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Streszczenie
Macierzy stwo od wieków uznawane by o za prawdziwe powo anie kobiety. Opieka nad dzieckiem i troska o jego

zdrowie nale a y do jej najwa niejszych obowi zków. Niemniej jednak historia pokazuje, e przyj cie dzieci na wiat
oznacza o nie tylko rado  i szcz cie, ale tak e niepokój o ycie i zdrowie ich matek. Okres ci y, porodu i po ogu wi za
si  bowiem z wyst powaniem licznych dolegliwo ci i chorób, prowadz cych do mierci rodz cych. Nic wi c dziwnego,
e sta y si  one przedmiotem zainteresowania autorów poradników medycznych. Godne uwagi s  zw aszcza dzie a wy-
dawane w Polsce w drugiej po owie XVIII w., a wi c w czasie szczególnego rozwoju medycyny i po o nictwa.
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About dangers during pregnancy, delivery and childbed in Polish medical guidebooks from second half of the 
eighteenth century

Abstract
The motherhood from centuries was recognised as a real vocation of women. The babysi  ing and care about his health

were for them the most important duties. Nevertheless, the history shows, that the birth of children means not only enjoy-
ment and happines, but anxieties over the life and health their mothers. The period of pregnancy, delivery and childbed 
was connected with a lot of a   ictions and illnesses conducive to death of women. No wonder, that they were subject of
interests authors of medical guidebooks. The most interesting are especially books issued in Poland in second half of the 
eighteenth century, thus in time particular development of medicine and obstetrics. 
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Moment przyj cia dziecka na wiat rozpoczyna  jeden z najwa niejszych etapów ycia kobiety. Macierzy stwo bo-
wiem od wieków powszechnie uznawane by o za prawdziw  misj  przedstawicielek p ci pi knej, której realizacji mia y
oddawa  si  z pe nym zaanga owaniem. Niemniej jednak narodziny potomstwa oznacza y dla niej nie tylko rado , ale
tak e ogromny strach. Wszystko za spraw  porodu, który wi za  si  zarówno z Þ zycznym cierpieniem, jak i l kiem przed
utrat  ycia. Groz  owego momentu ods ania Wac aw Potocki, który w wierszu Cz owiek cielesny przedstawia je nast pu-
j co:

,,Ci ar matki przed wyj ciem tak syn jako córka,
(…)
Zawsze drze macierzy skie cia o, cz sto morzy;
Matka mrze, eby dzieci  y o, a co gorzej,
Cz stokro  mr  oboje; cz stokro  go w sobie
Zgni ym trupem jakoby w ywym nosi grobie”1 .

Ból, cierpienie, rozdarte i zniszczone cia o to rzeczywiste skutki porodu. Nie ma tu mowy o rado ci i szcz ciu, jakie
powinny wi za  si  z przyj ciem dziecka na wiat. Uczucia te zosta y zast pione przez wizj  mierci w m czarniach, która
budzi  mo e wy cznie strach i przera enie.

1 W. Potocki, Cz owiek cielesny, [w:] W. Potocki, Dzie a, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987, T. I, s. 532.
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Dosadny i bezpo redni opis tragicznego przebiegu ci y i jej zako czenia pokazuje, e wydawanie na wiat potom-
stwa paradoksalnie przyczynia o si  do zjawiska depopulacji. Niemniej jednak, mimo i  troska o psychoÞ zyczne samo-
poczucie cz owieka w ci gu kolejnych epok stanowi a jeden z najistotniejszych przedmiotów rozwa a  uczonych, realna 
szansa na rozwi zanie owego problemu w Polsce pojawi a si  dopiero w drugiej po owie XVIII w. Wtedy bowiem nast -
pi o otwarcie si  na kultur  Zachodu. Nap ywaj ce stamt d idee sta y si  mechanizmami, które uruchomi y w kraju nad 
Wis  wprowadzanie nowych rozwi za  w ró nych dziedzinach ycia2. 

