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Wprowadzenie
W piĞmiennictwie muzycznym studia nad talentami, realizowane na podstawie analizy biogra¿i ludzi wybitnych, mają bogatą, ponad wiekową, tradycjĊ.
Opisy Īycia i twórczoĞci muzyków – geniuszy kultury europejskiej, na przykáad
Monteverdiego, Beethovena czy Chopina – czĊsto powstawaáy nawet w krótkim
czasie po Ğmierci mistrzów, jako relacje osób, które znaáy ich osobiĞcie.
Początki wáaĞciwych badaĔ biogra¿cznych nad jednostkami wybitnie uzdolnionymi odnajdujemy w pracach Francisa Galtona oraz jego kontynuatorów: Catharine Cox, Anny Roe, Franka Barrona i Gézy Révésza1. WaĪnym nurtem byáy
studia nad przebiegiem ludzkiego Īycia i karier zawodowych realizowane przez
Charlotte Bühler oraz nieco póĨniej – przez Donalda E. Supera2. W przytoczonych przykáadach badaĔ chodziáo o stworzenie pewnego modelu potwierdzającego teorie dotyczące cech i czynników sprzyjających rozwojowi róĪnych zdolM. Manturzewska, Przebieg Īycia muzyka w Ğwietle badaĔ biogra¿cznych, [w:] Wybrane
zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, Warszawa 1990, s. 309.
2
Ibid., s. 309.
1
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noĞci lub talentów, w tym i muzycznych. Jednak zakres rozwaĪaĔ w przypadku
muzyków byá czĊsto ograniczony do początkowych – dzieciĊcych lub máodzieĔczych – okresów, bez szukania kontekstów interakcji ze Ğrodowiskiem spoáeczno-kulturowym w perspektywie caáego Īycia jednostki3.
W Polsce prekursorką badaĔ biogra¿cznych dotyczących przebiegu Īycia muzyków jest Maria Manturzewska. Autorka, zainspirowana pracami wymienionych
badaczy oraz publikacjami dotyczącymi rozwoju muzycznego dzieci i máodzieĪy
(realizowanymi m.in. przez Rosamunnd Shuter, Helmuta Moog), w drugiej poáowie lat siedemdziesiątych kierowaáa zespoáem badawczym dziaáającym w Instytucie Pedagogiki Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.
Zespóá prowadziá dáugofalowe prace i studia dotyczące przebiegu Īycia wspóáczesnych polskich muzyków, reprezentujących siedem specjalnoĞci i piĊü generacji
pokoleniowych4. Gáównym celem byáo zgromadzenie danych związanych z przebiegiem Īycia i kariery artystycznej polskich muzyków. Równie cenne okazaáy
siĊ informacje dodatkowe, dotyczące na przykáad stylu i warunków Īycia, gustów
i preferencji. W artykule relacjonującym wyniki analiz autorka zaznacza, Īe ma
ĞwiadomoĞü záoĪonoĞci i trudnoĞci eksploracji podjĊtego obszaru badaĔ. Z tego
wzglĊdu uznaáa, Īe „[…] miaáy one charakter pilotaĪowy zarówno w aspekcie metod, jak i problemów badawczych […]”, dlatego na ówczesnym etapie nie stawiano
sobie Īadnych ambitnych celów teoretycznych5. Mimo to Manturzewska zaproponowaáa model szeĞciu faz przebiegu Īycia. To pozwoliáo na sformuáowanie hipotez
dotyczących gáównych czynników uáatwiających i utrudniających rozwój muzyczno-zawodowy, ze wskazaniem punktów oczekiwanych kryzysów i sukcesów Īyciowych, swoistych dla muzyków róĪnych specjalnoĞci.
Pionierska na gruncie polskiej psychologii muzyki praca Marii Manturzewskiej miaáa byü inspiracją do kolejnych badaĔ. Nie powstaáy jednak analizy o tak
szerokim zakresie6. CzĊĞciej realizowano krótkie opracowania dotyczące róĪnych aspektów badaĔ biogra¿cznych z wykorzystaniem elementów metod narraIbid., s. 307.
Ibid., s. 308.
5
Ibid., s. 309.
6
W nurcie badaĔ narracyjno-biogra¿cznych mieĞci siĊ wiele publikacji poruszających siĊ
w wĊĪszym zakresie. Por. m.in.: K. Miklaszewski, Osoby znaczące w wypowiedziach muzyków,
[w:] Czáowiek – muzyka – psychologia, red. W. Jankowski, B. KamiĔska, A. MiĞkiewicz, Warszawa
2000; Z. Konaszkiewicz, Szkolna edukacja muzyczna w ocenie studentów Akademii Muzycznej, [w:]
Szkice z pedagogiki muzycznej, Warszawa 2001; eadem, Mój warsztat pedagogiczny, mój warsztat
artystyczny, red. Z. Konaszkiewicz, Warszawa 2004. Nieco inny charakter mają wydawnictwa
o charakterze encyklopedyczno-leksykalnym: Encyklopedia Muzyczna PWM. CzĊĞü biogra¿czna,
red. E. DziĊbowska, t. 1-12, Kraków 1979-2013; Leksykon polskich muzyków pedagogów
urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Soáomko, Kraków 2008; Kompozytorzy
polscy 1918-2000. Biogramy, red. M. Podhajski, t. 2, Warszawa – GdaĔsk 2005.
