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Abstrakt 

Słowa kluczowe

Celem artykułu jest opis i analiza tendencji w ramach szerszego konstruktu „macierzyństwa”, okre-

ślonej jako „nowy tradycjonalizm”, oraz analiza idei i założeń obecnych w tle „nowego tradycjonali-

zmu”. Termin ten nawiązuje do obserwowalnego w ramach macierzyństwa „powrotu do przeszło-

ści”, który przejawia się zarówno w sferze wartości, jak i praktyk. Jego cechy zostały omówione na 

przykładzie portalu „Dzieci są ważne” (publikowane artykuły zostały poddane jakościowej analizie 

treści). W kontekście wizji macierzyństwa proponowanej przez „nowych tradycjonalistów” można 

obserwować podwójną retradycjonalizację: pierwsza to zwrot w kierunku „dawnych” technik opie-

kuńczych, druga wiąże się z widocznym „przejściem” do „bardziej tradycyjnego podziału pracy” 

(uzasadnianego esencjalistycznym postrzeganiem ról płciowych). Dyskurs „nowego tradycjonali-

zmu” nie jest wolny od wewnętrznych napięć i paradoksów: postulowany powrót do pozytywnie 

waloryzowanej natury jest zapośredniczony przez kulturę i edukację, a powrót do tradycji – przez 

zdobycze ruchu feministycznego (kobieta ma prawo wyboru, a zatem może również wybrać wycofa-

nie do sfery prywatnej). Pomimo zakładanego „minimalizmu” praktyki „nowego tradycjonalizmu” 

są możliwe do realizacji jedynie przez klasę średnią wyższą lub wyższą.

nowy tradycjonalizm, macierzyństwo, postfeminizm, rodzicielstwo bliskości

Wielość praktyk macierzyństwa nie jest zjawi-

skiem charakterystycznym wyłącznie dla 

późnej nowoczesności (Slany 2006), a samo „ma-

cierzyństwo” zawsze stanowiło pojemną kategorię 

(zob. Badinter 1998), różnicowaną i determinowaną 

przez różnorodne czynniki, takie jak przynależność 

klasowa, poziom wiedzy i kompetencji intelektual-

nych (kursy, szkolenia, lektura poradników itd.), 

miejsce zamieszkania, zasoby finansowe, ale także 

wiek, etniczność, religia. Ponadto macierzyństwo 
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stało się również elementem „wojny kulturowej”, 

czyli sporów, które dotyczą między innymi wyzna-

wanych wartości czy stylów życia (Hryciuk, Korol-

czuk 2015: 20). Z jednej strony jest więc warunko-

wane przez kulturę, a z drugiej, stanowi również jej 

wyraz. Celem niniejszego artykułu jest opis i anali-

za obserwowalnej w ramach szerszego konstruktu 

„macierzyństwa” tendencji, określonej jako „nowy 

tradycjonalizm”, oraz analiza idei i założeń obec-

nych w tle „nowego tradycjonalizmu”. 

Termin „nowy tradycjonalizm” nawiązuje do obser-

wowalnego w ramach macierzyństwa jako praktyki 

społecznej „powrotu do przeszłości”, który przeja-

wia się zarówno w sferze wartości, jak i praktyk (są 

one oczywiście ze sobą sprzężone). Coraz częściej 

rezygnuje się zatem z łatwo dostępnych udogod-

nień, takich jak gotowe słoiczki z jedzeniem, pielu-

chy jednorazowe czy mleko modyfikowane, a także 

dokonuje się „naturalizacji” pojęć takich jak „macie-

rzyństwo”, „dom”, „dzieciństwo” w celu ukazania 

ich jako kategorii niepodlegającym wpływom spo-

łecznym czy kulturowym. Nowy tradycjonalizm 

często łączony jest z postfeminizmem (rozumianym 

jako feministyczny backlash [Press 1991; Lotz 2001]). 

Może być też utożsamiany z takimi koncepcjami, 

jak „rodzicielstwo ekologiczne” czy „rodziciel-

stwo bliskości”1. Ekorodzicielstwo to zdaniem jego 

zwolenników „proste, intuicyjne i niekomercyjne 

działania”, które polegają na opiece i wychowaniu 

dziecka zgodnym z „Naturą” (jego podstawą są 

m.in. naturalny poród, karmienie piersią, natural-

1 O związku tych koncepcji rodzicielstwa z postawami trady-
cjonalistycznymi świadczyć może też fakt, że uwagę poświęcił 
im nawet katolicki portal informacyjny DEON, publikując ar-
tykuł Majki Lisińskiej-Kozioł (2010) (który pierwotnie ukazał 
się w „Dzienniku Polskim”).

na pielęgnacja i wychowanie w zgodzie z ideami 

„rodzicielstwa bliskości” (ang. attachment parentin-

g)2. Z kolei rodzicielstwo bliskości jest zdaniem jego 

propagatorów „naturalnym”, „jednym z najstar-

szych” i „wypływającym z tradycji” sposobem wy-

chowania dziecka3. 

Dotychczasowy stan wiedzy

„Dzieciństwo” zaczęło być traktowane jako okres 

szczególny dopiero w XV wieku (wtedy też zaczął 

pojawiać się „uczuciowy stosunek do potomstwa”) 

(Aries 1995: 43−57; 197). Jak wykazały liczne anali-

zy, w dzisiejszych czasach dzieci stały się przed-

miotem „wielkiej troski, a wręcz swoistej obsesji” 

(Maciejewska-Mroczek 2012: 58), a współczesna 

kultura wykazuje „dzieciocentryczny charakter” 

(Hryciuk, Korolczuk 2015: 26). Wizja modelowego 

dzieciństwa jest ściśle związana z wizją macie-

rzyństwa, które coraz częściej przyjmuje charak-

ter intensywny i totalny. „Intensywne macierzyń-

stwo” jest ideologią wzywającą matki do „poświę-

cenia niesamowitej ilości czasu, energii i pieniędzy, 

aby wychować swoje dziecko” (Hays 1996: x). Jako 

przykład do naśladowania często wskazywane są 

kultury tradycyjne. Zapomina się jednak o tym, że 

w zachodnim kontekście rodzicielstwo niejedno-

krotnie ma charakter „wyłączny” – pomoc rodziny 

wielopokoleniowej, wspólnoty czy sąsiadów jest 

nieobecna lub ograniczona (Bradley 2008). Jak wy-

kazały badania, wiele kobiet po urodzeniu dziecka 

2 Co to jest ekologiczne rodzicielstwo [dostęp 10 listopada 2017 r.]. 
Dostępny w Internecie: ‹http://dziecisawazne.pl/co-to-jest-eko-
logiczne-rodzicielstwo/›.
3 7 zasad rodzicielstwa bliskości [dostęp 10 listopada 2017 r.]. Do-
stępny w Internecie: ‹http://dziecisawazne.pl/7-zasad-rodzi-
cielstwa-bliskosci/›.
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zderza się z licznymi mitami na temat macierzyń-

stwa i ma poczucie nieadekwatności i rozbieżności 

pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniami. Jed-

nakże, nie chcąc przyznać, że nie sprostały pew-

nym społecznym oczekiwaniom stawianym mat-

kom, podejmują jeszcze większe wysiłki, aby jawić 

się jako „supermatki” i „superżony” („superpart-

nerki”) (Choi i in. 2005). 

