sto kobiet dziennie. Zatem niemal każdy 
z nas ma kogoś w rodzinie czy wśród przyjaciół, kto przeżył to doświadcze-
nie. To dla nas najlepszy dowód na to, że o poronieniach trzeba mówić i pisać 
(https://www.poronienie.pl/medycyna/poronienie/poronienie-w-liczbach, pobrano 
15.01.2017).

3   Podtytuł zainspirowany tytułem książki:„Aniołkowe mamy. Historie kobiet, które poroniły”. Red. 
Magdalena Wojaczek, Kraków 2009. 
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Doświadczenie to jest z pewnością doświadczeniem granicznym i trauma-
tycznym dla każdej matki, nawet tej, która nie oczekiwała swego potomstwa z ra-
dością. Mam na myśli nie tylko konsekwencje emocjonalne straty, ale również 
medyczne. A oto niezwykle przejmujący fragment narracji jednej z aniołkowych 
mam:

Nigdy, przenigdy nie myślałam, że zaistnieję w wirtualnym świecie…Nigdy też 
wcześniej nie słyszałam o Aniołkowych mamach, o takiej ilości bólu, łez, tęsknoty 
i niesprawiedliwości, o małych wielkich tragediach w zaciszu tak wielu przecież do-
mów (…). Aniołkowe mamy – kobiety najsilniejsze na świecie. Kobiety, które przeżyły 
największą z tragedii. Kobiety, których rozpacz i tęsknota przewyższają wszystko. Ko-
biety „wyróżnione” (może złego słowa użyłam, przepraszam), może w jakiś sposób 
naznaczone, bo teraz po stracie swoich maleństw, widzą słyszą i czują więcej…Roz-
poznają się po maleńkiej iskierce smutku, już zawsze tlić się będzie w próbujących się 
śmiać oczach …Rozpoznają się po wzroku wpatrzonym w dal…i tak zamyślonym…
nieobecnym…stęsknionym…Bo przecież żyć trzeba dalej…I wierzyć, że wszystko 
w końcu naprawdę będzie dobrze. Nigdy nie przypuszczałam, że i mnie przyjdzie zo-
stać taką właśnie Mamą… A jednak…Niezbadane są wyroki (Wojaczek 2009, s. 8).

Utracone macierzyństwo to nie tylko doświadczenia związane z utratą po-
czętego, a jeszcze nienarodzonego dziecka. To także doświadczenie przez kobie-
tę – matkę, utraty, przedwczesnej śmierci swego dziecka. Oto również niezwykle 
przejmujące słowa dotyczące Marianny Popiełuszko: Od tej pory nie była już tą 
samą Marianną Popiełuszko. Jej życie wyraźnie dzieli się na dwie części: Przed 
śmiercią syna i po niej. 19 października 1984 roku stanowi cezurę. – Bo śmierć 
dziecka to jest kamień na całe życie. Co tu mówić, to taka wielka boleść. Odnawia 
się stara rana, a ta rana zawsze jest i będzie, bo kto może coś takiego zapomnieć 
– mówi mama księdza Jerzego. Teraz potrafi już odmawiać tylko bolesne tajemnice 
Różańca. I musi na nowo nauczyć się żyć. Bo życia wciąż jest tak dużo (Kindziuk 
2012, s. 221).

Macierzyństwo Adopcyjne czy „wieża z klocków4”?

Kolejna perspektywa od(cieni) macierzyńskich doświadczeń związana jest 
z przysposobieniem bądź adopcją dziecka, które urodziło się innym rodzicom 
i z różnych względów rodzice ci nie mogą bądź nie chcą podjąć swych rodzi-
cielskich obowiązków. Adopcja oznacza powstanie stosunku prawnego pomię-
dzy rodzicami a dzieckiem, w ramach którego obowiązują wszelkie obowiązki 
i prawa właściwe dla naturalnego stosunku rodzicielskiego (władza rodzicielska, 
obowiązek alimentacyjny). Dane ze zbiorów Głównego Urzędu Statystycznego 
donoszą, że w Polsce, w ostatnich latach, rocznie dochodzi do ok. 3500 adopcji 
blankietowych (rodzice naturalni zgodzili się przed sądem a przysposobienie 

4   Podtytuł zainspirowany publikacją: K. Kotowska: Wieża z klocków. Wydawnictwo Media Rodzina. 
Poznań 2010.
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ich dziecka bez wskazania osoby, która ma je przysposobić), (http://dzieciwpolsce.
pl/statystyka/207/adopcje-maloletnich-orzeczone-w-sadach-rodzinnych/wykresy/
glowny, pobrano 15.01.2017).

A oto kilka fragmentów narracji kobiet, matek, które podjęły decyzję o ad-
opcji:

Widziałam żonę mojego brata, gdy w bezpiecznej ciemności jej brzucha powoli 
dokonywał się cud. Cieszyłam się, że oni będą mieli dziecko – i nie mogłam na nią 
patrzeć. Dlaczego nie ja? Za co aż tak mnie nie lubisz Boże? Miałam nadzieję, że 
gdzieś spotkam słowa, które pomogą mi zrozumieć. Szukałam ich jak zaklęcia, od 
którego zniknie ból. Ale rozum jest bezradny. Nie ma takiego zaklęcia (Kotowska 
2010, s. 8).