3
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cyjnych, wywiadu czy autobiogra¿i. Przykáadem są prace Zo¿i Peret-ZiemlaĔskiej (teoretyka i wieloletniego pedagoga Akademii Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie). Autorka opublikowaáa wywiady i wspomnienia dokumentujące
dziaáalnoĞü artystyczną, pedagogiczną, organizatorską i naukową wybitnych
nauczycieli związanych z edukacją muzyczną (na przykáad Rozmowy z Marią
Wieman oraz Rozmowy z muzykami). Celem ich, oprócz moĪliwie obszernych
danych biogra¿cznych z „samego Ĩródáa”, byáo wierne przekazanie poglądów
i opinii rozmówców na temat róĪnych zagadnieĔ polskiego Īycia muzycznego,
ze szczególnym uwzglĊdnieniem problematyki szkolnictwa muzycznego i historii warszawskiej uczelni7. Spisane przez Peret-ZiemlaĔską wspomnienia absolwentów i pedagogów są osobistym Ğwiadectwem zasáug muzyków i nauczycieli
związanych z edukacją artystyczną, ukazującym „[…] ich peáną poĞwiecenia
sáuĪbĊ sztuce i pedagogice muzycznej”8.
Osobnym nurtem są wydawnictwa stojące na pograniczu publikacji naukowych i publicystyki muzycznej, czĊsto powstające przez wiele lat, jako rozmowy,
wywiady narracyjne (wywiady rzeki), przeprowadzane w niezwykle intymnych,
unikalnych sytuacjach. Na uwagĊ zasáugują na przykáad ksiąĪki: Iriny Nikolskiej
oraz Tadeusza KaczyĔskiego, bĊdące wywiadami narracyjnymi z Witoldem Lutosáawskim9; Mieczysáawa Tomaszewskiego rozmowy z Krzysztofem Pendereckim10; „wywiady rzeki” Izabelli Grzenkowicz z Tadeuszem Bairdem, Klaudii PodobiĔskiej i Leszka Polonego z Wojciechem Kilarem, i wiele innych11. Autorzy
tych publikacji wielokrotnie przyznają, Īe prace te są wynikiem autentycznych
spotkaĔ, w czasie których wybitni twórcy poruszają zarówno wątki osobiste, biogra¿czne, jak i tematy dotyczące estetyki, techniki i wáasnego warsztatu kompozytorskiego. TreĞcią tych publikacji są równieĪ osobiste poglądy wybitnych
twórców na temat wspóáczesnej i dawnej sztuki, wáasnej wizji rozwoju muzyki
oraz wydarzeĔ z Īycia artystycznego12. Jak wskazują autorzy, inspiracją do ich
powstania czĊsto byáy spontaniczne wywiady, rozmowy bĊdące dokumentalnym
komentarzem do twórczoĞci, które stopniowo wzbogacane byáy o dodatkowe notatki, szkice, teksty okazjonalnych wystąpieĔ i esejów13. W rezultacie powstawa-

Z. Peret-ZiemlaĔska, Rozmowy z muzykami, Warszawa 1998, s. 9.
Ibid., s. 9.
9
Zob.: T. KaczyĔski, Rozmowy z Witoldem Lutosáawskim, Wrocáaw 1993; I. Nikolska, Rozmowy
z Witoldem Lutosáawskim, Kraków 2003.
10
M. Tomaszewski, Penderecki, t. 1: Rozmowy lusáawickie, Lesko 2005.
11
T. Baird, I. Grzenkowicz, Tadeusz Baird. Rozmowy, szkice, reÀeksje, Kraków 1998;
K. PodobiĔska, L. Polony, CieszĊ siĊ darem Īycia: rozmowy z Wojciechem Kilarem, Kraków 1997.
12
Por.: Nikolska, op. cit., s. 6-7.
13
Baird, Grzenkowicz, op. cit., s. 7.
7
8
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áy prace nietypowe i niejednolite, odlegáe od sztywnego charakteru analiz naukowych. Przekazujące osobiste przeĪycia, komentarze i opinie.