Za przejaw silnego zainteresowania kwestiami ochrony zdrowia nale y uzna  wydawane wówczas poradniki me-
dyczne. Dzie a te sta y si  z jednej strony ród em teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat sposobów agodzenia lub 
zwalczania najrozmaitszych dolegliwo ci, z drugiej za  miejscem prezentacji samego podej cia do kwestii zdrowia i cho-
roby – postrzegania owych zjawisk w wymiarze spo ecznym i kulturowym. Znamiennym jest fakt, e w ród poradni-
ków o charakterze ogólnym – wskazuj cych metody leczenia ró nych przypad o ci – znajduj  si  publikacje po wi co-
ne wy cznie jednej dziedzinie medycyny – ci y, porodowi i po ogowi. Obj cie reß eksj  tych okresów by o niezb dne 
w kontek cie ogromnej liczby kobiet umieraj cych w czasie porodu i po jego zako czeniu. Zwi zane z tym faktem strach 
i l k przed najgorszym pojawiaj  si  m. in. na kartach staropolskich pami tników. Autor jednego z memuarów, kasztelan 
che mski Stanis aw Zygmunt Druszkiewicz, podkre la  jak wiele trudnych chwil musia a prze y  jego ona, zanim zosta  
ojcem: ,,m czy a si  ca e 8 godzin, nie mog c zby  tego dzieci cia, i nie by o ju  ywota nadziei”3.

Nie dziwi jednak s abn ca nadzieja na szcz liwe zako czenie porodu, o której wspomina szlachcic, gdy czytelnik 
chocia by przejrzy spisy tre ci osiemnastowiecznych poradników medycznych. Jego uwadze z pewno ci  nie umknie 
fakt, e bezpieczne nie mog y by  osoby nara one na ,,gwa towne bóle, rozdarcie cia a, md o ci, konwulsje” czy te  ,,krwi 
p ynienie”. Czego zatem najbardziej musia y obawia  si  przysz e matki yj ce w drugiej po owie XVIII w. i jakie dolegli-
wo ci mog y stanowi  dla nich najwi ksze zagro enie? 

Odpowiedzi na te pytania znale  mo na na kartach wydanej po raz pierwszy w 1777 r. Ksi gi o sztuce babienia czyli 
dzieci odbierania… Rafa a Jana Steidele w t umaczeniu polskiego lekarza Jakuba Kostrzewskiego4. Autor w jednym z roz-
dzia ów opisuje zmian  charakteru przypad o ci pojawiaj cych si  w czasie ci y oraz ich ró ne nat enie w zale no ci 
od stopnia jej zaawansowania. Cz  wyst puj cych w pocz tkowych okresie, a wi c: ,,obrzydliwo , wymioty, niezwy-
czajn  ch  jad a, md o ci, wzd cia”5, okre la mianem ,,zwyczajnych” i zaznacza, e mimo i  os abiaj  organizm kobiety, 
nie stanowi  powa nego zagro enia dla jej zdrowia i ycia. Radzi wi c, by taki stan rzeczy po prostu przeczeka . Niemniej 
jednak podkre la, e dolegliwo ci te s  uci liwe i utrudniaj  codzienne funkcjonowanie. Do takich niedogodno ci nale  
m. in. skurcze nóg uniemo liwiaj ce sprawne poruszanie si  ze wzgl du na powodowany przez nie silny ból. Jak wyja-
nia medyk, s  one ,,bolesne na kszta t mnogich, przechodz cych si  mrówek przykre w udach uczucia”6. Autor, sta-
wiaj c w centrum zainteresowania szereg uci liwych dolegliwo ci wyst puj cych w czasie ci y, pokazuje, e jest to nie 
tylko wa ny, ale przede wszystkim nie atwy okres w yciu kobiety, w którym powinna ona szczególnie na siebie uwa a .

Zdecydowana reakcja i profesjonalna pomoc konieczne by y natomiast w przypadku samego porodu, zw aszcza 
w momencie pojawienia si  krwotoków. Tylko szybkie rozpoznanie przyczyn nag ego up ywu krwi i jego zatamowanie 
dawa o szans  na ocalenie ycia rodz cej. W tym przypadku odpowiedzialno  spoczywa a na barkach akuszerki. Od jej 
umiej tno ci po czonej z wiedz  dotycz c  budowy kobiecego cia a zale a o szcz liwe rozwi zanie: ,,uwa a  tu ka dej 
odbieraniem dzieci bawi cej si  trzeba, nie tylko powierzchowne, lecz i wewn trzne znaki, z których by pozna  mog a 
prawdziwej macicy krwotok, aby (…) czy niewczesnemu zapobieg a porodowi, krwotok zatrzyma a (…) lub niewzruszo-
nym natychmiast i nieustraszonym umys em poród pomoc  sztuki przyspieszy , i Matk  wraz z dzieci ciem od mierci 
uchroni ”7 – przestrzega  autor Ksi gi o sztuce babienia…