Na wzrost wymagań stawianym matkom wpływ 

miały także odkrycia pediatrów z lat 80. Wtedy 

w jeszcze większym stopniu dowartościowano 

i doceniono wagę dzieciństwa (a szczególnie pierw-

szego roku życia). Dostrzeżono złożoność procesu 

rozwojowego dziecka, a opieka stała się jeszcze bar-

dziej wymagająca. Uznano, że: „kobiety powinny 

z uwagą słuchać noworodków, rozumieć je i stymu-

lować do rozwoju” (Badinter 2013: 69). Jak zauważy-

ła Yvonne Knibiehler, w latach 80. zostały narzuco-

ne nowe normy: 

Małe dziecko to istota rozumna, która na swój spo-

sób wszystko pojmuje. Trzeba zwracać się do niego 

jak do dorosłego, uprzedzać, omawiać, pytać o zda-

nie (przynajmniej pro forma) (…). Swoboda decydo-

wania i eksperymentowania. Wszystko to odbywa 

się w obawie przed wywołaniem u dziecka traumy. 

Zadania matki stają się coraz ambitniejsze, coraz 

bardziej obciążające (Knibiehler 1999, za: Badinter 

2013: 69−70). 

Przekonaniu o kluczowej roli pierwszego roku ży-

cia towarzyszyło założenie o kluczowej (niezastę-

powalnej) roli matki. Berry Brazelton, znany ame-

rykański pediatra tamtej epoki, ostrzegał wtedy, że 

jeżeli dziecko zostanie w tym okresie pozbawione 

kontaktu z matką, to później „stanie się nie do znie-

sienia, w szkole nigdy nie odniesie sukcesu, wszyst-

kich będzie doprowadzało do szału, zostanie prze-

stępcą, a być może nawet terrorystą” (za: Badinter 

2013: 53). 

Wpływ na „dostrzeżenie dzieciństwa” ma także 

współczesna tendencja do psychologizacji życia 

społecznego (Hryciuk, Korolczuk 2015), przejawia-

jąca się między innymi wyjaśnianiem zjawisk spo-

łecznych przez pryzmat emocjonalnych kryzysów 

i traum oraz używaniem psychologii jako klucza 

do zrozumienia całej rzeczywistości społecznej 

(Sennet 2009). Samo dzieciństwo stało się rodza-

jem „ciężaru, bagażu, od którego nie możemy się 

uwolnić” (Maciejewska-Mroczek 2012: 49), w wielu 

współczesnych narracjach ma ono trwały i bezpo-

średni wpływ na całe dorosłe życie (co zapewne 

jest w dużej mierze spadkiem po freudowskiej psy-

choanalizie). 

W zachodnim kontekście „nowy tradycjonalizm” 

został dostrzeżony i poddany analizie w latach 

90. XX wieku. Marcy Darnovsky „odkryła” go 

w roku 1988. Na ostatniej stronie dziennika „New 

York Times” zobaczyła wtedy reklamę magazynu 

„Good Housekeeping” (Darnovsky 1991). Przed-

stawiała ona zamożną kobietę na wiklinowym 

krześle w przestronnej werandzie4, obejmującą 

„odpowiednio” ubraną (plisowana sukienka, ko-

kardka we włosach, białe skarpetki i buty tzw. 

„Mary Jane”) dziewczynkę. Zdjęcie opatrzone było 

komentarzem: „Ona jest Nową Tradycjonalistką 

4 Zdjęcie jest dostępne na stronie http://www.maryellenmark.
com/text/magazines/new%20york%20times/917M-000-003.
html [dostęp 15 listopada 2018 r.].
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– kobietą, która odnalazła spełnienie w tradycyj-

nych wartościach, które jeszcze parę lat temu były 

postrzegane jako «staroświeckie»” [tłum. własne]. 

W następnych tygodniach pojawiły się kolejne re-

klamy utrzymane w podobnym tonie (wywołały 

one reakcję feministek – np. Betty Friedan „nowy 

tradycjonalizm” nazwała „nową mistyką kobieco-

ści” (za Darnovsky 1991: 73). Kampania magazynu 

„Good Housekeeping” była kontynuowana i roz-

budowywana. Reklamy były publikowane rów-

nież w innych gazetach, w radiu, telewizji, a także 

na przystankach autobusowych. Nowy tradycjo-

nalizm zdaniem Elspeth Probyn (która omawiała 

go na przykładzie seriali telewizyjnych), „symbo-

lizuje i reprodukuje solidną naturę status quo”, za-

chęca kobiety do „kupowania starego jako nowe” – 

prezentuje to, co „staromodne [staroświeckie] jako 

modne” [old-fashioned as fashion] (Probyn 1990: 152). 

Celem kampanii było wywołanie nostalgii, tęskno-

ty za tym, co wyobrażone, ale niekoniecznie real-

ne (Boym 2001) i rozmycie granicy pomiędzy pa-

mięcią a historią, pomiędzy czasem pamiętanym 

i wyimaginowanym (Darnovsky 1991). Nie chodzi 

jednak o prosty, bezpośredni powrót do trady-

cji – odbywa się on we współczesnym kontekście. 

„Niegdysiejsze śniegi znów sypią, ale dziś są one 

tworzone przez urządzenia do produkcji sztucz-

nego śniegu” – w 1988 roku pisał redaktor maga-

zynu śledzącego trendy konsumenckie w Ameryce 

(American Demographics) (za Darnovsky 1991: 82).

Probyn korzeni nowego tradycjonalizmu szuka 

w liberalnym feminizmie (akcentując jego postulat 

wolności i swobody wyboru). Jej zdaniem jednak 

jest to „liberalny feminizm pozbawiony swojego 

programu politycznego”, a wybory dokonywane 

są bez „konieczności myślenia o społecznych i po-

litycznych implikacjach aktu wybierania” (Probyn 

1990: 156). Nowy tradycjonalizm jest skory do utoż-

samiania się z niektórymi zdobyczami feminizmu 

– ukazuje kobiety, które są pewne siebie i kontro-

lują własny świat i sugeruje, że ta „okrojona wer-

sja feminizmu jest kompatybilna z konsumpcyj-

nym kapitalizmem, tradycyjną rodziną nuklearną 

i obowiązkową heteroseksualnością” (Darnovsky 

1991: 75). Zdaniem Lawrence Grossberg kampa-

nia magazynu „Good Housekeeping” może być 

przykładem „ironicznego odwrócenia” i retoryki, 

która „lokuje ludzką wolność w możliwości wy-

boru, aby odrzucić zmianę” (Grossberg 1992: 276). 

Publikowane reklamy sugerują bowiem, że kobieta 

ma również prawo do decyzji o ignorowaniu argu-

mentów i osiągnieć feminizmu i w sposób „sub-

telny i delikatny” przypominają o kosztach, które 

ponoszą kobiety, żyjąc zgodnie z postulatami fe-

minizmu (Darnovsky 1991: 74).

W polskim kontekście na zjawisko „nowego trady-

cjonalizmu” zwróciła uwagę Natalia Fiedorczuk-

-Cieślak (2016), publicystka i autorka książki Jak 

pokochać centra handlowe, opisującej ambiwalentne 

aspekty macierzyństwa, doświadczenie depresji 

poporodowej i próby łączenia pracy zawodowej 

z wychowywaniem dzieci. Jak zauważa Fiedor-

czuk-Cieślak, nowy tradycjonalizm jako sposób 

wychowania wymaga jednak „profesjonalne-

go przygotowania merytorycznego” (korzysta-

nia z poradników, warsztatów czy paneli) oraz – 

w związku z rezygnacją z udogodnień – większych 

nakładów czasu. Jest to zatem konstrukt naznaczo-

ny „klasowością”, możliwy do realizacji wyłącznie 

przez pewne grupy, przede wszystkim przez klasy 

„Nowy tradycjonalizm”, czyli praktyki macierzyństwa w dobie późnej nowoczesności
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średnią wyższą i wyższą (warto zwrócić uwagę, że 

kampania „Good Housekeeping” ukazywała wy-

łącznie zamożne kobiety z klasy średniej/wyższej). 

