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część i
Inspiracje teoretyczno-metodologiczne



Wprowadzenie

Czy socjologię rodziny można napisać inaczej, gdy spojrzymy na 
zjawiska, jakie po 1989 roku zachodzą w warstwach społeczeństwa 
mniej uprzywilejowanych ekonomicznie, w grupach rolniczek i rol-
ników, robotnic i robotników? Jak w późnym kapitalizmie wygląda 
specyfika procesów indywidualizacji w społecznościach od wielu lat 
pojmowanych jako twierdze tradycyjności i  niełączonych z  prze-
mianami postmodernizacyjnymi? Kiedy zastanawiamy się nad róż-
norodnością konfiguracji i praktyk rodzinnych, które są dalekie od 
normatywnego wzorca tradycyjnej rodziny, przychodzą nam na myśl 
obrazy wielkomiejskich kreatywnych elit należących co najmniej do 
klasy średniej. O  tych alternatywnych formach związków intym-
nych, opiekuńczych i miłosnych – takich jak rodziny patchworkowe, 
pary z  podwójnym dochodem finansowym, jednak intencjonalnie 
bezdzietne (DINKS, Double Income No Kids), żyjący razem-osobno 
(LAT, Living Apart Together), grona przyjacielskie i wiele innych – 
myślimy też jak o zupełnie nowych zjawiskach. Tak przyzwyczaili-
śmy się do tych skojarzeń, że trudno nam wyobrazić sobie, że na 
przeciwległym biegunie społecznym już od dawna intensyfikują się 
procesy, które – jeśli przyjrzeć się im z bliska – mogą zburzyć nasze 
wyobrażenia na temat tego, jakich grup faktycznie dotyczy zmiana. 

Od co najmniej kilku dekad bohaterkami cichej, niewidzialnej, 
ale masowej rewolucji są imigrantki – sprzątaczki i  opiekunki za-
mieszkujące wraz z milionami podobnych sobie globalnych robotnic 
getta migracyjne w metropoliach Europy i Ameryki. Wykorzenione 
z dnia na dzień ze swoich domów – małych i wielkich ojczyzn – 
pozbawione bliskości z dziećmi i rodzinami, okradzione z dotych-
czasowych tożsamości i statusów, wrzucone do anonimowych sku-
pisk migrantów na skutek skomplikowanych procesów rynkowych 
oraz polityki cięć socjalnych neoliberalizujących się państw, muszą 
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zreorganizować swoje życie. W  biografiach tych kobiet i  ich dzie-
ci – rozłączonych na czas kilku- czy też kilkunastoletniej migracji 
matek za chlebem – uwidaczniają się globalne nierówności rynko-
we, klasowe i genderowe, a tym samym trudne do pogodzenia róż-
nice dotyczące mobilnych społeczeństw. Jednym z wyzwań staje się 
znalezienie sposobu na zachowanie emocjonalnej bliskości z rodzi-
ną mimo dzielącej odległości. Pojawiają się również pytania: jak być 
„matką na odległość”? Jak przechodziły tę zmianę miliony Polek wy-
jeżdżających masowo po otwarciu granic w 1989 roku? Jaki obraz 
doświadczeń biograficznych migrujących matek – robotnic zwalnia-
nych z restrukturyzujących się fabryk, rolniczek, gospodyń domo-
wych – przynoszą lata 1989–2010? Czy stały się forpocztą przemia-
ny rodzin utożsamianych z tradycyjnymi wzorcami i klasą ludową? 
Migracji towarzyszy przecież skomplikowany proces przedefiniowy-
wania związków intymnych, opiekuńczych, relacji płci. Jak możemy 
wyjaśnić te subwersje, gdy zogniskujemy uwagę na macierzyństwie 
i  jednocześnie spojrzymy przez jego pryzmat na globalizującą się 
tradycyjną rodzinę?1 

