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Agnieszka Gajewska



_=s-,,]g unika utopijnych
łł';_ ,-zeżwo ocenia sytuację
J]i."- ętych biedą, uzaleznionych
,i-EFscwo kobiet, ktorym dzieci
:,]rT czalą i tak niewielkie pole
-;al€Wl'U.

Ń rotkach biograficznych Doris Lessing,
l -,- k informacji o jej zaangazowaniu w ruch
* - runistyczny w młodości oraz o pfzyzna-
:ł; jej Nagrodzie Nobla, zakażdymrazem
:*:-a\\ia się informacja, że porzuciła dwoje
:-:eci i wyjechała bez nich z Rodezji Po-
:_:niorvej do Londynu. Sama autorka Pod
i,*.lrQ fantazjowała o alternatywnym sce-
- ariuszu własnego życia, czyli o życi;'l bez
:,-,zr§odu z pierwszym męzem i bez zosta-
eienia z nim dwójki dzieci: ,,Byłabym mą-
:ra. tolerancyjną panią domu... Po wielu
_atach umiałabym perfekcyjnie panować
rad emocjami. Tak, być może. AIe nie prze-
l,-łabym tego. Popadłabym w załamanie ner-
i,owe albo coś gorszego. W ciągu czterech
_at małżeństwa z Frankiem piłam więcej
riż kiedykolwiek wcześniej albo później.
Jestem pewna, że zostałabym alkoholiczką.
Zlłabym w nieustannym napięciu, rozdarta,
i latami nienawidziłabym swojego życia"|.
Znamienne, że piętno porzucającej swoje

dzieci matki towarzyszyło pisarce do koń-

' 
D. Lessing, Pod skórą, przekł. A. Gen, Warszawa 201 0,

s. 361.
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ca jej dniz, mimo ze dwóch synów3 umarło
przed nią, a z córką (którą swego czasu po-
rzuciła) miała z w późniejszym okresie zy-

cia bliskie relacje. Lessing musiała zdawać
sobie sprawę z formatujących klisz, w które
usiłowano ją wepchnąć, dlatego pisała na
przekór zasadom przyzwoitości i rodziciel-
skiego decorum. Na przykład komentqjąc
widok matek pchających wózki w parku,
konstatowała, że nie odczuwa żalu i tęskno-
ty za dziećmi, a przyglądając się tej sielance
macierzyństwa, podsumowywała ją dwoma
słowami: Himalaj e nudy.

pronataltzm

W tomie autobiograficznym Lessing pisała

otwarcie o tym, że zdecydowała się za namową

Iekarza na podwipanie jajowodów, by już nie
mieć więcej dzieci: ,,Wiedziałam dobrze, że za-

nim dojdę do menopauzy,zakocham się jeszcze

nie raz i zakńdymtazem będę chciała mieć
dziecko. Moje najgtębsze pragnienie, to, co pod-
powiadała mi matka nafura, okazało się nisz-
czące. Miałam okazję postąpić wbrew swojemu
przekonaniu,, że na starość będę mieszkać pod

mostem. ZainĘgowało mnie wówczas, że dok-

tor Rosen wszystkiego się domyślił. t...] To była

chyba najmądrzejsza decyzja, jaką podjęłam

w życiu. Ochronił mnie ukryty głęboko instynkt
przetrwania"a. Proza Lessing odzwierciedla

2 Tuż po śmierci pisarki w ,,Telegraph" ukazał się artykuł

zaczynający się od słów: ,,Critics said Doris Lessing, who

died this week, put her career before her children. The

truth is more complex and painful". P. Stanford, Doris
Lessing: A mother much misunderstood, ,,Telegraph",

22.1 1 .201 3, http://www.telegraph.co.uk/culture/

books/1 0467963/Doris-Lessing-A-mother-much-
misunderstood.html (1 2. 1 1 .2O1 4).

