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Streszczenie:  
Powstały w czasach argentyńskiej dyktatury wojsko-
wej i stający w obronie praw człowieka społeczny ruch 
Matek z Placu Majowego obchodzi w tym roku 40 lat 
czynnej działalności aktywistycznej. Z tej okazji ni-
niejszy artykuł zawiera zwięzły przegląd poszczegól-
nych etapów rozwoju rzeczonej organizacji począwszy 
od kontekstu historycznego prowadzącego do jej naro-
dzin, poprzez analizę transformacji ideologicznej, do 
wyjaśnienia jej pozycji w czasach obecnych. Autorka 
proponuje także refleksję nad funkcją Matek w kształ-
towaniu tożsamości argentyńskich kobiet poprzez 
podważenie tradycyjnego podziału ról społecznych ze 
względu na płeć oraz zadaje pytanie o zasadność 
uwzględnienia Matek w gronie społecznych ruchów 
kobiet. 

Abstract:  
Mothers of the May Square, a social movement 
which emerged during the Argentinian military dic-
tatorship, is celebrating its 40th anniversary of acti-
vism this year. Therefore, the following article of-
fers a brief summary of the trajectory of the organi-
sation’s development, starting from the historical 
context which led to its birth, followed by the anal-
ysis of its ideological transformation and ending 
with the explanation of its present day situation. 
The author also invites to consider the Mother’s 
function in shaping the identity of the Argentinian 
women by undermining the traditional division of 
social roles based on gender, as well as poses 
a question about the validity of including the Mo-
thers among the so called women’s social move-
ments. 
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Wstęp 

Zgromadzenie grupki kobiet, które w latach siedemdziesiątych poszukiwa-
ły prawdy o swoich zaginionych dzieciach przerodziło się z biegiem lat w jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych argentyńskich ruchów społecznych na rzecz obrony 
praw człowieka. Matki z Placu Majowego obchodzą w 2017 roku czterdziestą rocz-
nicę powstania organizacji i z tej okazji warto wspomnieć przyczyny, które dały 
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impuls do jej narodzin, zmiany światopoglądowe, które wprowadziła dzięki przyję-
temu dyskursowi, a także zwrócić uwagę na pracę podejmowaną po przywróceniu 
demokratycznych rządów w kraju. Niech ten jubileusz posłuży do refleksji na temat 
wpływu ich działalności na debatę dotyczącą tradycyjnej roli kobiety w kontekście 
zarówno społeczno-kulturowym, jak i politycznym oraz rewindykacji pojęcia rewo-
lucji społecznej. Niniejszy artykuł proponuje krótką syntezę powyższych zagadnień 
w celu podjęcia próby weryfikacji hipotezy, że Matki z Placu Majowego można 
uznać za społeczny ruch kobiet według kryteriów wytyczanych przez badaczy nauk 
społecznych.  

Kontekst historyczny1 

24 marca 1976 roku trzech dowódców wojskowych: generał Jorge Rafael 
Videla, admirał Emilio Massera oraz generał Orlando Ramón Agosti dokonało za-
machu stanu, ustanawiając tym samym w Argentynie autorytarne rządy junty woj-
skowej, mające trwać do 1983 roku. Okres ten zapisał się w historii pod wieloma 
nazwami: znany jest m.in. jako Proces Reorganizacji Narodowej, brudna wojna lub 
dyktatura wojskowa. Doszło w tym czasie do licznych przypadków łamania praw 
człowieka przez służby mundurowe, w tym porwań, tortur, zabójstw oraz innych 
zbrodni przeciwko ludzkości. Prowadzona przez argentyńską juntę polityka wpisy-
wała się stosownie w logikę zimnowojenną opartą na niechęci wobec przedstawi-
cieli ideologii socjalistycznej. Posłużyła ona najpierw do usprawiedliwienia zbroj-
nych działań przeciwko partyzanckiej organizacji lewicy peronistowskiej Montone-
ros, a następnie stała się podstawą uzasadniającą represje wobec lewicowych akty-
wistów, działaczy związkowych, studentów, dziennikarzy oraz innych osób podej-
rzewanych o działalność antyrządową.  

Junta wojskowa z generałem Videlą na czele uważała się za obrońców war-
tości reprezentatywnych dla zachodniej, chrześcijańskiej cywilizacji, za strażników 
nadanego przez Boga naturalnego porządku, harmonii i jedności. Dlatego też każdy, 
kto był podejrzewany o próbę zakłócenia panującego ładu, traktowany był jako 
wywrotowiec i wichrzyciel. Swobodna interpretacja tej zasady spowodowała, że nie 
tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w działania opozycyjne były narażone na 
represje, cierpieli także ci, którzy utrzymywali jakikolwiek kontakt z frakcjami wy-
rażającymi krytyczną opinię o władzy oraz osoby przypadkowe. Jak pokazują póź-

                     
1 Więcej na temat ideologii i przebiegu brudnej wojny w: Finchelstein (2014). 
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niejsze statystyki sporządzone przez Narodową Komisję ds. Osób Zaginionych2, 
oprócz aktywistów politycznych, grupami najbardziej zagrożonymi byli robotnicy, 
działacze związkowi i społeczni, studenci, nauczyciele, artyści, zakonnice i księża 
związani z teologią wyzwolenia, przedstawiciele niektórych zawodów (np. lekarze, 
prawnicy, dziennikarze) oraz wielu innych (Nunca Más…, 1986). Ta sama komisja 
oszacowała liczbę zaginionych na 9 tys. osób, lecz jej metodologia wielokrotnie pod-
ważana była przez inne instytucje badające zbrodnie z okresu brudnej wojny, argumen-
tujące, że większość zaginięć nie została nigdy zgłoszona. Świadkowie i rodziny osób 
zatrzymanych przez policję lub wojsko były zastraszane, często uprowadzane były całe 
rodziny, przez co zbrodnie jeszcze łatwiej można było zatuszować. Matki, opierające 
swoje szacunki na rozmowach i świadectwach rodzin ofiar z całego kraju twierdzą, że 
uprowadzonych zostało 30 tys. osób. Według szefa policji w Buenos Aires z czasów 
dyktatury, Ramona Campsa ta liczba mogła osiągnąć nawet 45 tys. (Guzman Bouvard, 
1994). 