Nie wszystkie matki mają przecież wystarczające 

warunki finansowe, aby z opieki i wychowania 

dziecka uczynić główne zadanie swojego życia. 

Wykluczenie części rodziców wzmocnione jest 

dodatkowo przez rozwój dyskursu eksperckie-

go w dyskusjach nad wychowaniem: „można by 

wręcz powiedzieć, że całą wiedze oraz kompeten-

cję niezbędną do jego realizacji zawłaszczają «pro-

fesjonaliści» – rodzicom pozostawiając jedynie po-

czucie winy” (Marody, Giza-Poleszczuk 2004: 212). 

Na marginalizację pewnych grup społecznych 

wpływa również fakt, że dominacja ekspertów 

w dyskursie pedagogicznym ma charakter klaso-

wy (Maciejewska-Mroczek 2012). Większość two-

rzących go osób pochodzi z klasy średniej i kon-

struuje wzorzec wychowania zgodny z własnymi 

wartościami i możliwy do realizacji dla osób, które 

dysponują zbliżonym kapitałem.

W tle nowego tradycjonalizmu odnaleźć można 

przekonania esencjalistyczne i maternalistyczne. 

Te pierwsze mówią o tym, że istota kobiecości i mę-

skości ma pewien niezmienny kształt, oraz szuka-

ją wzorów płci w biologii (Dziuban, Leszczyńska 

2012). Źródłem płci, zgodnie z koncepcjami wpi-

sującymi się w ten nurt jest zatem biologia i układ 

hormonalny, determinujący „płeć mózgu”. Te zało-

żenia wpływają z kolei na przekonanie o istnieniu 

„instynktu macierzyńskiego”, choć koncepcja ta 

została zakwestionowana i spotkała się z krytyką 

między innymi dlatego, że stanowiła legitymizację 

dla obarczenia pewnymi obowiązkami wyłącznie 

kobiet: „Czy instynkt macierzyński istnieje na-

prawdę, czy też jest on gigantyczną blagą? Gigan-

tyczną blagą, która ma na celu przekonanie kobiet, 

że to one powinny wykonywać «brudną robotę», 

to znaczy robić w kółko to samo, bez końca” (za: 

Badinter 1998: 260). Wspominany maternalizm 

również skutkuje przeniesieniem obowiązków 

związanych z opieką nad dzieckiem głównie na 

kobiety, a w polskim kontekście wzmacniany jest 

dodatkowo przez konstrukt Matki Polki, głęboko 

zakorzeniony w świadomości Polaków. Historia 

Polski przyczyniła się bowiem do wykreowania 

wzorca macierzyństwa heroicznego, zdolnego do 

niesamowitych poświęceń na rzecz rodziny i Oj-

czyzny. „Matka-Polka” charakteryzowana jest jako 

pewien typ kobiety: „przeciążony, poświęcający się 

dla swoich bliskich, przekonany o swoich niezastą-

pionych kompetencjach” (Titkow, Duch-Krzyszto-

szek, Budrowska 2004: 68). 

W tle nowego tradycjonalizmu widoczna jest dok-

tryna „naturalizmu”. Tłumaczy ona „całość zjawisk 

zachodzących w świecie działaniem praw przyro-

dy” (Słownik języka polskiego), oraz „kładąca szcze-

gólny nacisk na te aspekty człowieka, które odno-

szą się do natury” (Badinter 2013: 31). Natura jawi 

się tutaj jako obiektywna i przynależąca do „predy-

skursywnego porządku determinacji” (Soper 2014: 

37). Postulat „powrotu do natury” widoczny jest 

w trzech dyskursach, charakterystycznych dla no-

wego tradycjonalizmu: ekologii5, etologii i femini-

zmu esencjalistycznego (Badinter 2013). To właśnie 

„natura” stała się głównym punktem odniesienia 

i moralnym autorytetem: 

5 I „ekofeminizmu”, który nie kwestionuje zrównania kobiety 
z naturą, a jedynie je rewaloryzuje (traktując naturę jako war-
tość pozytywną).
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decydującym argumentem, który wpływa na usta-

lane zasady i udzielane zalecenia. „Prawa natury” 

dominują nad innymi prawami np. indywidualnymi. 

Natura stała się etycznym punktem odniesienia, któ-

ry trudno poddać krytyce i przy którym inne tracą na 

ważności. (Badinter 2013: 68) 

A zatem natura jest ściśle związana z tym, co „od-

wieczne”, a co za tym idzie – nieodzowne w życiu 

(Maciejewska-Mroczek 2012). Pozytywnie walory-

zowana jest przeszłość. Nowy tradycjonalizm wraz 

ze „zdobyczami nowoczesności” odrzuca także tak 

zwaną „nową matkę”, która wybiera spośród wielu 

wzorów macierzyństwa, nie musi być perfekcyjna, 

może pozwolić sobie na poczucie winy, a jej miłość 

do dziecka nie jest naturalna (Sikorska 2009).

W dyskursie nowego tradycjonalizmu dochodzi 

do absolutyzacji natury, niezależnie od kosztów 

psychicznych, nakładu czasu i pieniędzy. Jedno-

cześnie zapomina się, że to, co uważane za „natu-

ralne”, bardzo często jest społecznie konstruowane 

i że sama natura może być postrzegana jako „pro-

dukt kulturowy” (Evernden 1992). Za przykład 

może posłużyć fakt, że w średniowieczu w przy-

padku rozpadu małżeństwa prawo do opieki nad 

dziećmi sądy przyznawały ojcom, co uzasadniano 

właśnie „naturalnymi” prawami (Maciejewska-

-Mroczek 2012). Z kolei na przełomie XIX i XX wie-

ku sądy „zaadaptowały domniemanie o tzw. latach 

czułości – ideę, zgodnie z którą małe dzieci powin-

ny przebywać z matką” (Curran, Ranzetti 2005: 

268), co uzasadniane było „naturalnymi” zdolno-

ściami opiekuńczymi kobiet. Sama natura nie za-

wsze miała również pozytywne konotacje. To co 

naturalne może także oznaczać przeciwieństwo 

tego co „cywilizowane”. Grupy wykluczane (np. 

niewolnicy, kobiety) utożsamiano właśnie z na-

turą, rozumianą jako to co „dzikie”, „zwierzęce”, 

„prymitywne” czy „cielesne” (Soper 2014: 39). Zna-

miennym przykładem mogą być też powijaki6 sto-

sowane aż do XVII wieku, które miały zapewnić 

dziecku wyprostowaną postawę człowieka „cywi-

lizowanego” i uchronić je przed „naturalną” skłon-

nością do brudu (Maciejewska-Mroczek 2012: 215).

Postulat powrotu do natury nie jest jednak wolny 

od wymiaru konsumpcyjnego. „Naturalność” to 

etykieta przyciągająca konsumentów. Z kolei tę-

sknota za prostotą i naturą oraz swoista nostalgia, 

którą ona wywołuje „stanowi główną cechę nowo-

czesnego handlu” (Appadurai 2005: 116), a „pro-

dukcja nostalgii” jest jedną z marketingowych 

strategii (Maciejewsa-Mroczek 2012: 222). Zatem 

ucieczka przed konsumpcją może mieć jedynie 

charakter pozorny. Produkty „naturalne” są bar-

dziej kosztowne i stanowią składnik „naturalne-

go życia”, które jest jednak dalekie od „skromnej, 

prostej egzystencji” (Maciejewska-Mroczek 2012: 

222). Małgorzata Jacyno zwraca uwagę, że „nowa 

klasa średnia ma ambiwalentny stosunek do natu-

ry” (Jacyno 2007: 109), a praktyki, które podejmuje 

uwikłane są w sprzeczność, bowiem powrót do na-

tury jest zapośredniczony przez edukację, a zatem 

kulturę. 

