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Między rodziną a lokalną społecznością  

Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich - esej 

 

Jak właściwie można scharakteryzować mieszkanki wsi? Czy są to osoby, które rzadko mówią o 

polityce, ale działają w partiach politycznych(…), pełnią rolę sołtysów i wójtów, dla których mniej 

liczy się przynależność partyjna czy organizacyjna, bardziej działanie na rzecz lokalnej społeczności, 

które utożsamiają z obowiązkiem obywatelskim (Desperak 2012: 12)? Czy może ich aktywność 

społeczna jest znikoma, a one same charakteryzują się biernością? Znalezienie odpowiedzi na to 

pytanie nie jest proste, ponieważ temat kobiet mieszkających na wsi pojawia się w polskim dyskursie 

publicznym i naukowym niezwykle rzadko. Wielka nieobecna kobiet wiejskich w mediach czy 

rozprawach naukowych może dziwić, jeśli przyjrzymy się pewnym danym statystycznym. Według 

danych GUS blisko 40% Polaków mieszka na wsi
1
. Co prawda sprawozdanie GUS nie  dezagreguje 

danych o miejscu i warunkach zamieszkania pod kątem płci jak jednak wyliczyli badacze Think 

Tanku Feministycznego: biorąc pod uwagę przewagę kobiet w ludności, i równowagę płci na wsi 

odnotowaną poprzednim spisie, można przyjąć, iż obecnie co najmniej 40% wszystkich kobiet mieszka 

na wsi. Tak duża część polskiego społeczeństwa zasługuje na to, aby bliżej przyjrzeć się jej 

codzienności i problemom, z jakimi się zmaga. Pisząc tę pracę, chciałam przyczynić się do 

wypełnienia istniejącej luki i niejako „oddać głos” grupie, która z jednej strony pomijana jest w 

opracowaniach naukowych, z drugiej natomiast – w dyskursie publicznym.  

Pierwszą próbę zbadania środowiska wiejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności kobiet, 

podjęłam w 2010 roku. Wówczas to  zaangażowałam się w pomoc w jednej z mazowieckich gmin 

wiejskich, która ucierpiała na skutek powodzi. Osobiste zaangażowanie w życie lokalnej społeczności 

oraz wysłuchanie historii życia wielu kobiet stały się zaczątkiem pracy licencjackiej pt. 

„Doświadczenie powodzi jako punkt zwrotny w biografiach kobiet wiejskich”. Zaobserwowałam 

wtedy, że powódź, oprócz tragicznych skutków, jakie niesie ze sobą dla całej społeczności, przynosi 

także pozytywne zmiany w indywidualnych biografiach kobiet. Wcześniej zamknięte w pułapce biedy 

i wykluczenia nie były w stanie samodzielnie się z niej wydostać. Dopiero zainteresowanie 

zewnętrznych aktorów i instytucji ich sytuacją, jakie nastąpiło po powodzi, umożliwiło kobietom 

podjęcie indywidualnej pracy nad tymi obszarami ich biografii, które charakteryzowały się biernością, 

brakiem sprawstwa, trwaniem. Po dokonaniu tego odkrycia zaczęłam zastanawiać się, jakie inne 
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sytuacje życiowe czy też interwencja jakich zewnętrznych aktorów może mieć podobny wpływ na 

przebieg biografii kobiet mieszkających na wsi. Zaciekawiło mnie również, w jakich innych obszarach 

(poza aktywnością społeczną sferą rodzinną) może się owo sprawstwo uaktywniać, bądź też zamierać.  

Chcąc jak najlepiej zrozumieć rzeczywistość kobiet wiejskich oraz problemy, jakie napotykają 

zdecydowałam się na zastosowanie triangulacji metod badawczych. W sumie przeprowadziłam: 

wielotygodniową obserwację uczestniczącą, około 30 nieformalnych rozmów, 5 wywiadów 

pogłębionych oraz 12 wywiadów biograficznych. Zastosowanie metody biograficznej pozwoliło mi 

poznać rzeczywistość biedy i wykluczenia z perspektywy doświadczeń samych rozmówczyń. 

Pomocna okazała się również metoda analizy stworzona przez Fritza Schützego, opierająca się na 

założeniach socjologii biografistycznej (Schütze 1981: 92-94; por. Prawda 1989).  

Szukając modelu sprawstwa, który mogłabym odnieść do sytuacji moich rozmówczyń, natknęłam się 

na model sprawstwa ludzi biednych stworzony przez Ruth Lister (2007: 159). Analizując go doszłam 

do przekonania, że w dużym stopniu odpowiada mechanizmom, jakie zaobserwowałam podczas 

prowadzenia badań. Nie jest to zaskakujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że kobiety wiejskie 

znajdują się w grupie osób ponadprzeciętnie zagrożonych ubóstwem. Badania CBOS-u pokazują, że 

mieszkańcy wsi maja znacznie gorszą sytuację finansową – dwukrotnie częściej niż mieszkańcy miast 

deklarują, że ich miesięczne dochody nie przekraczają 300zł na osobę w rodzinie (18% wobec 9%)
2
. 