Zwrócenie w przywo anym fragmencie uwagi na rol  osób pomagaj cych kobietom podczas porodu wynika nie-

2 M. Bogucka, Kultura, naród, trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku, Warszawa 2008, s. 227.
3 S. Z. Druszkiewicz, Pami tniki 1648-1697, oprac. M. Wagner, Siedlce 2001, s. 38. 
4 Siedem lat po ukazaniu si  pierwszej edycji dzie a Jakub Kostrzewski wyda  o wiadczenie, w którym przyznaje, e w pierwszym wy-

daniu znajduj  si  liczne b dy i wymaga ono poprawy. W efekcie tego, w 1786 r. we Lwowie spod prasy wydawniczej wychodzi: Ksi ga o Sztuce 
Babienia czyli dzieci odbierania, z Przy czonemi Figurami po trzeci raz w Wiedniu wydana, któr  teraz Jakób Kostrzewski Þ lozoÞ i y medycyny w akademii Wie-
denskiey Doktor, Jego Cesarsko Królewskiey Mo ci w Królestwach Galicyi y Lodomeryi bywszy prowincyonalny medyk i Þ zyologii z matery  medyka w Akademii 
Lwowskiey publiczny ordynaryiny nauczyciel na oyczysty j zyk przet umaczy , Lwów 1786. W niniejszym artykule cytuj  wed ug tej e edycji. 

5 Tam e, s. 62.
6 Tam e.
7 Tam e, s. 280.
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w tpliwie z coraz wi kszej wiadomo ci potrzeby stworzenia profesjonalnego systemu ochrony zdrowia. wiadomo ci, 
która w pe nej krasie ujawnia si  w Polsce tak naprawd  dopiero w okresie rz dów Stanis awa Augusta Poniatowskiego. 
W tym czasie bowiem w kraju rozpoczyna si  zakrojona na szerok  skal  i przyjmuj ca ró ne formy walka z ciemnot , 
przes dami i zabobonami. Dzia aj cy wówczas publicy ci – Józef Wybicki, Antoni Pop awski czy Jan Ferdynard Nax – 
w swych publikacjach przekonywali, e to w a nie one s  przyczyn  wysokiej umieralno ci w ród spo ecze stwa. Nax, 
pisz c o zjawisku depopulacji, jako jeden z g ównych czynników jej wyst powania wskazuje wysok  liczb  zgonów 
w ród m odych kobiet i ich dzieci, która w jego opinii spowodowana jest przede wszystkim ,,grub  nie wiadomo ci  
i zabobonami odbieraj cych”8. 

Dlatego te  edukacja akuszerek znalaz a si  w ród warunków, które nale a o spe ni , by z agodzi  cierpienie przy-
sz ych matek i ocali  ich ycie. Józef Berger de Lonchamps, doktor nauk wyzwolonych, Þ lozoÞ i i medycyny, a tak e 
nauczyciel anatomii w szkole g ównej Wielkiego Ksi stwa Litewskiego9, w przet umaczonej z j zyka francuskiego Nauce 
po o nej..., podkre la , e bardzo cz sto przyczyn  gehenny rodz cej, ko cz cej si  w wi kszo ci przypadków mierci , 
by o nieprawid owe u o enie p odu. Kwestia ta omówiona zostaje tak e we wspomnianej Ksi dze o sztuce babienia..., której 
autor t umaczy, e jedynym ratunkiem w takiej sytuacji okazywa a si  wy cznie ,,r ka odbieraj cej, która wed ug oko-
liczno ci niniejszych porodów i przepisu sztuki wyprowadza dzieci  na wiat”10. Niemniej jednak szcz liwe wydobycie 
noworodka z cia a matki wcale nie oznacza o ko ca jej cierpienia. Wr cz przeciwnie, bardzo cz sto by  to dopiero pocz -
tek wielu niebezpiecznych dolegliwo ci towarzysz cych okresowi po ogu. 