Narracja jako metoda badaĔ jakoĞciowych
Przytoczone przykáady publikacji przekazują wiedzĊ ukazującą podmiotowy
wymiar osobowoĞci jednostki, dotyczącą jej toĪsamoĞci (osobowej, spoáecznej,
biogra¿cznej), sposobu interpretowania i wartoĞciowania zdarzeĔ, relacji miĊdzyludzkich, traktującą o drogach poszukiwania sensu Īycia i metodach radzenia sobie
z wyzwaniami losu. Specy¿ką poznawanych przez narracjĊ doĞwiadczeĔ i zjawisk
jest subiektywnoĞü. Zamieszczone w wypowiedziach i opisach przeĪycia, reÀeksje,
wewnĊtrzny dialog – to Ğwiat zjawisk niekonkretnych, niewymiernych, zmiennych,
zaleĪnych nie tylko od warunków zewnĊtrznych, lecz równieĪ od wewnĊtrznych,
osobistych standardów. Poznawanie go w kontekĞcie okreĞlonej rzeczywistoĞci
porządkuje i pomaga prawidáowo interpretowaü jego sekwencje i sens. ĝrodkiem,
który umoĪliwia docieranie do „Ğwiata subiektywnoĞci”, jest narracja.
W polskiej nauce ten rodzaj badaĔ ma dáugą tradycjĊ. Zapoczątkowany zostaá
przez Floriana Znanieckiego i Williama I. Thomasa, którzy poddali analizie naukowej pamiĊtniki zwykáych ludzi – polskich emigrantów14. Nowatorski pomysá
dwójki socjologów zainteresowaá przedstawicieli innych nauk humanistycznych
z róĪnych krĊgów naukowych i kulturowych: antropologii kultury, etnologii,
socjologii, ¿lozo¿i, psychologii, a w ostatnich latach pedagogiki. Przeáomowe
znaczenie dla tego typu badaĔ miaáa praca Charlotte Büchler, oparta na psychologicznej analizie pamiĊtników, w której autorka rozpatrywaáa rozwój czáowieka
w kontekĞcie caáego Īycia15. ĝwiatowy rozwój badaĔ narracyjnych nastąpiá w latach osiemdziesiątych XX wieku.
W naukach spoáecznych terminem „narracja” okreĞla siĊ kaĪdą intencjonalną
wypowiedĨ, która jest opowieĞcią o czymĞ wyraĪaną przez kogoĞ. Narracja moĪe
byü ustna lub pisemna, wywoáana przez badacza lub zasáyszana podczas pracy
terenowej, wywiadu lub zwykáej rozmowy. Norman K. Denzing, czoáowy propagator jakoĞciowych metod badaĔ w naukach spoáecznych, wskazuje, Īe narracja odwoáuje siĊ do biogra¿i, „[…] przedstawia doĞwiadczenia i de¿nicje danej
F. Znaniecki, W. I. Thomas, Cháop polski w Europie i Ameryce (1967). PodajĊ [za:] S. E.
Chase, Wywiad narracyjny. WieloĞü perspektyw, podejĞü, gáosów, [w:] Metody badaĔ jakoĞciowych,
t. 2, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, przekáad zbiorowy, Warszawa 2009, s. 15.
15
Ch. Büchler, Der menschliche Lebenslauf als psychologische Problems (1933); wyd. polskie:
Bieg Īycia ludzkiego, przeá. E. Cichy, J. Jarosz, Warszawa 1999. Zob. M. StraĞ-Romanowska,
Narracja jako opowieĞü indywidualna i jako kontekst kultury, [w:] Psychologia maáych i wielkich
narracji, red. M. StraĞ-Romanowska, B. Bartosz, M. ĩurko, Warszawa 2010, s. 13.
14
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osoby, grupy lub organizacji tak, jak ta osoba, grupa czy organizacja interpretuje
te doĞwiadczenia”16. Podstawowym zaáoĪeniem jest realizacja badaĔ z zachowaniem perspektywy i rozumienia osób, których badania narracyjne dotyczą,
a jednoczeĞnie ukazywanie dynamicznego rozwoju wydarzeĔ. „Subiektywna
perspektywa badanych […] staje siĊ, zatem podstawowym punktem wyjĞcia do
konstruowania uogólnieĔ teoretycznych”17.
Wspóáczesne badania narracyjne stanowią specy¿czny typ analiz jakoĞciowych, wáaĞciwy dla wielu dyscyplin humanistycznych. Susan E. Chase wskazuje, Īe charakteryzuje je „[…] interdyscyplinarnoĞü ujĊü analitycznych, zróĪnicowanie stosowanych pojĊü dyscyplinarnych oraz zestawienie tradycyjnych
i innowacyjnych metod badawczych”18. Wszystko to skupia siĊ wokóá zainteresowania biogra¿cznymi szczegóáami narracji kogoĞ, kto je przeĪywa. Narracyjny
charakter przekazu kulturowego odzwierciedla narracyjny charakter ludzkiego
doĞwiadczenia. Naukowcy wybierający metody narracyjne są zwolennikami dogáĊbnego poznawania szczegóáów. Ale nie chodzi im o przedstawienie prawidáowoĞci i zaleĪnoĞci statystycznych, lecz o wnikliwe poznanie, opis i wyjaĞnienie
fenomenu spoáecznego, na przykáad twórczoĞci wybitnej jednostki, ksztaátowanie siĊ powoáania poznawczego, znaczenia osób waĪnych w Īyciu czáowieka19.