Nowy tradycjonalizm rekonceptualizuje również 

podejście do żywienia niemowląt. Z jednej strony 

6 Materiałowe pasy, którymi owijano ciało dziecka (poza gło-
wą), całkowicie lub częściowo je unieruchamiając. Zob. http://
encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Powijaki [dostęp 
20 grudnia 2017 r.].
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zalecana jest rezygnacja ze „zdobyczy nowoczesno-

ści” jaką jest mleko modyfikowane na rzecz „trady-

cyjnego” karmienia piersią. Z drugiej strony pro-

ponowana jest nowa metoda żywienia, tak zwane 

BLW (baby-led weaning, pol. bobas lubi wybór). Za 

Pierrem Bourdieu można przypomnieć, że konsu-

mowane jedzenie jest „ucieleśnionym” kapitałem 

kulturowym (np. wybór produktów zdrowych wy-

maga merytorycznego przygotowania, co wiąże się 

również z kapitałem ekonomicznym). Jak wykazał 

Bourdieu, jedzenie jest istotnym środkiem dystynk-

cji społecznych, wyrazem klasy, światopoglądu czy 

pozycji ekonomicznej. Zgodnie z wynikami badań 

członkowie klas wyższych z reguły wybierają po-

trawy, które uchodzą za zdrowe czy dietetyczne, 

z kolei ludzie o niższym statusie społecznym „lubią 

jeść rzeczy tłuste i popijać je słodkimi sokami” (Do-

mański 2016: 127). Jak sygnalizowałam już powyżej, 

nowy tradycjonalizm jest konstruktem naznaczo-

nym klasowością, a jego realizacja wymaga pewne-

go kapitału. Metoda BLW skutkować ma tak zwa-

nym „omniworyzmem preferencji kulinarnych” 

(ang. omnivorousness, czyli wszystkożerność), który, 

jak wykazał Henryk Domański, jest również zwią-

zany z przynależnością klasową (jest on „nadrepre-

zentowany w wyższej klasie średniej” [Domański 

2016: 125]). Przejawia się on otwartością konsump-

cyjną i spożywaniem zróżnicowanych typów jedze-

nia (zarówno wyrafinowanych, jak i prostych czy 

niezdrowych): 

Jeżeli więc, przykładowo, wyższe klasy średnie łączą 

upodobania do avocado wypełnionego owocami mo-

rza z gustowaniem w pierogach i kiełbasie, to jednak 

avocado jest wyrafinowaną potrawą, której raczej nie 

spożywają rolnicy. Jest mało prawdopodobne, żeby 

inteligencja uwolniła się całkiem od wyszukanych 

potraw, a klasy niższe zaczęły jeść mule. (Domański 

2016: 129)

W metodzie BLW odnaleźć można również ele-

menty charakterystycznej dla późnej nowocze-

sności kultury indywidualizmu i „kultury nad-

miaru” (Szlendak 2013), a także „subiektywnego 

zwrotu” (ang. subjective turn) (Woodhead 2007: 

116). Dziecko od najmłodszych lat ma możliwość 

prowadzenia poszukiwań, eksperymentowania 

i dokonywania własnych wyborów, które, choć 

dotyczą sfery żywienia, są elementem konstru-

owania własnego „ja”.

Materiał badawczy i metodologia

W niniejszym artykule odnoszę się przede wszyst-

kim do macierzyństwa, mimo że opisywane zja-

wisko można wpisać w szerszy kontekst praktyk 

rodzicielstwa. Analizowane przeze mnie przekazy 

w większości skierowane są jednak do matek. To 

matki poddaje się większym stopniu niż ojców pu-

blicznej ocenie, stygmatyzacji czy krytyce. Ponad-

to, jak wykazują badania (Curran, Renzetti 2005), 

wciąż (nawet w „nowoczesnych” związkach) to 

właśnie na matkach spoczywa większa część obo-

wiązków związanych z opieką nad dzieckiem oraz 

odpowiedzialność za koordynację działań doty-

czących prowadzenia domu: kobiety wykonują 

prace domowe, a mężczyźni im „pomagają” (Bra-

dley 2008: 144). Co istotne, taki wzorzec jest kon-

sekwentnie praktykowany zarówno w domach 

„tradycyjnych”, jak i „egalitarnych” (choć istnieje 

wiele różnic w tym zakresie) (Curran, Ranzetti 

2005). Susan Maushart opisuje, że wraz z narodzi-
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nami pierwszego dziecka dochodzi do „przejścia 

kobiet od wykonywania większości prac do robie-

nia niemal wszystkiego” (Maushart 2002). Pary po-

równują tę zmianę do „tajemniczego wirusa” zła-

panego „w szpitalu wraz z przyjściem na świat ich 

dziecka” (Cowan, Cowan 1992: 98 [tłum. własne]). 

I choć w ciągu ostatnich lat wzrosło zaangażowa-

nie mężczyzn w rodzicielstwo, to ciągle liczba tak 

zwanych „nowych ojców”, którzy odrzucają sta-

ry, patriarchalny paradygmat męskości, na równi 

z matkami angażują się w opiekę nad dzieckiem 

i podejmują zajęcia wcześniej utożsamiane jako ko-

biece, na przykład karmienie czy przewijanie, sta-

nowi „niewielki procent ogółu” (Curran, Renzetti 

2005: 264). 

Skupienie się wyłącznie na praktykach macierzyń-

stwa wynika również z tego, że część z analizowa-

nych tekstów ma charakter quasi-reklamowy i są 

one kierowane głównie do kobiet (często analizo-

wane artykuły odsyłają do konkretnych sklepów 

i produktów). W przeważającej części to kobiety 

dokonują zakupów produktów dla dzieci i związa-

nych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, 

choć obserwowalne jest rosnące równouprawnie-

nie płci w tym zakresie (Bradley 2008; Szlendak 

2005; Jasielska, Maksymiuk 2011). Ten wciąż żywy 

podział jest spuścizną po kapitalistycznych społe-

czeństwach przemysłowych: mężczyzna spędzał 

czas w biurze i fabryce, a żona ponosiła odpowie-

dzialność za zakupy i dom. Współczesne rodziciel-

stwo jest silnie wprzęgnięte w sferę konsumpcji. 

Niezależnie od tego, na jaką formę macierzyń-

stwa decyduje się kobieta, zawsze wypełnia jakiś 

„skrypt marketingowy” (Fiedorczuk-Cieślak 2016). 

Jak zauważa Fiedorczuk-Cieślak: „Dwie matki 

kłócące się w internecie, czy należy odkładać nie-

mowlę do leżaczka, czy nosić w chuście, one dwie 

ostatecznie i tak wydadzą te dwieście, czterysta 

czy sześćset złotych na jedno albo drugie” (Fiedor-

czuk-Cieślak 2016: 225). 

Punktem wyjścia dla niniejszej analizy było po-

dejście nieustrukturyzowane, związane z osobi-

stym doświadczeniem bycia matką i spotkaniami 

z różnymi alternatywnymi podejściami do opieki 

i wychowywania dzieci. W kolejnym, indukcyj-

nym etapie wyłoniłam takie perspektywy czy też 

„metody” (np. karmienia), które odrzucają zdoby-

cze nowoczesności ułatwiające opiekę nad dziec-

kiem (takie jak mleko modyfikowane czy pieluchy 

jednorazowe), a po wstępnej analizie uznałam, że 

mogą one być tożsame z tak zwanym nowym tra-

dycjonalizmem. Materiał badawczy będący pod-

stawą niniejszej analizy dobierałam, korzystając 

z polskojęzycznej wersji wyszukiwarki Google 

i wpisując hasła: „blw metoda”, „naturalna higie-

na niemowląt”, „rodzicielstwo bliskości”, „eko za-

bawki”, „poród naturalny”7. Po wstępnej analizie 

ograniczyłam jednak zakres materiału badawcze-

go i jakościowej analizie poddałam treści publi-

kowane wyłącznie przez blog „Dzieci są ważne”, 

ponieważ większość wyników wyszukiwania od-

nosiła się do różnych wpisów na tym portalu. Jest 

to blog o tak zwanej tematyce parentingowej, czyli 

związanej z rodzicielstwem czy wychowywaniem 

dzieci. Portal „Dzieci są ważne” definiuje siebie 

jako: „Pierwszy w Polsce blog Eko-Rodziców”.  