Utrzymanie zbrodni w tajemnicy było priorytetem junty, która konse-
kwentnie zaprzeczała oskarżeniom o łamanie praw człowieka. W wielu przypad-
kach po popełnionych przestępstwach nie pozostały żadne ślady, więc w kontekście 
argentyńskiej dyktatury adekwatne jest posługiwanie się w odniesieniu do zaginio-
nych słowem „zniknięci” , które najlepiej oddaje charakter rzeczonych zbrodni. Bez 
dowodów sprawa nie istnieje, nie ma podstaw do wszczęcia śledztwa, więc nawet 
zapytania uzasadniane przywilejem habeas corpus nie doczekiwały się odpowiedzi. 
Służby zapewniały sobie anonimowość na wiele sposobów: funkcjonariusze nie no-
sili mundurów oraz nie okazywali legitymacji podczas zatrzymań. W rezultacie 
pewna część społeczeństwa nie wiedziała o popełnianych zbrodniach, nie wierzyła 
w oskarżenia kierowane w stronę rządzących i odnosiła się z rosnącą niechęcią do 
rodzin poszkodowanych, które próbowały dochodzić prawdy o swoich bliskich.  

Powstanie ruchu Matek z Placu Majowego 

Wyżej opisane wydarzenia na zawsze miały zmienić życie grupy kobiet, 
które dociekając prawdy o losach swoich dzieci stały się aktywistkami polityczny-
mi i stworzyły jeden z najbardziej symbolicznych ruchów społecznych walczących 
przeciwko łamaniu praw człowieka. Socjalizowane na początku XX wieku do roli 
matek i strażniczek domowego ogniska argentyńskie kobiety w większości nie pra-
cowały zawodowo, ponieważ zajmowały się prowadzeniem domu. Nawet jeżeli po-
                     
2 CONADEP – hiszp. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. 
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siadały wykształcenie na poziomie podstawowym, co w tych czasach było rzadko-
ścią, rezygnowały z pracy zawodowej, aby zapewnić prawidłowe w ich rozumieniu 
funkcjonowanie instytucji rodziny. Odebranie im synów i córek oznaczało destruk-
cję ładu społecznego, za który były odpowiedzialne, więc ich obowiązkiem było 
podjęcie próby odbudowania go, czyli odnalezienia zaginionych członków rodziny. 
(Barrancos, 2008). Szukając informacji o swoich bliskich w więzieniach, placów-
kach wojskowych oraz na komisariatach spotykały inne osoby będące w podobnej 
sytuacji. Dzięki rozmowom prowadzonym w poczekalniach kobiety zdały sobie 
sprawę, że ich przypadki nie były odosobnione.  

Na początku 1977 roku przywództwo w grupie nieformalnie przejęła cha-
ryzmatyczna Azucena de Villaflor de De Vincenti, która nalegała, by nie ustawać w 
poszukiwaniach i zwracać się o pomoc nie tylko do instytucji rządowych, ale także 
do takich organizacji jak Amnesty International czy Organizacja Państw Amery-
kańskich. To właśnie ta organizacja jako pierwsza zaproponowała udanie się na 
Plac Majowy, przy którym mieści się siedziba prezydenta Argentyny – Casa Rosa-
da, oraz podjęcie próby rozmowy z głową państwa. 30 kwietnia 1977 roku po raz 
pierwszy grupa czternastu kobiet pojawiła się w centrum Buenos Aires, ale dopiero 
trzy tygodnie później, po dostarczeniu oficjalnego listu, prezydent Videla udzielił 
audiencji dwóm z nich. Wizyta okazała się bezowocna, gdyż prezydent wyraźnie 
zaprzeczył jakoby zaginione osoby były przetrzymywane przez służby bezpieczeń-
stwa oraz insynuował, że najprawdopodobniej opuściły one kraj w związku z ich 
wywrotową działalnością polityczną (Guzman Bouvard, 1994). Taka odpowiedź nie 
zniechęciła jednak kobiet do kontynuowania poszukiwań. Postanowiły regularnie 
spotykać się na Placu Majowym i samą obecnością przypominać władzy o swojej 
determinacji w poszukiwaniu prawdy o zaginionych. Początkowo wybrały piątek, 
lecz po pewnym czasie zmieniły dzień i godzinę zgromadzeń na czwartek o 15.30, 
porę, o której na placu jest zazwyczaj największy ruch. Dzięki silnej determinacji 
udało się zbudować szeroką sieć kontaktów i dotrzeć do wielu rodzin „zniknię-
tych”, przez co liczba kobiet zaangażowanych w te działania stale rosła, tak że w 
niektóre dni na placu pojawiało się nawet kilkaset osób.  

Uczestnictwo w spotkaniach narażało kobiety na represje ze strony władz. 
Wielokrotnie były one zastraszane przez policję, zmuszane do zakończenia zgro-
madzenia i rozejścia się, zatrzymywane i odwożone na komisariat, jednak ich soli-
darność i poczucie słuszności sprawy, w imieniu której występowały nie pozwalały 
im się poddać. Kiedy jedna z nich była legitymowana przez funkcjonariusza, reszta 
nalegała by je także wylegitymować, mówiąc: „Jeżeli zabierzecie jedną, będziecie 
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musieli zabrać nas wszystkie” (Guzman Bouvard, 1994: 72). W grudniu 1977 roku 
doszło jednak do wydarzenia, które wstrząsnęło uczestniczkami protestów. Chcąc 
wzbudzić większe zainteresowanie swoją sprawą wśród społeczeństwa, Matkom 
udało się, wbrew cenzurze, zamieścić w prasie ogłoszenie o ich działalności wraz 
z listą nazwisk „znikniętych”. Jednak to posunięcie uznane zostało przez władze za 
duże zagrożenie i „ku przestrodze” doszło do aresztowań; kilka przedstawicielek 
ruchu zostało zamordowanych, w tym przywódczyni – Azucena Villaflor. Niektóre 
z działaczek zaczęły obawiać się nie tylko o bezpieczeństwo samych siebie, ale tak-
że swoich zastraszanych rodzin, rezygnowały więc ze współpracy i udziału w regu-
larnych spotkaniach. Po śmierci Azuceny Villaflor, przywództwo w ruchu przejęła 
Hebe de Bonafini, która do dzisiaj stoi na czele Matek z Placu Majowego. 