3 Najstarszy syn, John, zmarł w 1992 roku na atak serca.

Do Londynu Lessing przyjechała z synem Peterem,

którym przez wiele lat ze względu na jego chorobę się

opiekowała, Peter Lessing zmarł w wieku 66 lat, tydzień
przed śmiercią matki. lbidem,

a D. Lessing, Pod skórą, op. cit., s. 531 .
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ambiwalenńe, złożone uczucia towarzyszące
podejmowaniu ptzezkobie$ waznych decyzji Ę-
ciowych. Jednocześnie pisarka ldadzie nacisk na
to, że wiele istotnych decyzji kobiety podejmują
zbyt wcześnie, przed osiągnięciem dojrzałości,
ulegając przekonaniom przyjaciół i rodziny. Jeśli
chodzi o ukazywanie rys na pronatalis§cznym
przekazie kultury masowej i politycznej propa-
gandzie, to w twórczości Lessing wazny mołw
starrowi też ńzja groźnego, pełnego przemocy

dziecka (Piqte dziecko) oraz nieobliczalnej re-
wolty dziecięcej. (Pamiętnik przetrluania). Mit
rodzicielskiego spetnienia ulega wj ej narracj ach
poważnej erozji pod wp}ywem niezrozumiałych
zachowań dzieci, które nie są niewinne i pełne

ufirości. Rodzicielstwo wymaga poświęcenia,

a urodzenie dziecka z trudną do zdiagnozowa-
nia chorobą psychiczną powoduje, że rozbiciu
ulegają zarówno więzi między małżonkami, jak
i z pozostalymi dziećmi.

Matkabezdzieci
Zasadniczo własne skomplikowane macietryń-
stwo nie stanowi głównego tematu twórczości
autobiografi cznej Lessing, pisarka koncentruje
bowiem się głównie na swoich trudnych rela-
cjach z obojgiem rodziców dotlarięSch traumą
pierwszej wojny światowej. Najmniej typowym

utworem im poświęconym jest ostatnia ksiązka
pis arki, z affhrłowan a Alfr e d i E mily, jllż w tytule
przywołująca ich imiona. Pomysł na napisanie
biografii rodziców różni się od wcześniejszych
rozrachrrnków prozatorskich, poniewaz w Sm
tomie Lessing opowiada alterna$wną histo-
rię obojga - kim byliby, gdyby Wielka Brytania
nie przystąpiła do pierwszej wojny światowej.

Nąibardziej radykalne decyzje dotyczą w fabu-
le tego, ze narratorka nie dopuszcza do ślńu
rodziców, airycie swojej matki - w Sm bardziej
optymistycznym wariancie jej biografii - wy-

obrńa sobie jako wolne od dzieci i macierzyń-
skich obowiązków. W ym alternatywnym świe-

cie ani Doris, ani jej brat nie pojawiają się na
świecie. Co oferuje Lessing swojej bohaterce
Emily w narracfrnym świecie równolegŁym za-

miast bycia matką? Karierę w szpitalu, nieza-
leżnośó, mało sa$sfakcjonując e Ęcie ero§czne
przy boku uznanego lekarzao w końcu - jako
wdowie - namiętną milośó i pracę charYarywną
narzecz biednych. Emily nie jest w tym świe-

cie szczegó|ńe szczęśliwa i nie odnosi spekta-

kularnego sukcesu zawodowego, dźwiga bo-
wiem żńobę po własnej matceo musi się ta]<ze

nieustanrrie zmagaó z ograticzeniami epoki
edwardiańskiej, niezbyt przychylnie nastawio-
nej do samodzielnych kobiet. Starając się nie
zmieniać zbyt diametralnie realiów ówczesnej

Anglii, Lessing korzysta z repertuaru możliwości
dostępnych kobietom z tej samej ldasy społecz-

nej co matkanapoczątkuD(wieku, anie jestto
rep erfu ar zbyt sz eroki . Ży cle bezdzie ci nie ozna-
czańęc po prosfu szczęściai bogactwa, jednak
ztomlPodskórqwiemy, że dwoje dzieci tez nie
było w stanie tego szczęścia zapewnió. Autorka
także w irrnych utworach odsłaniała perwersyj-
ność samego oczekiwania od zycia gwarancji sa-

mospetnieŃa i szczęścia (skądinąd filarów libe-
ralnejideologii), jednakczytającAlfredaiEmily
nie mozna nie zalw aĘ ć, że życie matki w wersji
alterna$wnej p rzyno si j ej wię c ej s atysfakcj i, p o-