7 Wstępnej analizie poddałam 7 pierwszych wyników wyszu-
kiwania, powyżej tej liczby treści były powtarzalne, a próba 
nasycona teoretycznie. Część wyników wyszukiwania odno-
siła się do tych samych blogów, ale innych wpisów. 
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Promuje on „naturalne podejście do ciąży, karmie-

nia piersią, żywienia, zdrowia i bliskości rodziciel-

skiej [tłum. własne]”8. Tematyka publikowanych 

artykułów jest różnorodna (poszczególne działy 

to na przykład edukacja alternatywna, karmienie 

piersią, odżywianie naturalne; dostępny jest rów-

nież dział „produkty”, informujący o nowościach, 

które pojawiły się na rynku). W celu kontekstuali-

zacji zgromadzonych danych, omawiając metodę 

żywienia niemowląt BLW, odwołałam się również 

do blogów prowadzonych przez jej propagatorki 

(głównie w celu wskazania pewnych przykłado-

wych dań – nawiązania te mają zatem charakter 

ilustratywny). W dalszej części badań stworzyłam 

klucz kategoryzacyjny oparty na następujących 

kategoriach:

• natura – jak jest ona rozumiana; czy jest ab-

solutyzowana czy raczej traktowana jako pe-

wien społeczny konstrukt, jak w analizowa-

nych narracjach pojmowana jest „sztuczność” 

i „ekologiczność”;

• rola matki / rola ojca – w jaki sposób widzia-

na jest rola obydwu rodziców, jakie oczeki-

wania stawiane są matce (a jakie ojcu), jakie-

go stopnia zaangażowania, nakładów czasu 

i uwagi wymaga ich realizacja, jak rozumia-

na jest płeć (esencjalizm/konstrukcjonizm);

• sposoby argumentacji – w jaki sposób uza-

sadniane jest stosowanie proponowanych 

metod czy rezygnacja z pewnych udogod-

8 „Startup ranking” [dostęp 20 października 2018 r.]. Dostęp-
ny w Internecie: ‹https://www.startupranking.com/dzieci-sa-
-wazne›.

nień; można tutaj wyróżnić odwoływanie się 

do kategorii zdrowe/niezdrowe, naturalne/

nienaturalne, funkcjonalne/niefunkcjonal-

ne (oszczędność czasu, pieniędzy), rozwo-

jowe/nierozwojowe (skutkujące deficytami 

w przyszłości, blokujące samorozwój);

• klasowość i dystynkcja – czy proponowane 

metody i sposoby wychowawcze są inklu-

zywne i możliwe do realizacji przez wszyst-

kich?

Powyższe kategorie wyłoniłam zarówno w opar-

ciu o technikę aprioryczną, to znaczy już przystę-

pując do kodowania materiału, posiadałam pewną 

wiedzę oraz postawiony problem i pytania badaw-

cze (z których wynikały kategorie analityczne), ale 

także korzystając z techniki emergentnej – pewne 

elementy klucza powstały wyłącznie w oparciu 

o zebrany materiał empiryczny (zob. Szczepaniak 

2012: 89). 

Punktem wyjścia dla mojej analizy było zatem 

podejście indukcyjne (zob. Elo, Kyngäs 2007), któ-

remu towarzyszyło otwarte kodowanie i technika 

emergentna – kody konstruowane były na podsta-

wie danych [Charmaz 2009]). Doprowadziło to do 

powiązania analizowanych przeze mnie alterna-

tywnych praktyk macierzyństwa z ogólniejszym 

konceptem „nowego tradycjonalizmu”. Następnie, 

wychodząc od tego pojęcia jako swoistej klam-

ry spinającej różne praktyki, wprowadziłam po-

dejście dedukcyjne – kodując analizowane teksty 

w sposób skoncentrowany (Charmaz 2009) zgod-

nie z wyłonionymi wcześniej kategoriami, w opar-

ciu o technikę aprioryczną. 
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Esencjalizm i maternalizm

Analizowany portal − „Dzieci są ważne”, propagu-

jący idee rodzicielstwa bliskości i ekorodzicielstwa 

− cytuje fragment książki Księga rodzicielstwa blisko-

ści (Sears, Sears 2013), której autorzy, posługując 

się retoryką maternalistyczną, tłumaczą, dlaczego 

ciągła obecność matki jest tak kluczowa dla rozwo-

ju dziecka: 

Niemowlę nie ma rzeczywistego poczucia tego, kim 

jest (…). Wie tylko, że kiedy jest z mamą, czuje się 

dobrze. Inni wrażliwi i znani opiekunowie, tacy jak 

tata, babcia czy stała niania mogą także wywołać 

to dobre samopoczucie. Ale dziecko odczuwające 

więź wie, że nie może doznać tego samego dobro-

stanu z dowolną osobą. Niektóre bardzo wrażli-

we dzieci dość jasno dają do zrozumienia, że tylko 

matka się nadaje, w każdym razie w pewnych sy-

tuacjach. (…) Toteż kiedy matka odchodzi, dziecko 

czuje, że jedyna osoba, która może spowodować, 

że poczuje się ono dobrze, zniknęła – być może na  

zawsze9. 

Zdaniem autorów Księgi rodzicielstwa bliskości na-

wet ojciec nie jest w stanie wywołać u dziecka aż 

tak dobrego samopoczucia jak matka, ponieważ 

jest ona biologicznie predestynowana do opie-

ki nad niemowlęciem („instynkt macierzyński”). 

Cytowani przez portal „Dzieci są ważne” Martha 

i William Sears uważają, że pozostawienie dziecka 

pod opieką innej osoby niż matka może w przy-

szłości skutkować brakiem poczucia niezależności 

9 Mity na temat rodzicielstwa bliskości [dostęp 20 listopada 2017 r.]. 
Dostępny w Internecie: ‹http://dziecisawazne.pl/mity-na-te-
mat-rodzicielstwa-bliskosci-cz-1/›.

u dziecka. Zdaniem autorów szczególnie znaczący 

jest tutaj pierwszy rok życia. Argumenty o pew-

nych deficytach mogących się pojawić w przyszło-

ści zdają się być szczególnie nośne. To wszystko 

powoduje, że rola matki wydaje się jeszcze bardziej 

istotna, a odpowiedzialność jeszcze większa. 

Baby-led weaning czyli bobas lubi wybór

Baby-led weaning (w skrócie BLW) to metoda ży-

wienia dzieci, polegająca na „zaoferowaniu dziec-

ku wyboru tego, co chce jeść” (Sobiło, Mocarska 

b.d.). Autorki artykułu publikowanego przez por-

tal „Dzieci są ważne” podkreślają: „zadaniem ro-

dziców jest dostarczenie pożywienia i stworzenie 

warunków do jego zjedzenia, a dziecko samodziel-

nie decyduje, czy w ogóle i ile zje (i jak)” (Sobiło, 

Mocarska b.d.). Jeść samodzielnie mogą zacząć już 

półroczne dzieci, bowiem metoda BLW jest przed-

stawiana jako kontynuacja karmienia piersią. 