Symbolika ruchu 

Z czasem ruch Matek z Placu Majowego stał się symbolem walki przeciw-
ko łamaniu praw człowieka na całym świecie. Stało się to możliwe między innymi, 
dlatego że w swojej działalności same wykorzystywały silne symbole nawiązujące 
do wartości takich, jak wolność, pokój, rodzina. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę 
na noszone przez uczestniczki zgromadzeń chusty. Kiedy we wrześniu 1977 roku 
postanowiły wziąć udział w pieszej pielgrzymce do oddalonego o 50 km od Buenos 
Aires Luján3, zrobiły to, aby szerzyć świadomość o zbrodniach oraz szukać wspar-
cia wśród argentyńskiego społeczeństwa. Dlatego nie mogły pozostawać anonimo-
we i potrzebowały znaku, dzięki któremu nie tylko mogły się wzajemnie rozpozna-
wać, ale także być łatwo identyfikowane ze sprawą, którą chciały reprezentować. 
Jedna z Matek zaproponowała wtedy: „A może założymy szal z gazy, pieluchę? 
W ten sposób będziemy bliżej naszych dzieci.” (Sánchez, 1985: 141). Po piel-
grzymce gaza została zastąpiona białymi, batystowymi chustami, które Matki do 
dziś dumnie noszą na głowach podczas marszy i innych oficjalnych wydarzeń. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że chusta stała się najsilniejszym symbolem Ma-
tek, kontrastującym w swojej niewinności z brutalną rzeczywistością panującego 
reżimu wojskowego oraz legitymującym ich walkę o prawdę. To charakterystyczne 
nakrycie głowy przypomina o utraconych przez nie dzieciach, odwołuje się do ich 
statusu społecznego jako matek, a zarazem reprezentuje pokój i życie. W ten sposób 
zwykła sugestia przerodziła się w symbol mający już zawsze kojarzyć się z Matka-

                     
3 W bazylice w Luján znajduje się wizerunek Matki Bożej z Luján, patronki Argentyny, Urug-
waju i Paragwaju. 
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mi z Placu Majowego, uwieczniany przez artystów w różnych formach wyrazu oraz 
na stałe wpisany w miejski krajobraz w postaci ulicznych graffiti.  

Po drugie, symboliczne jest samo miejsce cotygodniowych zgromadzeń – 
Plac Majowy, razem ze stojącą na środku tak zwaną Piramidą Majową. Początkowo 
Matki zbierające się przed siedzibą prezydenta Argentyny tylko stały lub siedziały 
w tym miejscu, rozmawiając ze sobą oraz podpisując listy do przedstawicieli naj-
wyższych władz w kraju. Jednak któregoś dnia jeden z funkcjonariuszy policji 
zwrócił im uwagę, że zgromadzenia publiczne są zakazane na mocy wprowadzone-
go stanu wyjątkowego, przez co nie mogą pozostawać w jednym miejscu, lecz mu-
szą się przemieszczać. Aby uniknąć konfrontacji z policją oraz nie wchodzić w kon-
flikt z prawem zaczęły chodzić parami lub trójkami wokół mieszczącego się w cen-
tralnej części placu pomnika. Ponownie prosta sugestia przeobraziła się w potężny 
symbol demaskujący hipokryzję ówczesnego systemu politycznego. Pomnik ten zo-
stał bowiem wzniesiony w rocznicę uzyskania przez Argentynę niepodległości, a na 
jego cokole znajduje się przyodziana w czapkę frygijską postać uosabiająca Wol-
ność. Dla Matek oczywiste było, że argentyńskie państwo nie przestrzega podsta-
wowych wartości, na których zostało zbudowane, nie zapewnia swoim obywatelom 
obiecanej wolności i samo stosuje wobec nich przemoc.  

Redefinicja macierzyństwa 

Wykorzystując tradycyjną rolę matki jako siłę legitymizującą działania po-
lityczne, Matki zainicjowały wielowymiarową debatę na temat funkcji rodziciel-
stwa, w szczególności macierzyństwa, we współczesnym świecie. Jednym jej 
aspektem było ujęcie macierzyństwa w kontekście społeczno-politycznym. Według 
uproszczonej interpretacji obowiązków władz wobec narodu, zaczęły one w swojej 
retoryce utożsamiać rządzących ze złymi rodzicami, którzy nie dopełniają zobowią-
zań wobec własnych dzieci. W kulturze ojczyzna często przedstawiana jest jako 
kobieta, matka, a w religii chrześcijańskiej Bóg jest ojcem wszystkich ludzi. Takie 
skojarzenia, czerpane z podstaw światopoglądowych powszechnie utwierdzały 
w przekonaniu, że rodzina jest wartością nadrzędną i konieczne jest przeciwstawie-
nie się siłom usiłującym ją zniszczyć. Dlatego w obliczu zaniechań, jakich dopusz-
czały się władze, Matki same postanowiły przejąć symboliczną rolę opiekunek 
wszystkich obywateli, matek wszystkich „znikniętych” dzieci. W ten sposób po-
wstała koncepcja „socjalizacji macierzyństwa”, według której „dziecko jednej, jest 
dzieckiem nas wszystkich” (Guzman Bouvard, 1994: 181). Hasło to dotyczyło nie 
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tylko zaginionych, ale także osób walczących o swoje prawa już w trakcie rządów 
demokratycznych. Tworząc kolektyw i dzieląc się doświadczeniami Matki obudziły 
w sobie poczucie solidarności wobec innych poszkodowanych, zrozumiały że sku-
pianie się wyłącznie na indywidualnych tragediach było małostkowe, że należy 
mówić w imieniu ogółu.  