Jan Jakub Ró a ski, medyk i za o yciel szko y dla akuszerek w Mohylewie, w dziele O staranno ci ko o kobiet od czasu 
rozwi zania onych a  do ko ca po ogu… przedstawia najbardziej gro ne – jego zdaniem – dla zdrowia p ci pi knej przypad o-
ci. Jedn  z nich by o zapalenie macicy, objawiaj ce si  m. in. silnym bólem brzucha, uniemo liwiaj cym ruch i zmuszaj -
cym pacjentki do le enia na plecach. Los cierpi cej kobiety zale a  tak naprawd  od tego, jak g boko umiejscowiona by a 
infekcja. Odpowied  na to pytanie dawa a uwa na obserwacja po o nicy. Ró a ski t umaczy, e w sytuacji, gdy ,,takowe 
osoby bolesne palenie w ywocie doznawa  zaczn ”11, wyst pi  gor czka, dreszcze i silna biegunka – ,,wtenczas zawsze 
prawie mier  ko cem”12. 

Jako niezast pion  i jedynie s uszn  metod  leczenia owej przypad o ci wskazuje medyk upuszczenie krwi z r ki i po-
dawanie trzech lub czterech ,,enem z mleka”. Wybór owych metod uzasadnia niew tpliwie wci  ywe w osiemnastym 
stuleciu przywi zanie do upustów i przeczyszcze , u podstaw których le a o przekonanie o skutecznej walce z chorob  
poprzez wyrównanie poziomów p ynów w organizmie. Zgodnie bowiem ze znan  z pism Hipokratesa i Galena teori  
humoraln  cia o jest zdrowe tylko wtedy, gdy yciodajne p yny, a wi c krew, ó , ß egma i melancholia, znajduj  si  
na odpowiednim poziomie. W przeciwnym razie – w chwili wzrostu b d  zmniejszenia si  ilo ci jednej z substancji – 
nast puje zachwianie równowagi, a organizm zaczyna chorowa 13. W rzeczywisto ci wspomniane zabiegi prowadzi y 
wy cznie do niepotrzebnego os abienia pacjentki, przyspieszaj c bardzo cz sto jej mier . 

Równie gro ne dla zdrowia kobiet w okresie po ogu by y liczne rany dróg rodnych. Jan Ró a ski informuje, e po-
jawiaj  si  one z powodu urodzenia du ego dziecka lub niedelikatnego post powania akuszerek. Wyja nia mianowicie, 
e: ,,wargi i wschód macicznej pochwy zostaj  okaleczone, (…) a dla ciep a tego miejsca i przez nieczyste bie ce wilgocie, 
atwo mog  na [nich - W.K.] zjadliwe powsta  wrzody”14. Leczenie w tym przypadku zale a o od wielko ci rany. Wed ug 
zalece  medyka, je li s  one powierzchowne i niewielkie, pomóc powinny ciep e ok ady lub ma  z jajek i migda owego 
oleju, w innym przypadku – gdy dodatkowo pojawi  si  stan zapalny i owrzodzenie – nale a o poczeka , a  ropie  doj-
rzeje, a nast pnie, jak wyja nia Ró a ski, ,,otworzy , wyczy ci  i zagoi  jak chirurgia uczy”15.

Wskazówka medyka, mimo i  jak najbardziej trafna w teorii, w praktyce najcz ciej ko czy a si  zaka eniem, a w kon-
sekwencji mierci  w wyniku gor czki popo ogowej. Oczywi cie rady medyka wynika y przede wszystkim z braku wie-

8 J. F. Nax, Pisma wybrane, oprac. W. Sierpi ski, Warszawa 1956, s. 289.
9 S. Ko mi ski, S ownik lekarzów polskich obejmuj cy oprócz krótkich yciorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiad ych, dok adn  

bibliograÞ  lekarsk  polsk  od czasów najdawniejszych a  do chwili obecnej, Warszawa 1888, s. 25.
10 R. J. Steidele, dz. cyt., s. 186.
11 J. Ró a ski, O staranno ci ko o kobiet od czasu rozwi zania onych a  do ko ca po ogu tudzie  o ró nych chorobach, którym przez ten czasu przeci g 

podlegaj , Warszawa 1792, s. 76-77.
12 Tam e, s. 77.
13 R. Porter, G. Vigarello, Cia o, zdrowie i choroby, [w:] G. Vigarello (red.), Historia cia a od renesansu do o wiecenia, Gda sk 2011, t.1., s. 309-310.
14 J. Ró a ski, dz. cyt, s. 85-86.
15 Tam e, s. 86.
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dzy o istnieniu drobnoustrojów. Ich odkrycie przez francuskiego biologa Ludwika Pasteura przyniesie rewolucyjne zmia-
ny w medycynie i pozwoli zrozumie  schemat rozprzestrzeniania si  infekcji, ale dopiero w przysz ym stuleciu. 