Zgodnie z jej zasadami nie należy podawać dziec-

ku gotowego jedzenia (np. ze słoiczków), ponieważ 

głównym założeniem metody jest ominięcie etapu 

papek i pozwolenie dziecku na samodzielne jedze-

nie już od pierwszego posiłku. Zwolenniczki tej 

metody argumentują, że wiąże się ona z oszczęd-

nością czasu (ponieważ dziecko je samodzielnie 

i nie trzeba go karmić) i pieniędzy (obiad przygo-

towywany jest dla całej rodziny).

Wydaje się jednak, że zanim sześciomiesięczne 

dziecko nauczy się jeść samodzielnie, jedzenie 

spada na podłogę, a zaoszczędzony czas można 

przeznaczyć na sprzątanie (i gotowanie). Portal 

„Dzieci są ważne” w celu uniknięcia bałaganu za-

leca rozkładanie pod dziecięcym krzesełkiem folii  
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malarskiej lub starych materiałów, które po skoń-

czonym posiłku wyrzuca się (Anger, Piszczek b.d.), 

co może budzić wątpliwości dotyczące „ekologicz-

ności” i „ekonomiczności” metody.

Choć sfera praktyk żywieniowych może wydawać 

się neutralna i warunkowana jedynie kryteriami 

zdrowe/niezdrowe, to jest ona wyrazem subtelnych 

dystynkcji społecznych. Przeprowadzona analiza 

wykazała stratyfikacyjny potencjał BLW – zapewne 

nie wszyscy mogą pozwolić sobie na marnowanie 

jedzenia (ponownie powraca też kwestia ekologicz-

ności). Wymiaru stratyfikacyjnego świadome są 

same zwolenniczki metody: 

Jeśli za bardzo interesujesz się tym co zdrowe, a co 

nie i dlaczego, to bardzo wiele osób stwierdzi, że 

próbujesz się wywyższać. (…) gdy w realu ktoś 

w chamski sposób komentuje moje wybory. (…), 

tworzy się niewidoczny podział na „zdrowych 

i niezdrowych”, „świadomych i nieświadomych”, 

„lepszych i gorszych”, „normalnych i dziwaków”. 

(Kozłowska 2016) 

Warto zwrócić również uwagę na typy produktów 

proponowanych do przygotowania posiłków oraz 

ich znaczenie stratyfikacyjne (jako przykład moż-

na podać „wytrawne grzanki z awokado”, „zupę 

kokosową z klopsikami”, „kuleczki z łososiem, 

kuskusem i brokułami”). Metoda BLW, zdaniem 

jej zwolenników, skutkuje tak zwaną wszystkożer-

nością, czyli „omniworyzmem preferencji kulinar-

nych”. Omniworyzm preferencji kulinarnych, bę-

dący efektem praktykowania BLW dobrze ilustruje 

przytaczana na jednym z blogów rozmowa matki 

z córką:

– Marcelinko, co byś chciała zjeść na kolację?

– Szynkę parmeńską, ogórka, pomidorka, chlebek, se-

rek, jajo, oliwki…

To nasz dialog co wieczór. I co wieczór dostaję podob-

nie długą odpowiedź. Nigdy nie usłyszałam po pro-

stu „kanapkę z szynką”. Dlaczego? Bo Kudłata rzadko 

jada tradycyjne kanapki.

Za to bez problemu zje krewetki, ośmiornicę z grilla, 

średnio wysmażony stek z tuńczyka, kapustę kiszo-

ną, awokado, rybę i milion innych rzeczy. To olbrzy-

mia wygoda, bo gdziekolwiek się znajdziemy mamy 

pewność, że nasze dziecko na pewno znajdzie coś 

dobrego dla siebie. Jesteśmy przekonani, że olbrzy-

mi udział miała w tym metoda samodzielnej nauki 

jedzenia BLW10.

Pozycja społeczna rodziców wpływa w tym przy-

padku na wzory jedzenia, a tym samym kształtuje 

preferencje żywieniowe dzieci. Omniworyzm je-

dzenia nie wyklucza jednak uniworyzmu (jedno-

litych upodobań i preferencji, ograniczania się do 

jedzenia określonych potraw), czego świadectwem 

jest to, że wyższe klasy średnie jednocześnie wy-

kazują tendencję do spożywania posiłków różno-

rodnych, ale także wyszukanych (wtedy relacja 

między stratyfikacją społeczną, a wzorami jedze-

nia i stylami życia ma charakter homologiczny, 

a jedzenie staję się formą dystynkcji społecznej) 

(Domański 2016).

BLW może być także echem a zarazem przejawem 

kultury indywidualizmu i charakterystycznego 

10 BLW po latach, czyli o tym, czy bobas nadal lubi wybór [dostęp 
17 grudnia 2017 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://mojedolcevita.
pl/2015/09/blw-po-latach-czyli-o-tym-czy-bobas-nadal-lubi-
wybor.html›.
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dla późnej nowoczesności pragnienia „kolekcjono-

wania wrażeń”. Dziecku należy bowiem pozwolić 

na eksperymentowanie: „jakie [jedzenie – AR] jest 

w dotyku, jaki wydaje dźwięk, jak daleko leci” (So-

biło, Mocarska b.d.). BLW może być również inter-

pretowane jako przejaw „subiektywnego zwrotu” 

(Woodhead 2007), który dokonał się w naszej kul-

turze. Zwrot ten jest widoczny również w sferze 

językowej, jednym z popularnych haseł-kluczy 

naszej epoki jest właśnie samostanowienie (obok 

np. samorozwoju, samokontroli czy samorealiza-

cji). Wiążę się z odrzuceniem autorytetu zewnętrz-

nego (w tym wypadku rodzica), na rzecz autory-

tetu wewnętrznego (dziecka, które samo decyduje 

o tym co i jak zje). Zdaniem zwolenników metody 

BLW pozwala dziecku na „samodzielne odkry-

wanie świata” (Krogulska b.d.), dziecko sprawuje 

kontrolę nad tym co je, a model karmienia łyżecz-

ką prowokuje w rodzicu więcej zachowań kontro-

lujących i jest opresyjny (należy zjeść wszystko, co 

jest na talerzu, rodzic wymusza jedzenie) (Rapley 

b.d.).

Naturalna higiena niemowląt, czyli 
nieustająca obserwacja

Metoda naturalnej higieny niemowląt wymaga od 

kobiety nieprzerwanego poświęcania czasu i uwa-

gi dziecku. Macierzyństwo (przynajmniej w swo-

jej początkowej fazie) samo w sobie porównywane 

może być do goffmanowskiej „instytucji totalnej” 

(zob. Budrowska 1997), ale w dyskursie nowego 

tradycjonalizmu ten „zachłanny” i „pochłaniają-

cy” charakter roli matki jest wzmocniony jeszcze 

bardziej. Matka powinna szybko reagować na 

potrzeby niemowlęcia (tym samym swoje własne 

spychając na dalszy plan), a zaangażowanie w ma-

cierzyństwo ma tutaj charakter totalny: 

oczekujemy od młodej mamy, że będzie karmić swo-

je niemowlę „na żądanie” (…). Wszyscy rodzice wie-

dzą, że obserwując zachowanie noworodka, można 

rozpoznać, kiedy jest głodny, zmęczony (…). Skoro 

po kilku dniach z noworodkiem rodzice już wiedzą 

takie rzeczy, to może również w ten sam sposób 

mogą odczytać, że ich niemowlę właśnie potrzebuje 

skorzystać z nocnika? Mogą. (…) W wielu kulturach 

młode matki w naturalny sposób uczą się takie-

go sposobu opieki nad dzieckiem od swoich mam 

i babć. Postęp cywilizacyjny odciął nas od wielu 

wartościowych, wielopokoleniowych doświadczeń. 

Czasem trudno nam dzisiaj wrócić do tego co natu-

ralne. (Cherek b.d.) 