Inną koncepcją wyartykułowaną przez Matki był stan „permanentnej ciąży” 
i „wielokrotnych narodzin. Kiedy syn Hebe de Bonafini – Raúl przebywał w wię-
zieniu La Cacha, napisał dla niej wiersz na podszewce kurtki, którą przechowała 
przebywająca w tej samej celi ciężarna kobieta. W wierszu tym podmiotem lirycz-
nym jest płód w łonie matki, co zainspirowało Hebe do określenia stanu oczekiwa-
nia na powrót swojego syna jako „permanentną ciążę” . Jak podkreśla, z jednej stro-
ny odnosi się to do stanu oczekiwania odnalezienia Raula lub któregokolwiek inne-
go „znikniętego” dziecka, a z drugiej, jest to określenie nadziei na przejęcie przy-
wództwa w kraju i wprowadzenie sprawiedliwości przez któregoś z wychowanków 
Matek wyznającego tą samą ideologię. „Wielokrotne narodziny” są z kolei nawią-
zaniem do sytuacji z 1990 roku, kiedy to podczas jednego z czwartkowych mar-
szów do argentyńskiej młodzieży dołączyli rówieśnicy z innych krajów Ameryki 
Łacińskiej. Matki opisały ten moment jako narodziny nowych, uświadomionych 
społecznie obywateli, swoich nowych dzieci.  

Jednym z podstawowych obowiązków Matek z Placu Majowego wynikają-
cych z powyżej opisanych koncepcji było okazywanie wsparcia wszystkim repre-
sjonowanym przez aparat władzy, bez względu na ich poglądy, klasę społeczną czy 
wyznanie. Pomoc miała charakter zarówno materialny, jak i symboliczny. Wielo-
krotnie Matki przyjmowały u siebie żony i dzieci aresztowanych mężczyzn, często 
jedynych żywicieli rodziny, wykorzystywały swoje sieci kontaktów żeby zdobyć 
informacje o zatrzymanych oraz dawały świadectwo tego, że zniknięcia nie są po-
jedynczymi przypadkami. Przejęły też rolę mentorek, których zadaniem było dzie-
lenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnym pokoleniem, postrzeganym ja-
ko przyszłość Argentyny. Za największą wartość uznawały przekazywanie wiedzy, 
którą zdobyły dzięki swoim dzieciom. 

Wraz z rosnącym zaangażowaniem Matek w działalność aktywistyczną, ro-
sła też ich świadomość ideologiczna. Na początku kobiety nie rozumiały powodów, 
dla których zabrano ich dzieci, uważały to za nadużycie władzy i niesprawiedli-
wość, gdyż w ich mniemaniu młodzi nie postępowali wbrew prawu. Oburzały je 
hasła promowane przez rząd i media, insynuujące, że nikt nie zostałby zatrzymany 
bez powodu, więc takie osoby musiały zostać źle wychowane, hasła, które bezpo-



KRAJE – REGIONY  Dagmara Szczepańska  
 

114 Ameryka Łacińska, 3 (97) 2017, ss. 107-122 

średnio podważały ich matczyne kompetencje. Takie działania miały na celu zdy-
skredytowanie Matek oraz odizolowanie ich od reszty społeczeństwa, miały charak-
ter polityczny, lecz przez Matki odbierane były personalnie. Z czasem doszły jed-
nak do przekonania, że wspólnym mianownikiem było zaangażowanie młodych lu-
dzi w działalność społeczną, dążenie do przeprowadzenia szerokich zmian mają-
cych poprawić losy najbiedniejszej ludności. Ważnym etapem w procesie uświa-
domienia ideologicznego była zatem rewindykacja pojęcia rewolucji.  

W latach osiemdziesiątych rewolucja kojarzona była głównie z ideologią 
lewicową – rewolucją kubańską, bolszewicką, antysystemową i antyklerykalną – 
samo słowo miało zatem negatywny wydźwięk. Początkowo Matki zaprzeczały ja-
koby ich dzieci były rewolucjonistami, ich poglądy były przecież tradycyjne i nie 
chciały być utożsamiane z dążeniem do burzenia panującego ładu. Stopniowo, w 
miarę jak dowiadywały się więcej o pracy społecznej swojego potomstwa, zaczęły 
jednak inaczej interpretować rewolucyjność. W przeprowadzonym przeze mnie 
wywiadzie, Mercedes de Meroño tak tłumaczyła tę koncepcję „Walczymy o nasze 
dzieci, które rewindykujemy jako rewolucjonistów, ponieważ słowo «rewolucjoni-
sta» oznacza, że drugi człowiek to ja. Chcę dla drugiego człowieka tego, czego chcę 
dla siebie”. Matki z Placu Majowego popierają rewolucję społeczną w duchu socja-
listycznym, dążącą do zniwelowania nierówności poprzez równą redystrybucję dóbr 
i dostęp do usług, gwarantującą prawo do pracy, edukacji i opieki zdrowotnej. Wy-
raźnie podkreślają, że takiego podejścia nauczyły się od swoich dzieci, przez co 
odwróciły sekwencję pokoleń. Starsza generacja kontynuuje bowiem dzieło młod-
szej, co odbiega od wcześniej przyjętych norm.  