Niemniej jednak w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych po wi conych po o nictwu bardzo mocno za-
akcentowana zostaje konieczno  zadbania o higien . J. B. de Lonchamps w Nauce po o nej… przypomina akuszerkom, 
by pami ta y o czystych r kach, obci ciu paznokci i za o eniu fartucha, a tak e o przygotowaniu dla rodz cej po cielo-
nego ó ka, w którym powinno znajdowa  si  ,,p ótno woskowe albo prze cierad o w kilkoro z o one”16. Obowi zkiem 
akuszerki stawa o si  jego cz sto zmienianie, by – jak podkre la autor – ,,krew lub co stamt d wychodzi  b dzie materi  
zowi , nie przesz o”17. 

Ostr  krytyk  braku troski o poziom czysto ci w okresach ci y, porodu i po ogu przedstawia w rozdziale dotycz cym 
przes dów i zabobonów. Pisze o bezsensownym i niezrozumia ym dla niego zakazie k pieli. Z oburzeniem, ale tak e du  
doz  wspó czucia przywo uje obraz kobiet, którym nie pozwalano si  my , t umacz c, e przyczyni si  to do szybkiego poro-
nienia: ,,(…) zdarzy o si , e z najwi kszym alem musiano patrze  na niewiast  brzemienn  w kolkach b d c , której k pieli 
adnej miara pozwoli  nie chciano”18. Krytycznie odnosi si  tak e do nagminnego w ród pospólstwa zjawiska niezmieniania 
bielizny kobiecie b d cej w po ogu i t umaczy, e ,,nieoch dóstwo to” przyczynia si  do wyst pienia wierzbu i gor czki.

Niew tpliwie, wed ug autorów osiemnastowiecznych poradników medycznych wykorzenienie zabobonów i przes -
dów mia o okaza  si  jedn  z najwa niejszych metod prowadz cych do poprawy opieki oko oporodowej i ocalenia ycia 
kobiet i ich dzieci. Nie da si  jednak ukry , e dzie a o charakterze u ytkowym, w których przyst pnie i jasno starano 
si  przedstawi  sposoby ratowania kobiet, by y nie tylko odpowiedzi  na ch  poprawy demograÞ cznych statystyk, ale 
prezentowa y równie  nowe spojrzenie na sam  kobiet  i jej cia o. 

Temat ten w bardzo ciekawy sposób przedstawi  tak e poeta polskiego baroku Hieronim Morsztyn w wierszu nawi -
zuj cym do publicznej sekcji zw ok, przeprowadzanej w Padwie od 25 stycznia do 19 lutego przez padewskiego profe-
sora Adriana van de Spieghela.19 W utworze Do Abrahama Maciejowskiego o anatomii bia og owskiej podkre la mianowicie, 
jak wielkie poruszenie wywo a  w nim widok nagiego i poci tego cia a kobiety. By  nie tylko przera ony, ale przede 
wszystkim zdziwiony i oszo omiony ró norodno ci  i niezwyk o ci  ods oni tego wn trza, st d te  jego uj ta w strof  
emocjonalna reakcja:

,,O Bo e jakie cia i tajemnice, 
jakie przegrody, cie ki i granice 
Natura w brzuchu niewie cim zawar a!”20 

Zwraca ponadto uwag  na liczne zakamarki i skomplikowany uk ad narz dów kobiecego cia a. S  dla niego trudn  
do poj cia pl tanin  dróg, której nie potraÞ  rozszyfrowa :

,,(...) Wi c jako owe panie stwa zawiasy,
Jakie od p pka do nich wyw  asy;
Jakie w ywocie macierzy skim fochy,
Jakie do nerek ulice i lochy”21.