Warty zauważenia jest opresyjny i dyscyplinujący 

charakter powyżej narracji, czego przejawem jest 

sformułowanie „oczekujemy” („wymagamy”). Po-

jawia się też motyw powrotu do „natury” (szerzej 

omawiany w podrozdziale „Naturalność versus 

«sztuczność»”), od której człowiek został odcięty za 

sprawą postępu cywilizacyjnego. Macierzyństwo 

przyjmuje charakter totalny - kobieta powinna po-

święcić swój czas na obserwację (a to właśnie czas 

jest towarem, na którego deficyty młodzi rodzice 

narzekają szczególnie), całość swej uwagi skupiając 

na dziecku:

Najważniejsza jest wnikliwa obserwacja języka ciała 

dziecka, nawiązywanie z nim bliskiego porozumie-

nia oraz pełne spokoju, cierpliwości i łagodności asy-

stowanie mu podczas korzystania z toalety. (Cherek 

b.d.) 

„Nowy tradycjonalizm”, czyli praktyki macierzyństwa w dobie późnej nowoczesności
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Naturalność versus „sztuczność”

W narracjach wpisujących się w nurt nowego tra-

dycjonalizmu to, co „naturalne” jest lepsze ex defi-

nitione. Demonizowana jest chemia (jako synonim 

sztuczności), a „chemiczność” staje się swoistym 

stygmatem. Stąd krytyka mleka modyfikowane-

go czy propagowanie porodów naturalnych, bez 

„zbędnej medykalizacji” (Komosa b.d.) – czyli rów-

nież bez znieczulenia, które likwiduje ból, a co za 

tym idzie – zdaniem zwolenników porodów natu-

ralnych – odbiera narodzinom „głębszy wymiar”11. 

W analizowanych narracjach ponownie pojawia 

się odwołanie do nieuchronnych konsekwencji 

w przyszłości: 

Poród (…) to wydarzenie emocjonalne, psycholo-

giczne, silnie determinujące aspekty neurologiczne 

dalszego rozwoju człowieka, które sprawia, że świat 

będzie miejscem przez nas akceptowanym lub od-

rzucanym. (Komosa b.d.)

Zbędne interwencje i zaburzanie „naturalnego ryt-

mu” mogą być „w dalszym życiu przyczyną nie-

prawidłowych relacji z otoczeniem lub nawet za-

chowań dysfunkcyjnych” (Komosa b.d.).

Tęsknota za „naturalnością” i niechęć do tego, co 

„sztuczne” i „chemiczne” widoczna jest także 

w sferze zabawek. Preferowane są te wykonane 

z drewna, tektury, wełny, włókna bambusa, a nie 

z plastiku, ponieważ, jak uzasadnia portal „Dzie-

ci są ważne”: „Unikanie plastikowych zabawek 

11 Czy można urodzić bez bólu? [dostęp 3 grudnia 2017 r.] 
.Dostępny w Internecie: ‹https://dziecisawazne.pl/66942-2/›.

sprzyja poszukiwaniom wyjątkowych przedmio-

tów”12. Za drewnem i plastikiem jako materią kry-

ją się bowiem szersze znaczenia, co dostrzegalne 

jest w analizie Rolanda Barthesa: 

typowe zabawki są zrobione z niewdzięcznego two-

rzywa. Są wytworami chemii, a nie natury. (…) two-

rzywo plastyczne wygląda pospolicie i higienicznie 

zarazem (…). Drewno nie rani ani się nie psuje, nie 

rozbija się, zużywa się powoli i może przetrwać dłu-

go (…). (Barthes 2000: 85−86) 

W tle ponownie widoczna jest zatem próba dys-

tynkcji, plastik wiąże się bowiem z tym, co typo-

we, pospolite, zwykłe, ale także próba ogranicze-

nia konsumpcji (plastik w narracjach tych jawi się 

jako tworzywo tanie, ale nietrwałe), czy nostalgia 

za czasami, kiedy drewniane zabawki były na po-

rządku dziennym.

W dyskursie nowego tradycjonalizmu pozytyw-

nie waloryzowana jest również przeszłość (jako 

czas, w którym człowiek współgrał z przyrodą, 

wsłuchiwał się w głos natury i poddawał się jej 

prawom). Z kolei to, co związane z nowoczesno-

ścią – uprzemysłowienie, technika, nauka – zosta-

ło oskarżone o wprowadzenie człowieka w ślepy 

zaułek i odrzucone (można tutaj odnotować zbież-

ność z innymi koncepcjami obecnymi we współ-

czesnej kulturze, np. z New Age). Promowane są 

metody wychowawcze kultur tradycyjnych. Przy-

kładem może być bestsellerowa książka pt. W głębi 

12 Zabawki bez plastiku: szmaciane, kauczukowe, z recyklingu. 
Kidy.pl [dostęp 4 grudnia 2017 r.] . Dostępny w Internecie: 
‹https://dziecisawazne.pl/zabawki-bez-plastiku-szmaciane-
kauczukowe-z-recyklingu-kidy-pl/›.
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kontinuum, autorstwa Jean Liedloff (2010), do której 

również odwołuje się portal „Dzieci są ważne”13. 

Publikacja ta zapoczątkowała na Zachodzie wspo-

minany już nurt rodzicielstwa bliskości. Autor-

ka opisuje w niej metody wychowawcze Indian 

z plemienia Yequana (wśród którego żyła przez 

dwa lata). Jednak adaptacja metod wychowaw-

czych innych kultur do warunków panujących 

w zachodniej rodzinie nuklearnej wydaje się być 

trudna i nie zawsze możliwa – pomoc rodziny czy 

wspólnoty jest nieobecna lub przynajmniej mocno 

ograniczona. 

Wprowadzenie „metod tradycyjnych” tylko po-

zornie daje kobiecie więcej możliwości, w istocie 

jednak wiąże się z dodatkowymi obciążeniami. 

Liedloff na przykład zaleca, by matki brały dzieci 

ze sobą do pracy, żeby zapobiec w ten sposób „in-

telektualnemu sfrustrowaniu” i wyalienowaniu. 

Jednocześnie zastrzega jednak, że pracujące kobie-

ty powinny: 

trzymać dzieci na kolanach, i co jakiś czas pobiegać 

trochę, by rozładować nagromadzoną energię. (…) 

robić coś interesującego. Najlepiej być w ruchu, a nie 

siedzieć przed komputerem. (Liedloff b.d.) 

Porady formułowane przez Liedloff są odrealnio-

ne, pełne sprzeczności i utopijnych oczekiwań. Ko-

biety mają rozwijać się intelektualnie (aby uniknąć 

„sfrustrowania”), pracować (ale z dzieckiem na ko-

lanach), a od czasu do czasu znaleźć również czas 

na bieganie (by uniknąć nadmiaru energii). 

13 Zob. http://dziecisawazne.pl/rozmowa-z-jean-liedloff-autorka-
koncepcji-kontinuum/ [dostęp 4 grudnia 2017 r.].

Wnioski

W analizowanym dyskursie matka zobowiązana 

jest dać dziecku wszystko: swój czas, uwagę, mleko, 

w przeciwnym razie negatywnie wpłynie na całe 

jego późniejsze życie. Macierzyństwo przyjmuje 

charakter totalny i wymaga od kobiety całkowitego 

zaangażowania. To dziecko odgrywa rolę pierwszo-

rzędną i centralną, matka powinna być na nie nie-

ustannie „zorientowana” i natychmiast odczytywać 

i odpowiadać na jego potrzeby (a nawet je przewi-

dywać). 