Podsumowując, poprzez działania Matek z Placu Majowego doszło do upo-
litycznienia macierzyństwa, przypisania mu funkcji opiekuńczej nie tylko w obrębie 
zapewnienia dobrostanu jednostce, ale także całemu społeczeństwu. Obowiązki 
wynikające z tego aspektu wymagają zatem ochrony zagrożonych obywateli przed 
siłami dążącymi do pozbawienia ich prawa do życia w godności. Macierzyństwo 
nabrało charakteru przywództwa politycznego, kształtowania, uświadamiania 
i przygotowywania przyszłych pokoleń do uprawiania sprawiedliwej polityki. 

Matki z Placu Majowego jako społeczny ruch kobiet 

Spontaniczne działanie danej zbiorowości dążącej do osiągnięcia konkret-
nego celu – tak w dużym skrócie moglibyśmy opisać charakter inicjatywy społecz-
nej, jaką są Matki z Placu Majowego. Uwzględniając m.in. typ konfliktu, w kontek-
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ście którego powstały, obszar i formy ich aktywności, styl dążenia do osiągnięcia 
założonych celów, reprezentowane przez nie wartości oraz typ społeczeństwa 
w którym funkcjonowały możemy uznać je za nowy ruch społeczny (Offe, 1995; 
Touraine, 1985; Żuk, 2001). Szczególnie zaakcentować należy tutaj kwestię obrony 
praw człowieka, która stała się fundamentem i spoiwem łączącym Matki, a także 
aspektem, z którym są utożsamiane do dzisiaj. Nie od początku wspólne dobro było 
jednak elementem nadrzędnym. Trajektoria ewolucji ruchu, wraz z rozwojem świa-
domości ideologicznej, liczebności i rozpoznawalności przebiegała od partykulary-
zmu do kolektywizmu. Kobiety reprezentujące w 1976 roku przypadki indywidual-
ne, dwa lata później uosabiały już tragedię tysięcy osób. Analiza makrostrukturalna 
proponowana przez teoretyków nowych ruchów społecznych umożliwia nam skla-
syfikowanie Matek jako ich część, ale czy równie bezsprzeczne jest uznanie ich za 
ruch kobiet (Molyneux, 2003)? 

Koncepcja społecznych ruchów kobiet wyrosła na kanwie ruchów femini-
stycznych i to z nimi często jest kojarzona przez środowisko naukowe (Alvarez, 
1990; Wieringa 1995). Zmiany społeczne związane z tzw. wejściem w nowocze-
sność umożliwiły kobietom szerszy udział w życiu publicznym, przez co nastąpiła 
erupcja masowych wystąpień grup kobiet domagających się równouprawnienia 
z mężczyznami. Dlatego też istnieje przeświadczenie, że ruchy kobiet reprezentują 
cele oparte na koncepcji historycznego przypisania płciom konkretnych ról spo-
łecznych i dążą do zniwelowania dyskryminujących efektów z tego wynikających. 
Przyjmując taką oto definicję niektóre badaczki wykluczają Matki z Placu Majowe-
go z szeregów ruchów kobiet, przede wszystkim, dlatego że nigdy nie przedstawia-
ły one roszczeń argumentowanych dyskryminacją płci. Podstawowym celem ich 
aktywności było najpierw dążenie do prawdy o losach „znikniętych”, a następnie 
ukaranie ich oprawców. Motywacja do działania wynikała niewątpliwie z pełnionej 
przez nie roli społecznej ściśle związanej z ich płcią, były matkami, ale nie miały 
pierwotnie zamiaru obalenia dominującego w Argentynie systemu patriarchalnego. 
To bowiem ten system, powierzający opiekę nad dziećmi kobietom, legitymizował 
ich walkę i zapewniał im wiarygodność wśród reszty społeczeństwa. Czy możemy 
jednak ograniczać ruchy kobiet wyłącznie do inicjatyw opartych na działaniach na 
rzecz praw kobiet interpretowanych według zachodnich ustaleń opartych na założe-
niach feministycznych?  

Cytując za Maxine Molyneux (2002: 224), „takie kryteria określają jedynie 
pewien typ ruchu kobiet”. Badaczka wyróżnia inne, mniej restrykcyjne kategorie, 
które według niej rozstrzygają o przynależności danej inicjatywy społecznej do 
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grona ruchów kobiet. Po pierwsze, podkreśla, że ruchem kobiet jest każda mobili-
zacja społeczna składająca się w większości, jeśli nie wyłącznie, z kobiet. Dodaje 
także, że spełniony musi być warunek skali, czyli liczebności uczestniczek 
i uczestników, potencjału przeprowadzenia zmiany, niezależnie od tego czy miała-
by się ona dokonać w kontekście kulturowym, prawnym, politycznym, czy społecz-
nym oraz realizacji wspólnej agendy. Istotne jest również uwzględnienie w analizie 
takich aspektów jak różne formy organizacyjne, podejmowanie się rzecznictwa 
rozmaitych interesów, nie tylko praw kobiet oraz wyrażanie swojej opinii podczas 
różnego rodzaju akcji zbiorowych. Takie ujęcie zagadnienia ruchów kobiet pozwala 
nam zatem na inkorporację Matek z Placu Majowego do jego grona, gdyż spełniają 
one wszystkie powyższe warunki.  

Warto w tym momencie poruszyć jeszcze jeden aspekt związany feminis-
tycznym podejściem do ruchów kobiet, a konkretnie kontrowersje, jakie wzbudza 
próba oceny wpływu działalności Matek z Placu Majowego na budowanie tożsamo-
ści kobiet w Argentynie. Jak już wcześniej wspomniano, argentyńskie kobiety 
przygotowywane były do odgrywania roli historycznie zarezerwowanej dla ich płci 
wśród struktur patriarchalnego społeczeństwa. Matki zarówno w swojej retoryce, 
jak i w wykorzystywanych symbolach nawiązywały do powszechnie znajomej rze-
czywistości światopoglądowej i w swoim mniemaniu dążyły do utrzymania status 
quo, zagrożonego przez interwencje junty wojskowej. Niektóre badaczki femini-
styczne krytykują odwoływanie się przez Matki w celach politycznych do takiej 
formy macierzyństwa, która redukuje kobiety do tradycyjnej, zmarginalizowanej 
i pasywnej roli. María del Carmen Feijoó twierdzi, że „z analitycznego punktu wi-
dzenia, obrona praw człowieka oparta na rolach reprodukcyjnych wzmacnia kon-
wencjonalny podział pracy ze względu na płeć” (Feijoó, 1989: 88). Matki miały 
służyć jako przykład dla innych, nobilitować wizerunek kobiety, która swoje dzieci 
stawia wyżej niż własny dobrostan i karierę, co w dłuższej perspektywie mogłoby 
pogłębić już istniejące nierówności.  