Uczeni zainteresowani tą formą badaĔ jakoĞciowych wskazują, Īe narracja
moĪe mieü trzy rodzaje relacji20:
1. Krótka tematyczna historia dotycząca pewnego szczególnego wydarzenia i okreĞlonych postaci (np.: spotkania, incydentu, momentu
Īycia);
2. Szersza opowieĞü o istotnych aspektach czyjegoĞ Īycia, dotycząca
etapu nauki szkolnej, pracy zawodowej, Īycia rodzinnego, waĪnych
wydarzeĔ związanych z traumatycznymi przeĪyciami w czasie wojny lub katastrofy;
3. Narracja o czyimĞ Īyciu od narodzin do chwili obecnej.
W najszerszym rozumieniu zatem metody narracyjne są związane z badaniami biogra¿cznymi, w których podstawą jest analiza przebiegu Īycia czáowieka,
16
N. K. Denzing, The Research Act, 1970. PodajĊ [za:] I. K. Helling, Metoda badaĔ
biogra¿cznych, [w:] Metoda biogra¿czna w socjologii, red. J. Wáodarek, M. Zióákowski, Warszawa
– PoznaĔ 1990, s. 14.
17
J. Wáodarek, M. Zióákowski, Status metody biogra¿cznej, [w:] Metoda biogra¿czna
w socjologii…, s. 5.
18
Chase, op. cit., s.16.
19
Ibid., s. 16.
20
Ibid., s.17.
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ukierunkowana na róĪne zagadnienia21. Naukowcy, wybierając badania narracyjne, stosują podejĞcie biogra¿czne, studium przypadku lub wywiad narracyjny22.
Specy¿ka realizacji badaĔ narracyjno-biogra¿cznych
w pedagogice muzyki
Badania narracyjne na gruncie pedagogiki mają swój charakterystyczny rys.
Ich metodyczne wykorzystanie jest w polskiej pedagogice zjawiskiem stosunkowo nowym, a systematyzacja tego nurtu nadal nastrĊcza wiele trudnoĞci23. PróbĊ uporządkowania tych zagadnieĔ podjĊáa Danuta Lalak w nowej, waĪnej dla
metodologii badaĔ jakoĞciowych w pedagogice, publikacji ĩycie jak biogra¿a.
PodejĞcie biogra¿czne w perspektywie pedagogicznej24. Wedáug autorki pedagogiczny aspekt badaĔ biogra¿cznych związany jest z poznawczą teorią rozwoju
rozumianą jako proces uczenia siĊ i ksztaátowania, w której teoria wychowania
jest bliska koncepcji biegu Īycia25. Lalak okreĞla biogra¿Ċ lub doĞwiadczenia
biogra¿czne jako najbardziej stabilny element indywidualnego rozwoju, rozumianego jako proces zdobywania doĞwiadczeĔ, uczenie siĊ oraz ksztaátowanie,
czyli wykorzystywanie owych doĞwiadczeĔ (nie zawsze w peáni uĞwiadomione)
do aktywnej zmiany w sobie. W sposób znaczący okreĞla to cytat z wymienionej
publikacji26:
„Biogra¿a jest indywidualnym losem czáowieka rozpostartym miĊdzy
jego narodzinami i Ğmiercią (czas Īycia), a równoczeĞnie aktem jego wáasnej kreatywnej aktywnoĞci. Biogra¿a nadaje sens kaĪdemu codziennemu
doĞwiadczeniu, poprzedza Īycie i jest jego naturalnym przedáuĪeniem”.

Jak wspomniano wczeĞniej, analizy dotyczące biogra¿i dawnych i wspóáczesnych wielkich twórców oraz studia nad talentami mają bogatą tradycjĊ w piĞmiennictwie muzycznym. Istotnym elementem tych analiz są równieĪ procesy

Por.: I. K. Helling, Metoda badaĔ biogra¿cznych, [w:] Metoda biogra¿czna w socjologii…,
s. 14, 15; M. StaĞkiewicz, TwórczoĞü i interakcja, PoznaĔ 1999, s. 82.
22
Ibid., s. 83.
23
D. Kubinowski, JakoĞciowe badania pedagogiczne. Filozo¿a. Metodyka. Ewaluacja, Lublin
2011, s. 166,167.
24
D. Lalak, ĩycie jak biogra¿a. PodejĞcie biogra¿czne w perspektywie pedagogicznej,
Warszawa 2010.
25
Ibid., s. 57.
26
Ibid., s. 39.