niewź ńrye się z uznaniem w sferze pńlicz-
nej, pozbawione jest też dramatycznych wyda-

rzeń i ńóstwa Nawetw tej pełnej ciepłych uczuć
ksiązce Lessing rrnika utopljnych wizji, tzefuło
ocenia syhrację dotknięrych biedą, lzależńo-
nych finansowo kobiet, ldórym dzieci ogranicza-
ją i tak niewielkie pole manewru. Pisząc o dzie-
ciach niedostosowanych społecznie, chorych,
wymagających nieustarrnej uwagi, wskazuje na
jeden z gtównych argumentów ruchu wolności
od dzieci - na rea]ne koszty psychiczne o fizyczne
i finansowe opieki nad dzieómi oraz na alienację
matek, kóre, skupione na własnych dzieciach,
nie mogą angazować się w sferę pńliczną i roz-
wij ać własnych talentów.



Frąmus i matkocentryzm

}ł.r} chcieć uzupetnió spektrum problemów
: :,-ldzicielstwem zaprezentowane przez Les-
+lrr trzeba byłoby się zastanowić nad tńu,
_łiłJ]itre zakrywa problem niechcianego macie-

=,:-rhva. Psychoanalityczka i feministka Maria
-mid poddała szczegółowej analizie koszty
Jx" -hiczne mateko które nigdynie chcialymieć
lrTęł-i. oraz dziecięce uczucia zńązane z od-

=.:,- 
eniem :,,Żtódłem traumy indywidualnej

]nj.]:e bvć deprywacja emocjonalna, czyli na
urnr" xiad bardzo wczesne odrzuceni e przez ro-
r'l( 

- tj§-. I strriej e sp ołe czny przymus p osiadania
ml.,_ka i małżonkowie często na nie czekają
,! ]p_.:,zuciem krzywdy, która czasem zmienia się
n - ńość. a czasem nie. To jest wzajemnie na-
lr:.'rając},się interakcyjny splot przyczyn i skut-
u;.r. Jeżeli dziecko jest niechciane, to bywa
il.,EizLlcane ptzez rodziców, szczegóInie przez
El]Ęii_ie. i staje się wtedy niespokojne: często pła-
;n*_ zle je i tak dalej. A ldopoty z nim pogłębiają
pr,lł:e-,-tt-ie krzywdy u matki, w wyniku czego po-

,,trnim-.a =ię żal i niechęć. I spirala się nakręca"s.

!c,. zegółowe analizy pacjentów poddawanych

r:apii psychiatrycznej w artylnrłach Orwid
;,,-loszą się często do kategorii ,,niechciane-
ł.:, dziecka" i wynikających z tego odrzucenia
*.burzeń w relacjach z rodzicami (od chłodu
+nocjonalnego po nadopiekuńczość). Mimo
:hi praca zawodowa Orwid koncentrowała się
ł.i ieczeniu dzieci i młodzieży, zwracała uwa-

F - że to społeczny przymus posiadania dziecka

.es hm mechanizmem, który wytwarza dzie-
xlĘ,_-€ t[&z}, uniemozliwia bowiem publiczne
lrr,znanie się dorosłych ludzi do tego, że nie
:n-a mieć dzieci. Z tego powodu wątpliwości
ml_ źp budzić apelAgnieszki Graff, bywspółcze-
t'--- feminizmw centrum swojej debaty posta-
ł! ;rr atki. Graff ws kazuj e na ro dzicielstwo j ako

M 3nf,id, Trauma, Kraków 2009, s, 22-23.
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na najwazniej sze doświadczenie egzystencj al-
ne i społeczne, buduj eprzy tym takie analogie:

,,Feministyczny brak zrozumienia dla macie-
rzyństwa jest lustrzanym odbiciem obojętno-
ści i irytacji, jakie w obiegu konserwatywnym
budzi feminizm, czy szerzej - kobiece aspira-
cje zawodowe, nasza potrzeba autonomii"ó.
Pomijając nawet sfuszność tego porównania
(polski feminizm jest, wedfug ustaleń Agniesz-
ki Mro zik, matko c e n tty czny1 ), z astrz e z enia do

tego projektu mogą doĘczyćteż tego, czy ikoną
ruchu emancypacyjnego może być matka nie
maj ąca zblt wiele czasu na działalność społecz-
ną i polityczną, co oznaczanieustanne mówie-
nie ,w jej imieniu" i próbę ustalenia prioryte-

tów, które mogą być przecież - ptzez szerokie
spektrum, jakim można objąó pojęcie matki