Zwolenniczki wspomnianej teorii nie uwzględniają jednak, że działania 
Matek z Placu Majowego można uznać za rewolucyjne, przebudowujące stosunki 
społeczne i zmieniające tradycyjnie przypisane płciom role. Po pierwsze przeniosły 
one debatę na temat życia prywatnego do przestrzeni życia publicznego, łącząc tym 
samym dwie dotychczas starannie oddzielone od siebie sfery. W Argentynie dom, 
nad którym pieczę sprawowała kobieta, był miejscem całkowicie zarezerwowanym 
dla życia prywatnego, podczas gdy przestrzeń publiczna była domeną mężczyzn 
i służyła uprawianiu polityki. Pojawiając się na Placu Majowym z postulatami opar-
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tymi na prawach nadanych kobietom ze względu na płeć, Matki dokonały rewindy-
kacji niedostępnego dla nich wcześniej terytorium. Co więcej, wprowadziły kwestie 
prywatne do dyskursu politycznego jako kolektyw kwestionujący tradycyjne kanały 
komunikacji z przedstawicielami władzy i przeciwstawiły się hierarchii struktur 
partyjnych, wojskowych i kościelnych. Osiągnięcia Matek z Placu Majowego są 
godne uwagi także z tego względu, że większość z nich nie pochodziła z uprzywile-
jowanej klasy średniej, w której kobiety cieszyły się większą wolnością wyboru 
i zaczynały stopniowo zdobywać dostęp do tak zwanych „męskich” zawodów. Na-
leży także podkreślić, że pomimo swojego zaangażowania politycznego, Matki nie 
zaniechały opieki nad domem, choć nie poświęcały jej już tyle samo czasu, co 
wcześniej. „Nadal gotowałyśmy, szyłyśmy, robiłyśmy wszystko, ale chodziłyśmy 
też wszędzie” (Meroño: 2016). Matki z Placu Majowego stały się przykładem po-
wiązania czynnika prywatnego z publicznym nie tylko w dyskursie politycznym, 
ale także w praktyce, ponieważ zdołały skutecznie połączyć rolę gospodyni domo-
wej z rolą aktywistki, które w ich opinii nie wykluczały się.  

Po drugie, ich postawa kontrastowała z obecnym w argentyńskiej kulturze 
kultem marianismo, czyli adoracją postaci Matki Bożej z Gwadelupy mającej być 
ideałem kobiecości i wzorem do naśladowania. Według tej koncepcji kobiety osią-
gnęły wyższe stadium rozwoju moralnego niż mężczyźni, czerpiąc siłę z pokory 
i konieczności ciągłego poświęcania się rodzinie, są posłuszne i nie kwestionują 
swojej pozycji w hierarchii społecznej. Niektórzy badacze uważają, że w Ameryce 
Łacińskiej marianismo jest komplementarne wobec machismo, przez co duchowa 
siła kobiet wywodzi się z relacji podległości wobec mężczyzn (Guzman Bouvard, 
1994). Co więcej, w kulturze popularnej Matka Boska często ukazywana jest w ża-
łobie, pogrążona w modlitwie nad duszami grzeszników, pasywnie akceptująca zło 
obecne w materialnym świecie.  

Matki z Placu Majowego nie wpisują się w model kobiecości proponowany 
przez kult marianismo. Owszem czerpią siłę ze swojej roli matki, ale nie pozostają 
obojętne wobec zbrodni dokonywanych przez uosabiający męską dominację reżim 
wojskowy, postanawiają walczyć i nie poddawać się systemowi. Nie decydują się 
też opłakiwać swoich „znikniętych” dzieci, nie noszą po nich żałoby, ponieważ za-
akceptowanie ich śmierci nie zgadzałoby się z logiką ich dyskursu oraz zaprzecza-
łoby hasłu „Żywych ich chcemy”4. Matki do dzisiaj domagają się ujawnienia losów 
zaginionych osób, po których oficjalnie nie został żaden ślad, ponieważ inaczej nie 
uznają ich śmierci: „Nie zabijemy naszych dzieci, żeby otrzymać pieniądze” (Me-
                     
4 Hiszp. Vivos los queremos. 
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roño: 2016). Ta wypowiedź jest nawiązaniem do sytuacji z początku lat osiemdzie-
siątych, kiedy to Matki podzieliły się na dwie organizacje: Asociación Madres de 
Plaza de Mayo i Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Grupę poróżniła kwe-
stia reparacji oferowanych przez rząd Raula Alfonsina, które miały być wypłacone 
rodzinom zabitych przez reżim wojskowy. Matki tworzące teraz Stowarzyszenie, 
z Hebe de Bonafini na czele, nie zgodziły się przyjąć pieniędzy gdyż uważały, że 
miało to na celu jedynie uciszenie ich protestów. Można zatem stwierdzić, że Matki 
z Placu Majowego przeciwstawiły się popularnemu kultowi marianismo, opartemu na 
uległości i pasywności. 