„Nowi tradycjonaliści” jako główne narzędzie 

perswazji i nacisku traktują poczucie winy matek 

(czy też szerzej: rodziców). Taki zabieg wpisuje się 

w ogólniejszy trend związany z profesjonalizacją 

opieki nad dziećmi oraz rozwojem dyskursu eks-

perckiego w dyskusjach na temat wychowania. Do-

chodzi do sytuacji, w której całość wiedzy o tym, 

jak wychować dziecko przejmują profesjonaliści 

konstruujący zalecenia czy programy wychowaw-

cze (co jest kolejną sprzecznością, bowiem ci sami 

profesjonaliści krytykują postęp cywilizacyjny, 

odcinający ludzi od natury i postulują „powrót do 

przeszłości”). Konsekwencją jest wzrastające poczu-

cie winy rodziców, bowiem nikt nie jest w stanie 

w pełni sprostać stawianym wymaganiom (dobrym 

i jaskrawym przykładem są przytaczane przeze 

mnie porady Liedloff kierowane pod adresem ma-

tek). Uparte dążenie do perfekcji jest jedną z reakcji 

na ten rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a re-

aliami macierzyństwa. Wyrzuty sumienia wzmac-

niane są dodatkowo przez pojawiające się argumen-

ty o deficytach, które w przyszłości mogą wystą-

pić u dziecka, jeżeli rodzice pozostaną obojętni na  

„Nowy tradycjonalizm”, czyli praktyki macierzyństwa w dobie późnej nowoczesności
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formułowane przez ekspertów uwagi. Argumenty 

te są szczególnie nośne, bowiem wszelkie emocjo-

nalne, fizyczne czy seksualne problemy dzieciń-

stwa stały się prawdziwą „obsesją” naszych czasów, 

a korzeni psychicznych zahamowań poszukuje 

się przede wszystkim we wczesnym dzieciństwie 

(co zapewne związane jest z głębokim wpływem 

wywartym na zachodnią kulturę przez psycho-

analityczną koncepcję Zygmunta Freuda, któremu 

zawdzięczamy również nowe „odkrycie dzieciń-

stwa”).

W kontekście wizji macierzyństwa proponowa-

nej przez nowych tradycjonalistów można mówić 

o podwójnej retradycjonalizacji: jedna to powrót do 

„dawnych” technik opiekuńczych, druga wiąże się 

z obserwowanym „przejściem” do „bardziej trady-

cyjnego podziału pracy” (uzasadnianego esencja-

listycznym postrzeganiem ról płciowych i biolo-

giczną predystynacją). Promowana jest także idea 

macierzyństwa totalnego – kobieta zostaje zredu-

kowana tylko do roli matki. Macierzyństwo w tym 

modelu jest tak wymagające i obciążające, że praca 

zawodowa czy inne aktywności wydają się być nie-

możliwe. 

Warto jeszcze raz podkreślić ekskluzywizm i kla-

sowy charakter nowego tradycjonalizmu (jego 

„program” jest możliwy do zrealizowania tylko dla 

pewnej części społeczeństwa, wymaga on bowiem 

zwiększonych nakładów pieniędzy: na produkty 

„ekologiczne”14 czy też przygotowanie merytorycz-

14 Świadectwem klasowego i ekskluzywnego (wykluczającego) 
charakteru zaleceń nowego tradycjonalizmu mogą być także 
takie tytuły artykułów jak: Ekorestauracje, czyli gdzie warto zjeść 
z dzieckiem poza domem (https://dziecisawazne.pl/ekologiczne-
-restauracje/ [dostęp 25 października 2018 r.]) czy Smallganics. 

ne, np. warsztaty karmienia piersią czy masażu 

Shantala dla niemowląt). W tle nowego tradycjo-

nalizmu obecne są niewypowiadane supozycje – 

na przykład, że kobieta zawiesza życie zawodowe. 

Matki przynależące do grup społecznych, które nie 

dysponują odpowiednią ilością czasu i pieniędzy, 

aby całkowicie „oddać się” dziecku, są zatem w ana-

lizowanym dyskursie wykluczone i nieobecne. 

Program nowego tradycjonalizmu w znacznej mie-

rze ma charakter utopijny15: rezygnacja z konsump-

cji to w istocie rezygnacja z konsumpcji produktów 

mainstreamowych (popularnych i w pewnym sen-

sie masowych) na rzecz produktów modelowanych 

pod konkretną grupę i klasę społeczną (wartość 

rynku „ekoproduktów” ciągle rośnie). Dodatkowo, 

wszystko to, co „naturalne” (żywność, terapie, szko-

ły), to najczęściej także najdroższe oferty na rynku 

poszczególnych dóbr, co pokazuje, jak macierzyń-

stwo warunkowane jest przez przynależność kla-

sową czy pozycję ekonomiczną. Zatem zjawisko 

nowego tradycjonalizmu jest charakterystyczne dla 

scharakteryzowanego wcześniej „wycinka”, „seg-

mentu” czy też klasy społecznej.

W analizowanym dyskursie wyczuwalne jest także 

dialektyczne napięcie pomiędzy innowacją a tradycją. 

Zwolennicy nowego tradycjonalizmu z jednej strony 

nawołują, aby ponownie dostrzec dawne praktyki 

Organiczny posiłek dla dziecka zawsze pod ręką (https://dziecisawa-
zne.pl/smallganics-organiczny-posilek-dla-dziecka-zawsze-
pod-reka/ [dostęp 25 października 2018 r.]). 
15 Choć oczywiście nie można mu odmówić wymiaru edu-
kacyjnego czy też „uświadamiającego” (analizowany portal 
zwraca np. uwagę, że większość zabawek dostępnych na ryn-
ku jest wyprodukowanych w Chinach przez słabo opłacanych, 
pozbawionych umów o pracę nieletnich). Aspektowi edukacyj-
nemu towarzyszy jednak wymiar komercyjny (link do sklepu, 
w którym można kupić zabawki wyprodukowane „etycznie”). 

Agata Rejowska
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czy pozytywnie waloryzowaną naturę, z drugiej zaś 

strony niejednokrotnie zaznaczają, że proponowane 

przez nich rozwiązania stanowią „nową jakość”. Pa-

radoksalnie, postulowany powrót zawsze jest zapo-

średniczony przez kulturę i edukację (nie wystarczy 

po prostu „wrócić do natury” – najpierw należy od-

być kurs). Powrót do tradycji jest także (znów – pa-

radoksalnie) zapośredniczony przez zdobycze ruchu 

feministycznego – uznaje się bowiem, że kobieta ma 

prawo do swobodnego wyboru, a co za tym idzie, 

może pragnąć odrzucenia zmiany i ponownego wy-

cofania do sfery prywatnej.
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“New Traditionalism,” a Practices of Motherhood in the Era of Late Modernity

Abstract: The paper aims to describe and analyze a tendency in the framework of the broader construct of “motherhood,” named as 
“new traditionalism,” as well as to analyze ideas and assumptions present in its background. This term refers to “a return to past,” 
which is observable in motherhood and is reflected in the sphere of values as well as practices. Its features are discussed by an exam-
ple of the “Dzieci są ważne” portal [Kids are important] (a qualitative analysis of the article’s content was conducted). In the vision 
of motherhood proposed by “new traditionalists,” one may observe double re-traditionalization. The first lies in the return to former 
“caring techniques” and the second is connected with a visible transition towards a more traditional division of work (justified by an 
essentialist vision of gender roles). The discourse of “new traditionalism” is not free from internal tensions and paradoxes: a suggested 
return to positively evaluated nature is mediated by culture and education; furthermore, a return to tradition is mediated by achieve-
ments of the feminist movement (the woman has right to choose, thus she can also decide to retreat to the private sphere). Despite of 
assumed “minimalism,” practices of “new traditionalism” can be realized only by the upper middle and the upper class. 

Keywords: new traditionalism, motherhood, postfeminism, attachment parenting
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