- rozbieżne. Istotne jest tez pytanie, czy matki
to grupa społeczna, mająca wspóIne interesy,
o które chce wspóInie walczyć, atakże czy f.e-

minizm jestw stanie przeobtazić ideologię ro-
dzicielstwa w taki sposób, by uwzględniała ona
emancypacyj ne dąz e nia. I de a p olity cznej walki
o prawa matek nie jest przecież nowa i docze-
kała się wnildiwej feministycznej krytyki8.

6 A. Graff, Matka feministka, Warszawa 2014, s. 19,
7 ,,Dyskusja o prawach reprodukcyjnych, której częścią stała

się od 2008 roku sprawa opieki okołoporodowej [...],
zdecydowała o specyfice polskiego ruchu feministycznego.

[...] Macierzyństwo pod flagą biało-czerwoną przesłania

i n n e wym iary kob iece go doświadcze n i a, zawłaszcza
kobiety, a chwilami je wręcz unieważnia,
podporządkowując ich istnienie sprawie reprodukc! i,

powiązanej dodatkowo z obowiązkami względem

ojczyzny". A. Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety,
literatura i władza w Polsce po 1989 roku, Warszawa

2012, s.141.
8 W Niemczech w 1876 roku Hedwig Dohm krytykowała kult

macierzyństwa, wskazując, że jest on wynalazkiem

mężczyzn, którzy wmawiają go kobietom, zwracając

uwagę przede wszystkim na kobiecą odmienność natury

i potrzeb, co ma uniemożliwiać emancypację.

Za:M, Czarnecka, Konstrukcja mitu matki w prozie
Karin Struck, Wrocław 2005, s.53. Zob. tez np. A. Snitow,

Feminizm i macierryństwo, ,,Pełnym Głosem" 3/1995,

s.57-72, a takze: B. Kozak, S. Walczewska, Rozmowa t
z Ann Snitow, ,,Pełnym Głosem" 3/1 995, s. 73-80, l
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W propagowanej właśnie w polskim dyskursie
feministycznym etyce troski i społecznej soli-
darności wobec matek nie bierze się pod uwagę
krytycznych głosów, które pŁyną od dorostych
kobiet bez dzieci. Elinor Burkett w krsiążce The
B aby B o o n : H ow Family-Frie ndly Ame ric a C he -

ats the Childlesswskazuje, że feminizm, wspie-
rając przyvileje rodzicielskie, dyskryminuje
te dorosłe kobiety, które matkami nie zostĄ.
Główne zatzuĘ dotyczące polityki nastawionej
na wspieranie rodziców to: dodatkowe, nieod-
płatne godziny pracy kobiet samodzielnych,
płacenie ptzez nie wyzszych podatkó% praca
w mniej sprzyjających godzinach (np. nocne
zmiany), trudniejszy dostęp do urlopóws. Ba-
daczka Sara Hayden w artykule Lessolu from
The B aby B o o n :,, Family-Frie ndly" P olic ie s and
the Ethics of Jtntice andCare stara się wskazać,
że choć ksiązka Burkett może być lznana za
zbyt sarkastyczną i pozbawioną przekonują-
cych argumentów, warto się zastanowić nad
dyskutowanymi w niej problemami, ponie-
waż dobrze obrazują one konflikt między ety-

ką troski a etyką opartą na sprawiedliwościlO.
W analizach Burkett nie chodzi o krytykę kon-
kretnych przepisów prawnych, ale o niefor-
ma]ne praktyki zńązanez trendem kreowania
przylaznych dla rodziców miejsc pracy. Jeden
z wazniejszych argumentów Burkett omawia-
nych przez Hayden to ten, że z tłendu do bu-
dowania prz e strzen i przy1 aznej ro dzicielstwu
skorzystały wyłącznie rodziny dobrze usyfu-
owane, nie zmienił on natomiast położenia
niezamoznych i ubogich. Innymi słowy: sfi-

9 E. Burkett, The Baby Boon: How Family-Frlendly
America Cheats the Childless, Free Press 2002.Zob.
także postulaty grupy No Kidding! (http://www.nokidding.

net) i strony internetowe : www.childf ree. net,

wwwoverpopulation,org, childf reebychoice.com
(21.11.2014).