W książce analizuję globalne procesy zmiany społecznej na polu 
intymnych relacji rodzinnych, których przejawem jest tworzenie się 
transnarodowego macierzyństwa. Termin ten odnosi się do sytuacji, 
w której matka przebywa tymczasowo lub stale w innym państwie, 
ale mimo terytorialnej rozłąki nadal angażuje się w opiekę i wycho-
wanie dziecka; jest obecna jednocześnie „tu i  tam” (Hondagneu- 
-Sotelo, Avila 1997). Przyglądam się złożonym procesom przejścia 
w  alternatywną dla realizowanej stacjonarnie opieki organizację 
praktyk macierzyńskich, a także towarzyszącym temu procesom na-
bywania przez kobiety nowych tożsamości społecznych i statusów. 
Analizuję to z perspektywy doświadczeń biograficznych globalnych 
robotnic, jak określa się miliony migrantek ekonomicznych, które 

1 Termin „robotnice”, budzący skojarzenia z epoką industrialną, został użyty ce-
lowo. W feministycznych, intersekcjonalnych analizach globalnych migracji 
kobiet zwraca się uwagę na klasy, z których wywodzą się i które tworzą migrant-
ki. Termin „robotnice” ma zatem głęboki sens polityczny – zarówno podkreśla 
nowe światowe podziały i formy uklasowienia, jak i kieruje uwagę na specyficz-
ne warunki pracy w sektorach prac dla migrantów.
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od lat 70. XX wieku podejmują pracę przede wszystkim w nielegal-
nych i nieregulowanych sektorach relatywnie tanich usług, głównie 
domowych i opiekuńczych, w bogatszych, postprzemysłowych pań-
stwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. W celu zrozumie-
nia ich doświadczeń zdecydowałam się zbadać biografie polskich 
migrantek zarobkowych, których doświadczenia transnarodowego 
macierzyństwa są wyznaczane przez przełomowe wydarzenia w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, upadek żelaznej kurtyny i  otwarcie 
granic po 1989 roku oraz procesy europeizacji związane z  akcesją 
Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Indywidualne, ale też ko-
lektywne, bo współdzielone z  innymi migrantkami-matkami, do-
świadczenie procesu stawania się (nie)legalną migracyjną robotnicą 
i transnarodową matką, a w niektórych wariantach również eksżo-
ną, jest widziane całościowo, co umożliwia analiza narracji autobio-
graficznych. To jednocześnie historia 2 dekad polskiej transformacji 
i globalizacji widzianych oddolnie, z perspektywy kobiet. 

Książka opiera się na analizie ponad 50 wywiadów narracyj-
nych z  migrantkami, które przeprowadziłam w  latach 2005–2010. 
Wyniki tu prezentowane nie mogłyby jednak powstać bez intensyw-
nych badań terenowych prowadzonych przeze mnie na przestrzeni 
7 miesięcy w latach 2008–2009 w Polsce i Belgii. Dzięki nim miałam 
możliwość uczestniczenia w życiu kobiet, ich rodzin i społeczności 
migracyjnych na wsiach i w małych polskich miasteczkach, ale tak-
że w  gettach migracyjnych Brukseli. W  ten sposób uzyskałam też 
wgląd w różnorodne perspektywy dzieci, opiekunów i innych osób 
lub instytucji zaangażowanych w migrację matek i ich rodzin. Spe-
cyfika badanych problemów wymagała interdyscyplinarnego ujęcia, 
stąd też w pracy zostały użyte teorie socjologii i antropologii rodzi-
ny, migracji, krytyki feministycznej, a także narzędzia socjologii in-
terpretatywnej. 

Podjęcie tego zagadnienia wydaje się istotne z wielu powodów; 
kilka z nich zamierzam omówić szerzej. Po pierwsze, od kilku dekad 
obserwujemy przyspieszenie przemian więzi społecznych, które są 
rewolucyjne nie tylko w perspektywie masowych migracji, ale rów-
nież w wymiarze podważania dotychczasowych praktyk i sposobów 
rozumienia naszego współbycia z innymi (Giza, Marody 2004). Wy-