21
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nauczania i uczenia siĊ muzyki27. Badania narracyjne w tym zakresie związane
z pedagogiką muzyki mogą dotyczyü zatem wielu aspektów, na przykáad: etapów nauki szkolnej, poglądów związanych z ksztaáceniem muzycznym, pracy
pedagogicznej muzyków czy modelu muzycznych tradycji rodzinnych oraz róĪnych przejawów aktywnoĞci muzycznej czáowieka ukierunkowanej na sprawy
wychowania i edukacji artystycznej28. Badania z pedagogiki muzyki mają zwykle
charakter interdyscyplinarny, wymagają ujĊcia wielowątkowego i wielokontekstowego. Podobnie jak w innych procedurach wykorzystują zapoĪyczenia metodyki z róĪnych dyscyplin spoáecznych z uwzglĊdnieniem wáasnej specy¿ki29.
W przypadku badaĔ narracyjnych są to metody badaĔ jakoĞciowych wáaĞciwe dla
socjologii, psychologii i pedagogiki.
Istnieje jednak róĪnica w opracowaniach biogra¿cznych z zakresu psychologii, pedagogiki czy socjologii. Odnosi siĊ to zarówno do rodzaju materiaáu
biogra¿cznego, jaki jest poddawany analizie naukowej, jak i sposobu badania
respondentów. OdmiennoĞü taka w znaczący sposób moĪe dotyczyü badaĔ o tematyce muzycznej.
W socjologii badane są biogra¿e, wywiady lub rozmowy ludzi przeciĊtnych,
relacjonujących swoje doĞwiadczenia prostym, oszczĊdnym jĊzykiem. W ten sposób ukazane są losy jednostek reprezentujących okreĞlone grupy spoáeczne czy zawodowe, w kontekĞcie wspóáczesnych przeobraĪeĔ kulturowych, politycznych lub
ekonomicznych30. W efekcie tych zjawisk zachodzą znaczące zmiany cywilizacyjne, które uwidaczniają nowe wzory przebiegu Īycia, realizowane przez kolejne pokolenia. Unika siĊ jednak analiz ukierunkowanych na badania jednostkowe, wykorzystujące subiektywne oceny, poglądy czy opinie. PodobieĔstwa indywidualnych
Īyciorysów – które są wáaĞciwe dla okreĞlonego pokolenia lub czáonków kolejnych
pokoleĔ danego spoáeczeĔstwa – porównuje siĊ z jednym wzorem biogra¿i. „Przez
co stopieĔ zgodnoĞci indywidualnych Īyciorysów uznaü moĪna za wskaĨnik kontynuacji zmian w organizacji i kulturze spoáeczeĔstwa”31.
W psychologii – równieĪ w psychologii muzyki – badania narracyjne czĊsto
dotykają zagadnieĔ psychobiogra¿i twórczej, gdzie analizie – oprócz wymienionych wczeĞniej materiaáów – poddawane są równieĪ listy, pamiĊtniki, notatki
oraz wytwory: dzieáa sztuki materialnej, kompozycje, publikacje (w innych dzie27
J. Jemielnik, Kariery zawodowe muzyków w Ğwietle analizy dróg edukacyjnych i aktywnoĞci
artystycznej, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skáodowska. Artes” vol. V 2007, s. 105-130.
28
Ibid., s. 106-107.
29
W. A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego ksztaácenia
muzycznego, Kraków 2012, s. 73, 80-81.
30
E. Hajduk, Kulturowe wyznaczniki biegu Īycia, Warszawa 2001, s. 7-8; zob. teĪ StaĞkiewicz,
op. cit., s. 87.
31
Hajduk, op. cit., s. 145.
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dzinach prace plastyczne czy literackie). CzĊsto respondentami są osoby publiczne, posiadające wysoką pozycjĊ spoáeczną, Ğwiadome wartoĞci swoich dokonaĔ,
posiadające rozwiniĊtą autoreÀeksjĊ i poziom kompetencji jĊzykowych32. Dotyczy to równieĪ najbliĪszych, rodziny i przyjacióá z otoczenia, którzy formuáują opinie na temat interesujących dla badacza problemów dotyczących Īycia
i twórczoĞci respondentów. W rezultacie zebrany do analizy materiaá biogra¿czny i autobiogra¿czny tworzy elementy stylizacji narracyjnej bĊdącej Ğwiadomą
autoprezentacją, która bliska jest autokreacji i znacznie rozszerza faktogra¿czny
zakres zbieranych materiaáów33.
W pedagogice – w nowoczesnym ujĊciu – analizie poddawane są etapy edukacji, które traktowane są jako biogra¿czny proces wychowania opierający siĊ na
antropologicznym zaáoĪeniu uwzglĊdniania Ğwiata przeĪywanego i biegu Īycia,
w którym ksztaácenie jest historią Īycia danej osoby34. Przy czym wielu badaczy
zdecydowanie odróĪnia autobiogra¿Ċ, pamiĊtniki czy wspomnienia od biogra¿i
edukacyjnej, rozumianej jako specy¿czna metoda edukacyjna. Biogra¿a edukacyjna to narzĊdzie pozwalające na peániejsze zrozumienie procesu uczenia siĊ czáowieka, metoda biogra¿czna zaĞ ujmuje historiĊ Īycia danej osoby. Takie ujĊcie biogra¿i stwarza interesujący obszar badaĔ, w którym kariera muzyczna utoĪsamiana
moĪe byü z przebiegiem ksztaácenia. Analizowane historie Īycia zogniskowane są
przede wszystkim na toku nauki, traktowanym jako „Īyciowa podróĪ w ksztaáceniu”, a nawet jako koncepcja „biegu Īycia”35. W pedagogice muzyki stwarza to
moĪliwoĞü analizy róĪnych aspektów edukacji i karier artystyczno-zawodowych
w kontekĞcie podjĊtego ksztaácenia muzycznego na przestrzeni caáego Īycia36.