10 S. Hayden, Lessons from The Baby Boon: ,,Family-
-Friendly" PoIicies and the Ethics of Justice and Care
,,Women's Studies in Communication" 33/2010,
s.119-137.

acja dzieci czarnych, dzieci wychowywanych
ptzezsamotne matki, dzieciz ubogich dzielnic
nie polepszyła się mimo poliĘki przylaznej
rodzicom. W tym kontekście Burkett zwtaca
uwagę, że nie ma zbyt wielu argumentów na
podtrzymywanie owej polityki, zwłaszcza że
wzmaga ona dyskryminację osób wolnych od
dzieci,w czasie gdy coraz więcej osób decyduje
się właśnie nataki styl zyciall.

Bez kompromisu

Badanie historii feminizmu pod kątem myśle-
niaowolności od dzieci matę wadę, że warchi-
wach można odnaleźć zarówno pomysły, jak
i ich realizacje o wiele bardziej spektakularne
niz te nam współczesne. Na przyldad teksĘ ta-
kiej działaczki jak Madeleine Pelletier (ńlą-
-I%il - najwazniejszej postaci francuskie-
go feminiżmLl ptzed Simone de Beauvoir.
Pelletier była pierwszą profesjonalną psy-

choanalityczką we Francji, która wykorzy-
stała swoją pozycję do tego, by się upomnieó
o kobieĘ w sferze zawodowej i społecznej.
Urzeczywistniła koszmar prześladuj ący kon-
serwatystów na temat feministek: ubierała
się w męski strój, głosiła hasła socjalistyczne
i anarchis Ęczne,na]eżała do Ioży masońskiej,
a sprz e c iwiaj ąc się zakazovń ab o rcj i, prz epro-
wadzała nielegalne zabiegi usuwania ciąży, za
co została aresztowana i skazana. Jej poglądy
na temat równości kobiet imężczyzn, krótkie
włosy otaz głoszenie idei celibafujako realiza-
cji pełnej wolności w kulfurze patriarchalnej
nie zjednywały jej zwolenniczek nawet wśród
ówczesnych feministekl2. Gdy jej kariera
w świecie psychiatrycznym się załamała, cały
wysiłek skierowała na uczestnictwo w ruchu

lllbidem.
12 F. Gordon, Publicity and Professionalism: Madeleine

Pelletier (187,t-1939) and Constance Pascal (1877-
-1937), ,,Modern & Contemporary France" 3(17)12009,
s.323.



'i, -:_-:risĘ,czrlym) socjalistycznltn i anarchi-
-]- ]n\m. W artylcułach analizowała kwestię
,,,_,skrr klasowego pod kątem płci kulturo-
ił: . \\astępowała przeciwko teoriom Lom-
j ] : _r. atakowała przejawy antyfeminizmu
ł, .- _,riach naukowychl3. Pelletier nieustan-
,-: :ro\\-okowała opinię publiczną zarówno
- -- ?rn. jak i proletariackimi manierami,
;l,,-,i -|ująg zgorszenie i zakłócając ustalone
;|',::-Ą. Porównywała męski strój feministki
: !.:-z\Ża noszonego pTzez zakonnice czy roż
u:.:_alrch w ubrania komunistów jako znak

-_:rldr na podziały i brak równościla. Swo-
, 

- adania naukowe poświęciła kobiecemu
;.1_. _t;hizlTlowi, upominając się przy tym nie-
.,,.: :ll-[ti€ o wyzwolenie kobiecego ciała spod
ii __ :lTo\\-\,ch ograniczeń.