Muszę to przyjąć, choć wcale nie chcę. Muszę głęboko spojrzeć w oczy mojej 
prawdzie. Tak – jestem kobietą gorszego gatunku. Nie zostałam jak inne, dopuszczona 
do udziału w tajemnicy stworzenia. Nie dostąpiłam tego szczególnego wyróżnienia, 
kiedy spośród wszystkich kobiet świata, tylko ja mogę być matką mojego dziecka. Ale 
o wiele bardziej boli, że nie dane jest mi przeżywać miłości rodzicielskiej. Że nie mam 
o kogo umierać ze strachu, albo być dumną jak paw. Że nie uczestniczę w odkrywaniu 
świata na nowo z tą szczególną radością i zdziwieniem, które są dostępne tylko dzie-
ciom (Kotowska 2010, s. 10).

Proszę nie pytajcie, czy można kochać adoptowane dziecko jak swoje własne. Nie 
wiem, jak się kocha urodzone przez siebie dziecko. Nie dowiem się. Zapewne każdego 
człowieka kocha się nieco inaczej. Wiem, jak kocham Piotrka. Wyżebrałam go, wy-
modliłam, wycierpiałam. W bólu rodzi się dziecko. Moje też. Moje własne (Kotowska 
2010, s. 118).

Jak widać już w tych kilku fragmentach, doświadczanie macierzyństwa ad-
opcyjnego to szczególnego rodzaju doświadczenie, w które wpisane są niezwykle 
silne emocje i przeżycia.

Macierzyństwo intelektualno-duchowe

Kolejna odsłona macierzyńskich doświadczeń związana jest również ze swe-
go rodzaju przysposobieniem. Jednak nie ma ono zwykle charakteru formalnego 
a jest wynikiem relacji, więzi i bliskości emocjonalnej i intelektualnej. Mowa 
tutaj o macierzyństwie intelektualnym właśnie. Jak się okazuje, narracje kobiet 
odsłaniają również tajniki tej niezwykle ważnej relacji. A oto fragment rozmowy 
z prof. Marią Janion:

Rozmawiałam z uczennicami Pani Profesor (…) mówiły one rzeczy niesłychane: 
oto na swojej drodze spotkały Nauczycielkę, która nie tylko jest ich przewodnikiem 
intelektualnym, ale także duchowym, która daje poczucie bezpieczeństwa, akceptację 
i czułość. Kazimiera Szczuka w jednym z wywiadów powiedziała, że czuła się przy 
Pani kochaną i rozumianą córką. Zresztą nie tylko ona, te słowa mogły paść z ust 
niejednej pani studentki. (…) Jest pani przykładem kobiety, która macierzyństwo bio-
logiczne zastąpiła intelektualnym i duchowym. Można nie mieć dzieci, a być matką. 
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Jestem przekonana, że miłość do własnych dzieci odciągnęłaby mnie od innych. 
Nauczyciel ma dużo dzieci i musi całą swoją uwagę im poświęcić, całą, wszystko. 
Tak uważam (…) (Sławiński 2006, s. 22).

Matczyne poświęcenie versus uświęcenie

Przedstawione odcienie macierzyńskich doświadczeń, choć są wpisane w co-
dzienność, zdają się kłaść cieniem na przedstawiane w historii, religii czy literatu-
rze doświadczenia macierzyństwa, niejednokrotnie idealizowane i gloryfikowane. 
Dopiero perspektywa biograficzna stała się kluczem do ukazania prawdy o ma-
cierzyństwie w perspektywie indywidualnej – w perspektywie „non fiction” jak 
napisała Joanna Woźniczko-Czeczot.

Jednak w tym miejscu nie sposób nie zadać sobie pytania, czy w opisanych 
przypadkach miłość macierzyńska nie stanowi swoistej ofiary i poświęcenia? 
J. Kurek odpowiada na to pytanie niezwykle przekonująco: (…) z miłości nie składa 
się ofiar. Miłość z natury swej nie wymaga ofiar, choć tak bywa powszechnie postrzega-
na. Miłość uzdalnia człowieka do oddania wszystkiego, czyniąc człowieka szczęśliwym 
i nie pozwalając odczuwać dolegliwości spowodowanej utratą, miłość nie pozwala 
ulegać ciężarom ponad siły. (…) Miłość to naturalny stan szczęścia , a ofiara z miłości 
to po prostu spełnienie (Kurek, Maliszewski 2008, s. 54).