Zdumiony poeta przyznaje jednak, e to, co zobaczy , wywo a o w nim obrzydzenie. Wn trzno ci wzbudzi y w nim 
wstr t do tego stopnia, e zapewnia, i  nigdy wi cej nie spojrzy na adn  niewiast :

,,Ja to mam: wszystkie ze zdziwienia tego
Pozna  brzydko ci wiata ob udnego
I prawdziwemi przysi gam to s owy
e adnej wi cej nie chc  bia og owy...”22

16 J. B de Lonchamps, Nauka po o nicza przez pytania i odpowiedzi po francusku napisana, a teraz wy o ona po polsku przez Józefa Berger de Lon-
champs , ucznia medycyny, nauk wyzwolonych i Þ lozoÞ i doktora, korepetytora w anatomii w Szkole G ównej W. X. L. za wiadomo ci  i aprobat  profesorów 
medycyny i chirurgii w akademii wile skiej w Wilnie w Drukarni J.K. Mo ci przy Akademii Roku 1789, Wilno 1789, s. 78.

17 Tam e.
18 Tam e, s. 124-125.
19 R. Grze kowiak, Wst p, [w:] Wiersze Padewskie, Warszawa 2014, s. 34-35.
20 H. Morsztyn, Do Abrahama Maciejowskiego o anatomii bia og owskiej, [w:] Tam e, s. 89-90.
21 Tam e, s. 90.
22 Tam e, s. 91.
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Silne emocje towarzysz ce poecie pokazuj  tak naprawd , jak trudno jest mu oderwa  si  od utrwalonych w kulturze 
wzorów dotycz cych z jednej strony roli kobiety w spo ecze stwie, z drugiej zwi zanych z postrzeganiem jej cia a. W jego 
opinii bowiem kobieta powinna by  pi knym, wzbudzaj cym zachwyt obiektem westchnie  m czyzny – nie za  stwo-
rzeniem odstraszaj cym sw  cielesno ci . Morsztyn przywo uje w swym wierszu pochwa  Maryi, b d c  uosobieniem 
czysto ci nie tylko duszy, ale przede wszystkim cia a:

,,(…) Jedn  wyj wszy, która moim zdaniem
I Bo ym podno na to pozwoleniem,
Nie z tej pewnie gliny jest ulepiona .
Raczej z kryszta u licznego stworzona(...),
(…) bardziej w czystej jest SeraÞ nowi,
My li podobna ni eli cz owiekowi”23. 

Niemniej jednak poeta bardzo szybko dochodzi do wniosku, e owa wizja nigdy nie znajdzie swego odpowiednika 
w rzeczywisto ci, st d te  jego konkluzja, któr  potwierdza, e to, co prawdziwe, namacalne, realne, a wi c ludzkie, dale-
kie jest od stworzonego w wyobra ni idea u. 

Sekcja zw ok, umo liwiaj ca zajrzenie do wn trza cz owieka, mo e, co prawda, budzi  wstr t i obrzydzenie, ale tak 
naprawd  weryÞ kuje sposób postrzegania istoty ludzkiej. Zmusza bowiem do prostego patrzenia, dok adnego ogl dania 
i opisywania tego, czego mo na naprawd  dotkn . Dzi ki temu realne staje si  udzielenie odpowiedzi na ci gle nurtuj ce 
pytania o funkcjonowanie organizmu cz owieka. 

W rzeczywisto ci dopiero w osiemnastym stuleciu proces ten stopniowo przestaje by  publicznym widowiskiem. 
Odbywa si  w zamkni tych pomieszczeniach, a jego nadrz dnym i jedynie s usznym celem staje si  uzyskanie szerokiej 
wiedzy na temat poszczególnych organów24. Tym samym tempa zaczyna nabiera  rozwój medycyny klinicznej – opartej 
na wnikliwej i wieloaspektowej obserwacji chorego. 

Zawarte w poradnikach medycznych zalecenia i przestrogi dotycz ce post powania wobec kobiety w czasie ci y, 
porodu i po ogu dotycz  g ównie jej cia a i zachodz cych w nim wówczas zmian. Autorzy owych dzie  mówi  wprost 
o trudnych momentach towarzysz cych matkom w a ciwie ju  od momentu pocz cia, poprzez ca  ci , narodziny dziec-
ka i po jego przyj ciu na wiat. Opisy wyst puj cych w tych okresach przypad o ci s  bezpo rednie, a nawet dosadne. To 
spojrzenie pozbawione deprecjonuj cych uprzedze , które nie pozwala na przemilczenia i niedopowiedzenia wywo ane 
wstydem. Jest ono szczególnie wa ne, poniewa  skupia si  przede wszystkim wokó  samej osoby kobiety, daj c tym sa-
mym mo liwo  stworzenia jej obrazu wyra nie odró niaj cego si  od stereotypowego wizerunku szcz liwej matki. 
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