l;,, -,_ł,estii legalnej aborcji stawała po stronie
łi,, ] _it z klasy robotniczej, dla których zabieg
F:-l]pcia. ciąży był sposobem na reguJację
i--,.,iin. opisując przy tym losy kobiet zmu-
-- :_,, ih do urodzenia dziecka: popełniających
-^ .--, b ój stwa, morduj ących lub p orzucaj ących
::_ .:1,1rr lęta, Zmuszonych do prostytucji ,by za-
" : - . na ich utrzymanie. Wskazywałana naro-
: ł . ideologię, która chce chronić ciąze, jako
: i ,,,,,mrsł ldasy średniej, nie zdającej sobie
r]: :,1,,t1, z nędzy proletariafu. Jednak w odróz-
lL:I_ju od współczesnych jej dzińaczy i działa-

-: l: 1ążących do legalizacji aborcji wysuwała
,.::- ]ll€rrt o prawie kobiety do jej własnego cia-
ll. -,i, g5gju poświęconym aborcji podkreślała,
-: :Iem aktu seksualnego nie jest poczęcie
: -,,.",ka. ale przyjemność15. Pelletier krytyko-
1i,, ::: prz} Vm edukację dziewcząt, która zosta-

li :,_ Cporządkowana jednemu celowi - by wy-
--.:, ]a męibyłyposfuszn;,rni zonami, apotem
l]:__!ailTl].

: :ęr. s.326.
i:rr-n, s,327.
_ t,l:chell, Madeleine Pelletier (187z1-1939): The Politics
:f Serual Oppression, ,,Feminist Review" 33/1989, s, 75.
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Najbardziej rozbudowane są jednak prace

Pelletier poświęcone seksualności. Dowodzi
w nich, że caĘ obszar relacji seksualnychjest
domeną kulfurowych stereo§pów, i postulu-
je na przyldad przerywanie błony dziewiczej
l dziewcząt przez lekarzy, by mog}y unikrrąć
traumatyzujących doświadczeń zvńązanych
z pierwszymi aktami seksualnymi. Uznawała
przy tym, ze błona dzievńczajest symbolem
opresji kobiet'6. Na jej poglądy na temat rodzi-
ny mocno wpłynęła myśl socjalisĘczna i komu-
nizm. Podkreślała, że rodzina tylko pozornie
zapewnia ochronę swoim członkom, czy to

w odniesieniu do opieki nad dziećmi, czy oso-

bami starszymi, wskazując, ze państwo moze
równie dobrze wypełniaó te zobowiązania, i to

bez wymuszania poświęcenia jednego poko-

lenia rrarzecz drugiego. Mimo wiary w mozli-
wość prze zvy ciężenia ograniczeń nuldearnej
rodziny, sama wyrażńawątpliwości, czy nowa
wizja świata, która gwarantowałaby równość
kobietom, będzie w stanie pokonać ideologię
rodzicielskiej miłości' 7.

Pelletier zdecydowała się na celibat, by podlce-
ślić własną nieza]ezność. Jako młoda dziewcz;.rra

uciekła przed fanatyzmem religijnym matki, by

wiele lat później wykorzystać wstrzemięźliwość
do własnych celów -zwrocicuwagę naniezafeż-
nośó i mozliwość samostarrowienia kobiet o swo-

ich ciałach. Poświę ciła te ż własn e Ę cie prywatne

rrarzecz niesienia pomocy kobietom, narźając
swoje bezpieczeilstwo - wyrok bowiem skazu-
jącyją za dokonanie ńorcji i osadzenie w azylu

przyspieszyłyjej śmierć. Pelletier nie jest zresztą
jedy.rą dzińaczĄkobiecą opfującą za celibatem
kobiet j ako metodą prz e ciwstawienia się patriar-

cha]nemu społeczeństwu. Pod koniec )ilX wieku
w Wielkiej Brytanii młode kobiety, wybierając
celibat i wyprowadzając się do Londynu, chciafu

16 lbidem, s. 79.
17 lbidem, s, 90,

+
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podkreślić , że tojedyna droga, by umknąć ro-
dzinnym zobońązaniom. Przeciwstawiały się
rodowym obowiązkom i odzyskiwaly prawa
do swojego czasu, do własnych pieniędzy, do

rozwijania własnych talentów. Feministycz-
na autorka Lucy Re-Bartlett tak opisywała ich
mo§rvacje: ,,W sercach wielu kobiet dzisiaj
podnosi się krzyk, który brzmi mniej więcej
tak [...] Nie będę miała zadnego mężczyzny
ani nie urodzę zadnych dzieci, póki ta apatia
nie zostanie przełamanai krzywdynie zostaną
naprawione. [...] Ten "cichystrajk> toczysię na
całym świecie"18. BlizŃeth Abot w ksiązce 1{l-

storia celibatupodkreśla, ze to ucisk obyczajów
społecznych, nierówne prawa i brak niezależ-
ności finansowej męzatek i matek sprawia-