Obszary badaĔ narracyjno-biogra¿cznych w pedagogice muzyki
Szukając potwierdzenia koniecznoĞci szerszego wykorzystania metod narracyjnych w pedagogice muzyki, warto zwróciü uwagĊ na sáowa Danuty Lalak,
która wskazuje, Īe w tradycyjnym spoáeczeĔstwie zewnĊtrzne ramy Īycia stanowiáy stabilny schemat funkcjonowania czáowieka. Obecna sytuacja znacznie to
zmieniáa. W kontekĞcie biogra¿i synonimem „wychowania” staje siĊ „edukacja”
(e-duco – wydobywam), bo to wáaĞnie ona obejmuje wszelkie dziaáania mające
wpáyw na zmiany podmiotu i przedmiotu nauczania, sáuĪąc wielorakim formom
StaĞkiewicz, op. cit., s. 87.
Ibid., s. 87.
34
Lalak, op. cit., s. 87, 88.
35
Ibid., s. 48.
36
Jemielnik, op. cit., s. 125, passim.
32
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ksztaátowania jednostki37. Zgodnie zatem z tezą Danuty Lalak moĪna uznaü, Īe
biogra¿a jest narzĊdziem konstruowania, odzwierciedlania i badania procesów
indywidualnego uczenia siĊ i rozwoju, „[…] daje moĪliwoĞü analizy sposobów
stosowania autoreÀeksji biogra¿cznej w procesach zmiany indywidualnej i spoáecznej (edukacja, pamiĊü zbiorowa, relacje w Ğrodowisku)”38. Teza ta wydaje siĊ
równieĪ bliska problematyce badawczej pedagogiki muzyki39.
W analizach związanych z tą dziedziną, podobnie jak z szerszym kontekstem pedagogiki, moĪna wskazaü dwa ujĊcia metody biogra¿cznej – badawcze
i edukacyjne40. Aspekt badawczy metody biogra¿cznej polega na poszukiwaniu
uwarunkowaĔ potrzeb edukacyjnych osób muzyków przez analizĊ udziaáu w instytucjach ksztaácenia i przebiegu kariery uczniowskiej. Pytania badawcze tego
wymiaru mogą siĊ koncentrowaü na zagadnieniach związanych z edukacją, jej
kierunkiem i czynnikami skáaniającymi do podjĊcia drogi zawodowej. Edukacyjny wymiar studiów biogra¿cznych polega na przywoáywaniu wspomnieĔ,
poddawaniu ich reÀeksji, wysuwaniu wniosków na teraĨniejszoĞü i przyszáoĞü.
Uczestnicy badaĔ uczą siĊ mówiü o sobie, sáuchaü innych, analizowaü wypowiedzi, rekonstruowaü wáasne doĞwiadczenia, porównywaü je. Rozbudzona zostaje
ich ĞwiadomoĞü narracyjna. W tym kontekĞcie metoda biogra¿czna posiada wartoĞci nie tylko heurystyczne, ale gáĊboko pedagogiczne41.
Wymienione ujĊcia wskazują na obszary eksploracji moĪliwych do realizacji
zakresie problematyki muzycznej w pedagogice.
1. Analiza funkcjonowania Ğrodowiska spoáecznego i rodzinnego.
ħródeá oraz inspiracji tego nurtu moĪna dopatrywaü siĊ nie tylko
w powieĞciach biogra¿cznych czy autobiogra¿ach poĞwiĊconych
wielkim twórcom i wykonawcom. Interesujących materiaáów dostarczają równieĪ liczne badania diagnostyczne i wywiady narracyjne (wywiady rzeki) przeprowadzane z muzykami42.
2. Badania i prace przedstawiające losy i dziaáalnoĞü pedagogiczno-artystycznej muzyków, nauczycieli oraz ich uczniów, znane z powieLalak, op. cit., s. 40.
Ibid., s. 16.
39
Por. Sacher, op. cit., s. 72, 73.
40
Lalak, op. cit., s. 89.
41
Por. O. Czerniawska, Badania biogra¿czne i ich rola w ksztaáceniu andragogicznym, [w:]
Drogi i bezdroĪa andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy, red. O. Czerniawska, àódĨ 2000.
PodajĊ [za:] Lalak, op. cit., s. 90.