Jednocześnie, jak zauważa Agnieszka Kretek-Kamińska, to właśnie kobiety wiejskie są osobami 

osiągającymi relatywnie najniższy poziom dochodów (Kretek-Kamińska 2008: 52). Do podobnego 

wniosku dochodzi Elżbieta Tarkowska, mówiąc o feminizacji biedy (Tarkowska 1999: 34). 

Połączenie obu perspektyw (Fritza Schützego i Ruth Lister) umożliwiło mi uwzględnienie zarówno 

tych bezpośrednich ograniczeń codziennego życia i podejmowanych wyborów - ograniczeń 

wynikających z zajmowania określonej pozycji w strukturze społecznej, jak i indywidualnych przeżyć 

i refleksji rozmówczyń. 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił na wyodrębnienie nie tylko momentów wzbudzania i 

zamierania sprawstwa na poziomie indywidualnych biografii, ale również na poziomie kolektywnym 

(społeczności lokalnej) w perspektywie ostatnich kilku dekad, co pozwoliło wyodrębnić kilka etapów. 

I tak, takie wydarzenia jak budowa szkoły czy doprowadzenie do wsi elektryczności w latach 50-tych i 

60-tych stały się impulsem dla całej społeczności do zintegrowanego działania na rzecz wspólnego 

dobra. Pojawiły się również mniej oczywiste zależności, które dotyczą bardziej współczesnych 

czasów. Transformacja okazała się być zabójcza dla lokalnej aktywności. W roku 1989 upadły koła 

gospodyń, drużyny harcerskie, mieszkańcy zaszyli się we własnych domach, nie wiedząc jak odnaleźć 

się w nowej rzeczywistości. Równie zaskakujący okazał się być wpływ powodzi z 2010 roku na 
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poziom kolektywnego sprawstwa mieszkańców poszkodowanej gminy. Wzrost zaangażowania 

widoczny był nie tylko w zwiększeniu się frekwencji wyborczej
3
, ale także w powstawaniu nowych 

organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup zrzeszających mieszkańców wsi.  

Te doświadczenia o charakterze kolektywnym odcisnęły również piętno na indywidualnych 

biografiach moich rozmówczyń. Jednak typologia czynników, które kształtowały ich biografię, 

powodowały zaciskanie, bądź uchylanie się pułapki wykluczenia było o wiele więcej. Dokonuję ich 

identyfikacji, jak i objaśniam wpływ prezentując reprezentatywne dla badanej społeczności i 

doświadczeń kobiet wiejskich, biografie. 

Pani Monika przez lata zmagała się z alkoholizmem męża, który wepchnął ją na ścieżkę trajektorii, 

czyli systematycznej utraty kontroli nad swoim życiem. Moment śmierci męża był dla niej 

decydującym ciosem: dramat mój się zaczął, kiedy mój mąż zmarł
4
. Sytuację pogorszył wyjazd jej 

jedynego syna do pracy za granicę. Wychowana w tradycji, w której podstawową rolą kobiety jest rola 

żony i matki, w momencie utarty męża i wyjazdu syna, nie mając innych wzorców ról, straciła chęć do 

życia. Popadła w depresję. Wtedy przyszła powódź. Okres powodzi oraz czas, który nastąpił po niej 

stał się dla pani Moniki punktem zwrotnym. Zajmowanie się zalanym gospodarstwem, a następnie 

przewodzenie jednej z grup pomocowych działających na zalanych terenach spowodował wzbudzenie 

się sprawstwa. Skutkiem tego, stosunkowo długiego, okresu pomocy innym było wypracowanie przez 

narratorkę wzorca pomagania, który trwał również po usunięciu skutków powodzi. Z osoby 

zrezygnowanej stała się aktywnym działaczem na rzecz lokalnej społeczności. Zwieńczeniem tego 

procesu był wybór pani Moniki na radną gminy. Jak sama zauważyła, duże znaczenie miało jej 

zaangażowanie w pomoc innym: Może dlatego mnie wybrali, że chodziłam i pomagałam ludziom. 

Ludzie mnie bliżej zapoznali i zaufali
5
.  