W, iż staropanieństwo okazywało się bardzo
atrakcyj ne |9 . Jlżw latach 7o. XIX wieku kobieĘ
stowarzyszające się w walce przeciwko mał-
zeństwu i macierzyństwu podkreślĄ przede
wszystkim to, że zobońązania rodzinne prze-
kreśIają niezafeżność kobiet, którą daó moze
wyłącznie sam,otne życiezo. Jednak Abot zwra-
ca uwagę, że w przrypadlor tych kobiet, które
wybraŁy staropanieństwo, by uniknąć małżeń-
stwa i macierzyństwa, celibat był narzędziem
czysto politycznym i nie miał nic wspólnego
z moralnościąz'. Badaczka podkreśla przy tym,

że ten styl zycia młodych kobiet nie wykluczał
angazowania się w romanse. Jedyny waru-
nek, jaki sobie stawia]y, to nie dać się uwildać
w małżeństwo i rodzinę. WynajmowĄ nie-
wielkie i zaniedbane pokoje, by móc tworzyć
orazwalczyć o swoje prawa. To o nich musiała
myśIeć Virginia Wooll gdy pisała o niezależ-
ności potrzebnej do rozwijania twórczości. To

trudne życie, na granicy nędzy i nieprzynoszą-
ce uznania społecznego, niosło za sobą pasmo

18 CyL za: E. Abot, Historia celibatu, przekł. M. Palcewicz,
Wroctaw 2003, s.246.

19 lbidem.

'0 lbidem, s.247,
21 lbidem, s.249.

rozczarowań i zawodów. To ważne, by o rym pa-
miętać i nie umieszczaó życia samodzielnych
i niezależnych kobiet w historio grafi cznej nar-
racji romantycznejżz, w której, po pokonaniu
przeszkód stawianych pIzez społeczne ogra-
niczenia, następuje symboliczne zwycięstwo
i przychodzizasŁlżone uznanie. Trzeba przy-.

znać, ze wolność od zobońązań rodzinnych
rz adko przyno si szczęście i s atys fakcj ę, j e dnak
owo wyzwanie rzucone rodzinie jako ins§rtu-
cji rzuca pewne światło na siłę ideologicznego
ptzel<azu, który j ednoznacznie wska zuje, że
prawdziwe szczęście można zdobyć jedynie,
realizqjąc się w sferze prywatnej i wychowując
dzieci. Wysiłek kultury popularnej, reportazy
społecznych, programów partyjnych wydaje
się niewspółmierny do odniesienia mozliwych
satysfakcj i e mo cj onalnych cz erp anych z r o dzi-
cielstwa. W przekazie tym brak też obrazów
doĘczących życiowych ciągów dalszych, kiedy
kazdy zrodziców zostaje - prędzej czy poźniej

- wolny od dzieci. Skandal, jaki wywołńaMi-
styka kobiecości Betty Friedan i proponowane
ptzez nią naiwne sposoby nawypełnienie luki
po dzieciach opuszczających rodzinny dom,
lwdają się ldaść cieniem na feministycznym
myśleniu o macierzyństwie i jego politycznych
konsekwencjach. Sytrracja matek, macierzyń-
skie potrzeby i wizerunki kobiet matek były

wykorzystywane przecie ż przez wieki j ako ar-
gumenty przeciwko kobietom aseksualnym,
Iesb{jkom, starym pannom, a szerzej - prze-
ciwko niezaleznym i samodzielnym kobie-
tom. Potępiano je i oskarzano o antyspołeczne
zamiary, o nienawiść do ludzkości, jadowicie
atakowano23. Z tego powodu trudno sobie wy-

obrazić, że vizeulnek matki może stanowić
oręz w bataliach o prawo kobiet do samostano-
wienia i równego traktowania.