Z kolei J. Mizińska jakoby dopełnia powyższą wypowiedź, pisząc, że sło-
wo „poświęcenie” ma dwa odcienie znaczeniowe: z jednej strony to (…) rezygnacja, 
a więc uszczerbek (…), z drugiej wszakże widać w tym pojęciu ślad związku ze świę-
tością. Poświęcić coś bowiem, to także uznać, że istnieje coś większego od chwilowego 
wyrzeczenia, a owo coś przynależy do sfery wyższej, sakralnej. Poświęcenie w tym zna-
czeniu to ofiarowanie, akt podejmowany w wolności a sprawiający, że ofiarujący czuje 
się zarazem obdarowany przez tego, kto ową ofiarę przyjmuje. Współczesna cywilizacja 
konsumpcyjna termin „poświęcenie” obdarła zupełnie z drugiego ze wspomnianych 
znaczeń (Mizińska 2008, s. 119). Jak pisze polski psycholog, T. Tomaszewski: Mi-
łość to służenie bez upokorzenia (Mizińska 2008, s. 297).

Zamiast zakończenia, czyli matka w kontekście liczebnikowych 
odniesień i matematycznych metafor – czy figura niemożliwa?

Na zakończenie chciałabym pokazać związek macierzyństwa z matematyką. 
Bowiem w moim przekonaniu doświadczenia macierzyństwa okazują się również 
bardzo związane, wręcz zakotwiczone w matematycznym świecie liczebników. 
Słyszymy o pierwszych doświadczeniach macierzyństwa, o matce rozdwojonej 
lub roztrojonej (Nasiłowska 2004, s. 54) wielodzietnej czy solomatce.

Nawet w szpitalu definicje macierzyństwa okraszone są określeniami „mate-
matycznymi” – wieloródka, pierworódka, a Anna Nasiłowska mówi o sobie tak: 
„Ja, Anna, matka Joanny (…) Roztrojona, rozstrojona, wielokrotna, matka trzech 
córek” (Nasiłowska 2004, s. 54).
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Jedna z badaczek podejmujących problematykę macierzyństwa, Bogusława 
Budrowska, pisze wręcz o doświadczeniach macierzyństwa jako punkcie zwrotnym, 
a zatem metafora zakotwiczona również w matematycznej przestrzeni. Macierz 
i macierze choć zaczerpnięte z obszaru matematyki to przecież bardzo nawiązujące 
do macierzyństwa.

I najbardziej przekonujące słowa w tym względzie, fragment rozmowy czte-
roletniej filozofki z mamą – Anną:

Powiedz mi Asiu, co ty właściwie sądzisz: skąd na świecie wziął się człowiek?
– z matury,
– z natury?
– Nie, z matury.
– Jakiej matury?
– z matematyki. Ale ta matematyka już umarła, zamknęli ją w książce i uznali, 

że to skarb. Tylko, że ona już nie żyje. I pierwsza była mama. Ona jest najważniejsza. 
A potem tata, potem córka. I następne córki i brat (Nasiłowska 2004, s. 38).

Czy zatem matematyka jest swoistym tropem w myśleniu i przedstawianiu 
macierzyństwa? Gdybyśmy dalej snuli refleksję tak właśnie ukierunkowaną, to na 
horyzoncie pojawiają się figury niemożliwe. Są to figury, które można narysować 
zgodnie ze wszystkimi zasadami perspektywy, ale nie można ich skonstruować 
w rzeczywistości (istnieją co prawda imitujące je trójwymiarowe modele, ale właś-
nie one wykorzystują zasadę złudzenia optycznego).

Czy zatem próba ukazania macierzyństwa jest swego rodzaju figurą niemoż-
liwą? Choć wszelkiego rodzaju próby uchwycenia doświadczeń macierzyństwa 
dają pewien obraz, ukazują odcienie i barwy, lecz gdy już nam się wydaje, że 
stworzyliśmy pełny obraz odzwierciedlający macierzyństwo, pojawia się kolejna, 
nowa perspektywa, a nasz obraz zdaje się złudzeniem optycznym.

I na sam koniec wyjątkowo wymowne w tym miejscu są słowa Tiziano Te-
rzani, który napisał: istnieją dwa sposoby ocalenia: sposób małego kociaka, który 
nie musi nic robić, bo brany jest przez kocią mamę za kark i wyprowadzany na spacer, 
i sposób małpy, która zaraz po urodzeniu musi się nauczyć przytrzymywać z całych 
sił maminej sierści. Zawsze jest jakaś „mama” – los – która czuwa nad naszym bez-
pieczeństwem (Terzani 2008, s. 117). Zawsze jest jakaś mama… to słowa, którymi 
chciałabym otworzyć przestrzeń do dalszych rozważań oraz poszukiwań badaw-
czych.
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In search of the shadows of maternal experiences  
– the andragogical and biographical peregrinations

Key words: motherhood, woman, experience, adult education, andragogy.

Abstract: The aim of this discussion is to show the shades and therefore glows and 
shadows women’s biographical experiences related to maternity, female truth about 
live and experience their motherhood. „Shades” The author of these experiments 
looking at the same narratives of women presented by different authors but also in 
scientific research projects related to maternity.
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