Po trzecie, sam wybór modelu organizacyjnego ruchu jest manifestacją 
opozycji wobec istniejących mechanizmów politycznych charakterystycznych dla 
patriarchalnego społeczeństwa. Matki są stowarzyszeniem opartym na systemie 
demokracji bezpośredniej, w którym każda członkini ma prawo głosu oraz którego 
struktura ma charakter horyzontalny. Oprócz Hebe de Bonafini, która stała się natu-
ralną liderką ruchu, nie ma w nim kobiet, które pełniłyby mniej lub bardziej odpo-
wiedzialne funkcje, wszystkie są sobie równe. Konfrontacja z administracją pań-
stwową, której doświadczyły próbując zdobyć informacje o swoich zaginionych 
dzieciach, pozwoliła Matkom obnażyć prawdziwą naturę argentyńskiego systemu 
politycznego. Pojęły wtedy, że aby przeniknąć do tego hermetycznego środowiska, 
konieczne jest skorzystanie z dwóch możliwych gwarantów sukcesu: korupcji lub 
nepotyzmu. Przeciwstawiając się tym metodom postanowiły nie opierać swojej 
działalności politycznej na z natury wadliwym, hierarchicznym modelu partyjnym. 
Dlatego przez lata odmawiały instytucjonalizacji swojej działalności, nawet gdy do 
władzy doszedł wybrany w demokratycznych wyborach prezydent Alfonsín. Po-
stawa Matek doceniana była przez resztę społeczeństwa, a wiele grup prosiło je 
o pomoc organizacyjną, w tym pracownicy kolei, nauczyciele, emeryci i kolektywy 
dzielnicowe. W takich przypadkach bardzo chętnie dzieliły się swoim doświadcze-
niem i udzielały potrzebnego wsparcia, gdyż według ich nowej interpretacji macie-
rzyństwa miały być mentorkami prowadzącymi społeczeństwo do niezależności.  

Konkludując, Matki z Placu Majowego dokonały szczególnej transformacji 
wizerunku kobiety w argentyńskim społeczeństwie, przeciwstawiając się tradycyj-
nemu modelowi wpisanemu w rzeczywistość patriarchalną. Nie tylko ukazały, że 
kwestie prywatne mają znaczenie polityczne i powinny być dyskutowane na forum 
publicznym, ale też udowodniły, że kobiety są w stanie podjąć działalność politycz-
ną adoptując odpowiadający im model organizacyjny. Co więcej, ich aktywizm za-
przeczył wizerunkowi kobiety pasywnej i podporządkowanej mężczyźnie. Udo-
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wodniły też, że możliwe jest połączenie roli opiekunki domowego ogniska z rolą 
opiekunki ładu społecznego, które w gruncie rzeczy są uosobieniem tych samych 
obowiązków wynikających z nowej koncepcji macierzyństwa. Wracając do defini-
cji społecznego ruchu kobiet, można zaryzykować stwierdzenie, że ruch Matek 
z Placu Majowego miał charakter feministyczny, choć same jego członkinie by-
najmniej nie odwoływały się do filozofii feministycznej. Uważały ją za przeintelek-
tualizowane teorie oderwane od społecznej rzeczywistości, z której wywodzi się 
większość kobiet w Argentynie. Niemniej jednak przeciwstawiły się konkretnym as-
pektom wynikającym z tradycyjnego podziału ról społecznych ze względu na płeć.  

Sytuacja obecna 

Zmiana systemowa, która nastąpiła w 1983 roku, nie stanowiła końca dzia-
łań Matek z Placu Majowego. Nadzieja na sprawiedliwe ukaranie wojskowych od-
powiedzialnych za zniknięcia tysięcy obywateli zgasła, gdy w 1987 roku uchwalone 
zostały przez prezydenta Alfonsina tak zwane „ustawy o bezkarności”:  Ustawa Na-
leżnego Posłuszeństwa5 i Ustawa Całkowitego Zakończenia6. Pierwsza z nich 
zwalniała od odpowiedzialności wojskowych stopniem niższych od pułkownika, 
gdyż zakładano, że wykonywali oni wyłącznie rozkazy swoich przełożonych, któ-
rym winni byli bezwarunkowe posłuszeństwo. Druga ustanawiała punkt końcowy 
dochodzenia sądowego w sprawie zbrodni popełnionych przez wyższych rangą 
wojskowych w okresie Procesu Reorganizacji Narodowej, które rozpoczęło się na 
początku 1984 roku. W trakcie tak zwanego Procesu Junt7 skazani zostali genera-
łowie, którzy sprawowali faktyczną władzę w Argentynie w tym czasie. Matki nie 
zgadzały się jednak z taką decyzją, po pierwsze, dlatego że uważały wyroki za zbyt 
łagodne, po drugie, ponieważ ich zdaniem winno się przeprowadzić szczegółowe 
śledztwo w sprawie nadużyć popełnianych także przez innych wojskowych. To 
z tego powodu nie zaprzestały ani swoich czwartkowych marszów, ani corocznych 
Marszów Oporu w imieniu obrony praw człowieka. Notabene kolejny prezydent, 
Carlos Menem, ułaskawił w latach 1989-90 skazanych wcześniej generałów. 

Dopiero Néstor Kirchner, który został prezydentem Argentyny w 2003 ro-
ku, zdobył przychylność Matek z Placu Majowego dzięki swoim decyzjom poli-
tycznym. Doprowadził on bowiem do uchylenia obu „ustaw o bezkarności” i skie-

                     
5 Hiszp. Ley de Obediencia Debida. 
6 Hiszp. Ley de Punto Final. 
7 Hiszp. Juicio a las Juntas. 
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rował je do Sądu Najwyższego, który w 2005 roku zawyrokował o ich niekonstytu-
cyjności. W ten sposób rozpoczął się nowy etap walki o prawdę i sprawiedliwość 
zwieńczony serią procesów sądowych przeciwko oficerom wojska i policji. Usatys-
fakcjonowane takim obrotem sprawy Matki zaprzestały protestów ulicznych, ale 
kontynuowały swoją pracę społeczną: założyły stację radiową oraz uniwersytet, 
a ich ufundowany przez holenderską organizację kobiecą Dom Matek zawsze był 
otwarty dla potrzebujących. Od połowy lat dwutysięcznych ich rola stała się głów-
nie reprezentacyjna, regularnie odwiedzają placówki naukowe i organizacje poza-
rządowe na całym świecie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i poglądami.  