42
W piĞmiennictwie muzycznym przykáadem są badania M. SierszeĔskej-Leraczyk. Por.
M. SierszeĔska-Leraczyk, ĝrodowisko rodzinne a ciągáoĞü i jakoĞü edukacji muzycznej, PoznaĔ
2011.
37
38
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Ğci, pamiĊtników i wspomnieĔ. Opisane fakty biogra¿czne i związane z nimi róĪne doĞwiadczenia wskazują na procesualny i rozwojowy charakter wydarzeĔ wychowawczo-edukacyjnych drogi artystycznej i dziaáalnoĞci pedagogicznej bohaterów. Stanowią dogodny
punkt wyjĞcia do reÀeksji zarówno nad Ğrodowiskiem muzycznym,
jak i róĪnymi aspektami wychowawczymi podjĊtej edukacji, poczynając od metod pracy dydaktycznej wybitnych pedagogów muzyków, po osobiste rozwaĪania ukazujące szczegóáy indywidualnych
zmagaĔ z wáasną sáaboĞcią na drodze ksztaácenia43.
3. Analiza związków miĊdzy edukacją (np. muzyczną) a zmianą spoáeczną. Stanisáaw Palka wskazuje, Īe pokazanie przeĪytych perspektyw i moĪliwoĞci pokonywania trudnoĞci w budowaniu nowych ram
i norm naszego zbiorowego Īycia jest wspóáczeĞnie niezwykle zaleĪne od poziomu oĞwiecenia umysáowego, rozbudzenia motywacji
i kompetencji osób zajmujących siĊ edukacją44. Spojrzenie na Īycie
czáowieka z perspektywy przemian spoáeczno-politycznych, które
w istotny sposób wpáywają na styl myĞlenia, potrzeby i motywacje, pozwala na uchwycenie wielu zjawisk dotyczących przeobraĪeĔ
kultury w róĪnych Ğrodowiskach45. Realizując badania narracyjne
w tym obszarze, zyskujemy wiedzĊ o tych uwarunkowaniach oraz
instrumentach przyczyniających siĊ do owych zmian, dotyczących
procesów uczenia siĊ i realizacji kariery artystycznozawodowej
w nowych warunkach i sytuacjach46.

43
Przykáadem wymieniane wczeĞniej publikacje Z. Peret-ZiemlaĔskiej oraz liczne prace
badawcze o charakterze biogra¿cznym realizowane w ramach prac magisterskich i doktorskich,
poĞwiĊcone wybitnym polskim muzykom-nauczycielom dziaáającym w róĪnych oĞrodkach.
44
S. Palka, OdrĊbnoĞci i związki teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki edukacyjnej, [w:]
Granice autonomii, teorii i praktyki edukacyjnej, red. J. Piekarski, E. CyraĔska, D. Urbaniak-Zając,
àódĨ 2002, s. 14.
45
Lalak, op. cit., s. 92.
46
Dobrym przykáadem jest tu koncepcja biogra¿i artystycznej rozpatrywana jako „wzór
biogra¿i szkoáa-estrada” E. Hajduka, gdzie autor przedstawia nowy sposób ksztaátowania
biogra¿i artystycznej w spoáeczeĔstwie zurbanizowanym i uprzemysáowionym. Wedáug Hajduka
to wspóáczesny rodzaj kariery, która moĪe byü realizowana zarówno w procesie kulturowego
dziedziczenia wzorca ze Ğrodowiska rodzinnego, jak i atrakcyjny wzór kariery dla jednostek,
które nie mają rodowodu artystycznego, a chcą wáasną pracą, talentem, determinacją i aspiracjami
osiągnąü sukces. Stąd wiele karier i sukcesów osiągają osoby ze Ğrodowisk ubogich o niewielkich
tradycjach artystycznych, a nawet niepeánosprawne ¿zycznie lub umysáowo. Hajduk, op. cit., s. 111
i passim. Zob. teĪ J. Jemielnik, Kariera muzyczna inaczej, [w:] Edukacja ustawiczna dorosáych
w europejskiej przestrzeni ksztaácenia z perspektywy polskich doĞwiadczeĔ. Studia i szkice
socjopedagogiczne, red. M. Pakuáa, A. Dudak, Lublin 2009, s. 165-166.
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4. Interesującym obszarem badaĔ jest równieĪ narracja w wymiarze
biogra¿czno-terapeutycznym, bazująca na naturalnej potrzebie opowiadania o swoim Īyciu. Opisy takie nie stanowią jednak psychoterapii w dosáownym tego sáowa znaczeniu. Chodzi raczej o przywoáanie pozytywnych doĞwiadczeĔ z przeszáoĞci. Opowiadanie Īycia
wiąĪe siĊ z potrzebami egzystencjonalnymi wspóáczesnego czáowieka, których zaspakajanie pozwala zbudowaü obraz samego siebie, zrozumieü siebie, uksztaátowaü stosunek do Ğwiata47. PotrzebĊ
taką mają najczĊĞciej ludzie starsi, którzy wiele przeĪyli i czĊsto los
stawia ich w obliczu trudnych moralnie rozstrzygniĊü. To unikalna
forma autoreÀeksji, w której autor jest jednoczeĞnie recenzentem,
sĊdzią i bezstronnym narratorem wáasnego Īycia48.