22Zob,H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków
201 0.

'3 E, Abot, Historia celibatu, op. cit., s. 253.



)i,, ili lllil:,En ość samiC

fo ]p,l,*"::- _e feministycznej zagadnienie nie-
lliillluil|/ l= ł \, _ _ sano dzielnoś ci prze dstawione j est

rułtr :,,rill,,"[., =romplikowany sposób, z uwzględ-
:lljllllilł,Tll,lit. ]!r]_,ąie lu mozliwych scenariuszy życia,

ilii l-] _-_ ..łjadomie rezygnują protagonistki.
l||łrllj, Il-T,r. j Doris Lessing w opowiadaniu -|[o-

,ii§lll,; ill=- :,_ ;ólfro ludith ptzymierza do swojej

i]][lllll* l] - uLl i !l _ [Ś olg,eŚlenie,,starej panny", j edno-
,iil:iil|,Ą,in 

]L Ę e . tazuj ąc na nieadekwatnoŚĆ tego po-
1||],{r,,||]*ł Ę, t,srrnku do czterdziestoletrriej Judith,
;;lllll |lFd],|]!ił; _-i- a:Pj rr- sposób, który proponowała we
;i :L;:,rr, -. :,okoju Virginia Woolf: ,,Na co dzien
,, l n]l[I1 :. ł rtlkłady, chodzi samotnie po Lon-
il"ilrnlp,. :_.ze rriersze; widuje się ją na jakimś
i|lll*,lfil! lil,l,] _a _ 4- rr teatrze w towarzystwie pewne_

sl lr,"{ę:-§ rr średnim wieku, człowieka żo-

:j]&illl€: _ =_aiacego dwójkę dzieci"za.Ifiedy przy-

;lltlll,.,:lnrIlł.r 3aĘ plta ią, czy nie żałujeo że sama
iit* .]IT."i iieci. słyszy, że Judith żafuje, ale ,,nie
:I{il:-,ił ::jec rr szystkiego"25. By prowadzió ta]<i

tr" :,,_-a i budzić się sama, nie moze aniwyjść
5;i :]I"Liił-_ ani mieć dzieci. Gdy Judith v,ryleżdża

n e ł =_<acje do Włoch, jej tamtejszy romans
: ,_E]Tl ma szansę przerodzić się w trwa]y

]flir]]]"t:ł\: rrsrystko niweczy jednak poród mło-
i[.F4, .{,_ 

-,^i. którarodzijedno martwe kocię, dru-
gNJ :.:_$za. a trzecie porzuca. Te wstrząsające
n ,r'F_i ]o\\-odują, że Judiń wraca do Anglii, do

-,fu,;-l:io Ącia. Los samicy i jej potomstwa wy-

ru.ll =ie §m, co dzięki ucieczce ominie samą
,, Li' --:. ale w rozmowie z prz7laciółką okaże
-,ł-ł_ .e nie moze ona raczej wybaczyć sobie

1ty"n,. - izostawiła kocicę samą podczas porodu,

]," :_.§-ź wyszła w tym czasie z Luigim na pla-

: 
= 

. ? lan1 małż eńsko-rodzinne przekre ślił więc

: r"i< okazanej kotce solidarności. Rodzina
--:eci odciągają uwagę kobiet od innych ko-

" J -essing, Nasza przyjaciółka Judith, [w:] eadem,
Hreżcztzna i dwie kobiety, Warszawa 2008, s. 182.

1 Errf€m, S. 184.

wolność od dzieci

biet (i samic), powodują, że zbyt zaprzątnięte

sferą prlłvatną nie potrafią dostrzec cierpienia
i niesprawiedliwości patriarchalnego świata.

W prozie feminisĘcznej ptzede wszystkim te

kobiety, które pozostają bez stałego związku
ibez dzieci, rozwijają silne przylaźnie z inny-

mi kobietami, okazują troskę dorastającym,
samotnym nastolatkom, szanują prywatność

i tajemnice innych osób. To one mogą stać się
ikonami współczesnego feminizmu. Nie moz-

na przy tym zapomnieć, że poprawa sytuacji

kobiet samodzielnych i niezd,eżnych przyczy-

nia się tez do zmiany sytuacji matek. o