Inną drogę przeszła pani Zuzanna, która już od najmłodszych lat była narażona na traumatyczne 

przeżycia wpychające ją na ścieżkę trajektorii (doznawania). Z jednej strony pułapkę trajektoryjną 

stanowiła szkoła, gdzie regularnie była molestowana przez jednego z nauczycieli. Z drugiej strony – 

choroba ojca (stwardnienie rozsiane) spowodowała, że również sfera domu wiązała się z cierpieniem i 

poczuciem bezsilności. Okres liceum oraz studiów stanowił przełamanie okresu doznawania. Pani 

Zuzanna spotkała na swojej drodze wspaniałych nauczycieli i postanowiła pójść w ich ślady. Chciała 

pomagać ludziom. Cel ten następnie wytrwale realizowała. Sama wymieniła trzy wydarzenia, które 

miały wpływ na jej późniejsze zaangażowanie. Pierwsze z nich to, wspomniana już, choroba ojca. 

Związany z nią brak poczucia sprawstwa spowodował, że postanowiła, iż zrobi wszystko, aby inne 
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 Porównanie frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w roku 2006 (przed powodzią) i 2010 (po powodzi) 

pokazało, że niezależnie od położenia (porównywane gminy znajdowały się w sześciu różnych województwach), frekwencja 
w wyborach samorządowych była wyższa. Średnio wzrosła o 5,3 punktu procentowego, podczas gdy frekwencja 
ogólnopolska wzrosła jedynie o 1,3 punktu procentowego.  
4 Wywiad nr 2 
5 Ibidem 



rodziny nie musiały przeżywać tego, co padło jej udziałem. Kolejnym wydarzeniem, które odcisnęło 

na niej ogromne piętno była choroba, a następnie śmierć córki. Pustka jaką później odczuwała, 

zmotywowała ją do częstszego wychodzenia z domu. Ostatnim, istotnym dla jej zaangażowania, 

wydarzeniem jest moment, w którym poznaje lokalną liderkę. Koleżanka przedstawia ją Zuzannie jako 

panią co pomaga ludziom. Wówczas narratorka postanawia, że kiedyś i o niej ktoś tak powie. 

Przytoczone przeze mnie, wybrane historie pokazują jak różnorodne wydarzenia mogą wpływać na 

przebieg życia kobiet mieszkających na wsi. Pozostałe dziesięć narracji znacząco wzbogaca ten obraz. 

Tym, co wyraźnie odznacza się w wielu analizowanych przeze mnie narracjach jest rola opiekuna 

biograficznego. Pełnią ją osoby czy instytucje wpływające aktywizująco na kobiety, które do tej pory 

były zamknięte w pułapce norm społecznych (sąsiedzi szkalujący kobiety odchodzące od pijących 

mężów), biedy, a często również przemocy domowej.  

Jednocześnie, dokonana analiza wprowadza do modelu sprawstwa Ruth Lister perspektywę 

intersekcjonalną. Jej przedstawiciele postulują badanie tego, w jaki sposób przecinają się nierówności 

różnego typu, warunkowane przez przynależność klasową, genderową, rasową, itp. Jednocześnie 

krytykują te badania, w których nie dostrzega się powiązań między nierównościami klasowymi a 

nierównościami rasowymi lub genderowymi. O powiązaniach tych nie wspomina Lister opisując 

stworzony przez siebie model, skupiając się na ekonomicznym wymiarze biedy. Tymczasem, we 

wszystkich analizowanych przeze mnie narracjach, bieda (kategoria ekonomiczna) przenika się z 

pochodzeniem rolniczym (kategoria klasy) oraz z patriarchalnymi wzorcami relacji w rodzinie i 

społeczności (kategoria genderowa). Nakładanie się tych nierówności powoduje, że kobietom 

wiejskim jeszcze trudniej jest wydobyć się z pułapki biedy i wykluczenia.  

Jestem świadoma tego, że wnioski i spostrzeżenia wysnute na podstawie etnografii jednej wiejskiej 

gminy mogą spotkać się z zarzutem niereprezentatywności. Jednak moje rozmówczynie nie działają w 

próżni społecznej. Ich doświadczenia i problemy są podobne do tych będących udziałem mieszkanek 

wsi na terenie całej Polski. Szczegółowa analiza tej jednej mazowieckiej gminy może pomóc 

zrozumieć nie tylko rzeczywistość, z którą zmagają się na co dzień kobiety wiejskie, lecz również 

dowiedzieć się więcej o mechanizmach, jakie na nią oddziałują. Zebrany materiał empiryczny 

udowadnia m.in., że na przebieg poszczególnych biografii ma wpływ nie tylko jednostka jako taka, ale 

także jej otoczenie: społeczność lokalna, publiczne i niepubliczne instytucje. Dlatego tak ważne jest, 

aby programy pomocowe skierowane do mieszkańców wsi były oparte na gruntownej znajomości 

rzeczywistości, w jakiej funkcjonują, i do niej dostosowane.  

W swojej pracy staram się również pokazać jak różnorodną formę może przybierać aktywność 

społeczna na wsi. Jednocześnie ukazuję, jak wiele jej aspektów pomijanych jest w wielu 

ogólnopolskich badaniach i naukowych zestawieniach. 
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