ReÀeksja koĔcowa
W Ğwietle zaprezentowanych rozwaĪaĔ biogra¿a i narracja przedstawiają siĊ
jako specy¿czne podejĞcie metodyczne w badaniach pedagogicznych sáuĪące realizacji róĪnorodnych celów: wychowawczych, edukacyjnych, a nawet terapeutycznych. DziĊki niej moĪliwe jest rozpoznanie w szczegóáowych faktach psychobiogra¿cznych, indywidualnej spersonalizowanej prawdy, która okreĞla system osobistych znaczeĔ w kontekĞcie obecnych zmian spoáeczno-kulturowych.
WspóáczeĞnie analiza kontekstów biogra¿cznych czĊĞciej dokonywana jest przez
zastosowanie pojĊü: edukacja, rozwój, ksztaátowanie. W rezultacie badania biogra¿czne mogą byü realizowane w przestrzeni edukacyjnej, w której podmiotem i przedmiotem badaĔ jest wiedza o czáowieku i Ğrodowisku, traktowana jako
historia Īycia jednostki i rozpatrywana w perspektywie rozwoju, ksztaátowania
oraz edukacji49. Pomaga to, poprzez wymianĊ doĞwiadczeĔ, porządkowaü i lepiej
zrozumieü to, co dzieje siĊ w otaczającym Ğwiecie. Poznanie przeĪyü innych ludzi, ich sposobu myĞlenia i motywacji dziaáaĔ sprzyja osiąganiu miĊdzyludzkiego porozumienia i wzajemnej tolerancji.
Zaprezentowane metody badawcze nie odnoszą siĊ bezpoĞrednio do problematyki studiów typowo muzycznych. NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ, Īe zmieniająca siĊ rzeczywistoĞü spoáeczno-ekonomiczna stwarza nowe wyzwania takĪe ludziom związanym bezpoĞrednio z kulturą muzyczną. Coraz czĊstsze powiązania
tej sfery Īycia spoáecznego ze Ğwiatem biznesu i wolnym rynkiem rodzi zapotrzeLalak, op. cit., s. 94, 95.
Ibid., s. 99.
49
Ibid., s. 79.
47

48
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bowanie i koniecznoĞü na dziaáalnoĞü, która stworzyáaby moĪliwoĞü promocji tej
dziedziny Īycia. TakĪe kariery muzyczne mogą byü realizowane przy wykorzystaniu praw wáaĞciwych dla dziedzin ekonomicznych i przemysáowych. JednakĪe
od dawna muzycy nie ograniczają siĊ do prowadzenia tylko jednego typu dziaáalnoĞci muzycznej. W związku z tym ukazanie ich muzycznych biogra¿i i karier
jest sprawą záoĪoną i wymaga wskazania wielu czynników – edukacyjnych, motywacyjnych, osobowoĞciowych i spoáecznych, które mogą mieü hipotetyczne
znaczenie w tym procesie. Dlatego waĪna jest aktualizacja badaĔ biogra¿cznych
muzyków oraz ukazywanie ich dziaáalnoĞci nie tylko jako przebiegu faz rozwoju
muzycznego, ciągu sukcesów artystycznych w kolejnych etapach edukacji i pracy zawodowej, lecz równieĪ jako sposobu myĞlenia na temat zawodu, realizacji
planów, oceny jego pozycji w spoáeczeĔstwie oraz perspektyw na przyszáoĞü,
a takĪe korzyĞci i barier związanych z jego wykonywaniem.

SUMMARY
The article shows selected problems of contemporary narrative studies. They are
a special type of qualitative analyses characteristic of many humanistic disciplines: e.g.
sociology, psychology, or pedagogy. They may also apply to musical issues, inter alia
biographical studies in the broad sense.
In Polish literature on the subject there are many publications concerning different
aspects of the life, creative work, and artistic and pedagogical activities of persons connected with art, culture, and music education. The article stresses that the speci¿city of
the facts and phenomena learned in that way is the subjective character of their transmission. The experiences and reÀection contained in the collected utterances and descriptions
show an inner dialogue – the world of unspeci¿ed, immeasurable and variable phenomena dependent not only on external conditions but also on inner, personal standards. This
makes it possible to analyze musical biographies in a new way.
In light of the theoretical and methodological discussion presented in the article, biography and narrative appear to be a special type of methodological approach that uses
different kinds of relationships and covers many areas associated with the study of musicians, their activities, development, and career. The narrative approach is a valuable
source of unique information on the biographies of musicians. It is also a worthwhile way
of learning about socio-cultural changes concerning awareness of and thinking about the
profession of musician and music education.