Matki z Placu Majowego zawsze będą symbolem walki o prawa człowieka, 
jednak w ostatnich latach padł na nie cień skandalu tak zwanej Sprawy Schoklende-
ra, powiązanej z ich pracą na rzecz najuboższych. W ramach programu polityki pu-
blicznej argentyńskiego rządu powstał w 2005 roku projekt budowy mieszkań so-
cjalnych Misja Sueños Compartidos, który miał być administrowany przez Funda-
cję Matek z Placu Majowego. Kiedy w 2011 roku z Fundacji odszedł Sergio Scho-
klender, odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, prokuratura wszczęła 
przeciwko niemu śledztwo pod zarzutem defraudacji środków rządowych przezna-
czonych na cele socjalne. W wyniku dochodzenia pojawiły się także zarzuty wobec 
Fundacji Matek kierowanej przez Hebe de Bonafini o czerpanie korzyści material-
nych poprzez przywłaszczenie mienia państwowego. Trwający pięć lat proces za-
kończył się w maju tego roku wraz z wyrokiem Sądu Federalnego, który udowod-
nił, że spośród 749 milionów peso argentyńskich przekazanych Fundacji, 206 mi-
lionów zostało zdefraudowanych przez braci Schoklender. Sąd uznał też, że Hebe 
de Bonafini była uwikłana w rzeczone malwersacje i nałożył na nią karę w postaci 
zajęcia mienia w wysokości 250 milionów peso, bez konieczności aresztu. Podob-
nie postąpił wobec pozostałych czterech oskarżonych w procesie. Sama Hebe za-
przecza jakoby posiadała jakąkolwiek wiedzę na ten temat, a wyrok uważa za 
stronniczy, będący rezultatem otwartej krytyki Matek wobec rządów obecnego pre-
zydenta Mauricio Macriego.  

Odkąd Macri wygrał wybory jesienią 2015 roku, Matki wznowiły swoje 
czwartkowe marsze. Ich zdaniem obecny rząd nie reprezentuje bowiem interesu 
ogółu obywateli Argentyny, lecz jest sterowany przez prowadzącą neoimperiali-
styczną politykę gospodarczą administrację rządu Stanów Zjednoczonych. Podczas 
wystąpień publicznych, reprezentująca Matki Hebe de Bonafini bardzo krytycznie 
odnosi się do polityki Macriego, często nie stroniąc od wulgaryzmów pod adresem 
głowy państwa (Asociación Madres de la Plaza de Mayo, bd.). Z ruchu społecznego 
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walczącego o prawa człowieka Matki ewoluowały w organizację polityczną popie-
rającą system rozwijający politykę społeczną i dbający o bezpieczeństwo socjalne 
obywateli. Taka wizja jest zgodna z interpretacją rewolucji przejętą przez nie od 
pokolenia ich dzieci. Chociaż grupa osób biorących dzisiaj udział w czwartkowych 
marszach jest nieliczna, złożona ze stałych uczestników, to Matki nadal cieszą się 
dużą popularnością wśród argentyńskiego społeczeństwa. Pomimo ich kontrower-
syjnej postawy ludzie darzą je szacunkiem za działalność prowadzoną w czasie 
dyktatury wojskowej. „Matki są święte” – powiedział w przeprowadzonym przeze 
mnie wywiadzie dwudziestoparolatek. Dowodem na te słowa był opór stawiany 
przez tłum broniący Hebe de Bonafini przed policją, kiedy ta dokonała nieskutecz-
nej próby zatrzymana jej w celu przewiezienia na przesłuchanie w sprawie Scho-
klendera.  

Podsumowanie 

Ruch Matek z Placu Majowego wyrósł w burzliwym okresie, jakim była 
argentyńska dyktatura wojskowa, naruszająca prawa człowieka na szeroką skalę. 
Należy zauważyć, że w pewnym stopniu przyczynił się do jej upadku, nagłaśniając 
w kraju i za granicą liczne zbrodnie popełniane przez siły bezpieczeństwa. Wizeru-
nek, który Matki budowały przez lata stał się symbolem oporu wobec opresyjnego 
państwa. Do jego rozpoznawalności przyczyniły się nie tylko cotygodniowe marsze 
wokół pomnika Wolności na Placu Majowym, ale także charakterystyczne symbole 
wykorzystywane przez Matki, w tym noszone na głowach białe chusty. Niebagatel-
ne znaczenie odegrał przyjęty przez nie spójny dyskurs, oparty na opozycji wzglę-
dem zasad, którymi kierowały się władze. Odwołując się do tradycyjnego świato-
poglądu stawiającego w centrum życia społecznego rodzinę, zredefiniowały kon-
cepcję macierzyństwa w kontekście politycznym i przeciwstawiły przypisaną ko-
bietom opiekuńczość męskiej racjonalności. Matki z Placu Majowego przyczyniły 
się także do transformacji pojęcia kobiecości, gdyż przeniosły kwestie życia pry-
watnego do debaty publicznej oraz zaznaczyły swoją obecność w sferze historycz-
nie zarezerwowanej dla mężczyzn. Przeciwstawiły się popularnemu w tym czasie 
wizerunkowi kobiecości opartemu na kulcie marianismo, hołdującemu pasywności 
i uległości. Biorąc powyższe pod uwagę można uznać, że Matki z Placu Majowego 
były społecznym ruchem kobiet, choć nie opierały swoich poglądów na filozofii 
feministycznej. W ciągu czterdziestu lat aktywności ruchu nastąpiło wiele zmian, 
lecz przez cały czas jego członkinie zaangażowane są we wspieranie najuboższych 
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i niwelowanie nierówności społecznych. Pomimo kontrowersji związanych z defrau-
dacją środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie projektu Sueños Compar-
tidos, Matki nadal pozostają silnym autorytetem dla wielu Argentyńczyków. 
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