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Wprowadzenie

W pi miennictwie muzycznym studia nad talentami, realizowane na podsta-
wie analizy biogra  i ludzi wybitnych, maj  bogat , ponad wiekow , tradycj . 
Opisy ycia i twórczo ci muzyków – geniuszy kultury europejskiej, na przyk ad 
Monteverdiego, Beethovena czy Chopina – cz sto powstawa y nawet w krótkim 
czasie po mierci mistrzów, jako relacje osób, które zna y ich osobi cie. 

Pocz tki w a ciwych bada  biogra  cznych nad jednostkami wybitnie uzdol-
nionymi odnajdujemy w pracach Francisa Galtona oraz jego kontynuatorów: Ca-
tharine Cox, Anny Roe, Franka Barrona i Gézy Révésza1. Wa nym nurtem by y 
studia nad przebiegiem ludzkiego ycia i karier zawodowych realizowane przez 
Charlotte Bühler oraz nieco pó niej – przez Donalda E. Supera2. W przytoczo-
nych przyk adach bada  chodzi o o stworzenie pewnego modelu potwierdzaj -
cego teorie dotycz ce cech i czynników sprzyjaj cych rozwojowi ró nych zdol-

1 M. Manturzewska, Przebieg ycia muzyka w wietle bada  biogra  cznych, [w:] Wybrane 
zagadnienia z psychologii muzyki, red. M. Manturzewska, H. Kotarska, Warszawa 1990, s. 309.

2 Ibid., s. 309. 
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92 Joanna Jemielnik

no ci lub talentów, w tym i muzycznych. Jednak zakres rozwa a  w przypadku 
muzyków by  cz sto ograniczony do pocz tkowych – dzieci cych lub m odzie -
czych – okresów, bez szukania kontekstów interakcji ze rodowiskiem spo ecz-
no-kulturowym w perspektywie ca ego ycia jednostki3. 

W Polsce prekursork  bada  biogra  cznych dotycz cych przebiegu ycia mu-
zyków jest Maria Manturzewska. Autorka, zainspirowana pracami wymienionych 
badaczy oraz publikacjami dotycz cymi rozwoju muzycznego dzieci i m odzie y 
(realizowanymi m.in. przez Rosamunnd Shuter, Helmuta Moog), w drugiej po o-
wie lat siedemdziesi tych kierowa a zespo em badawczym dzia aj cym w Instytu-
cie Pedagogiki Muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. 
Zespó  prowadzi  d ugofalowe prace i studia dotycz ce przebiegu ycia wspó cze-
snych polskich muzyków, reprezentuj cych siedem specjalno ci i pi  generacji 
pokoleniowych4. G ównym celem by o zgromadzenie danych zwi zanych z prze-
biegiem ycia i kariery artystycznej polskich muzyków. Równie cenne okaza y 
si  informacje dodatkowe, dotycz ce na przyk ad stylu i warunków ycia, gustów 
i preferencji. W artykule relacjonuj cym wyniki analiz autorka zaznacza, e ma 
wiadomo  z o ono ci i trudno ci eksploracji podj tego obszaru bada . Z tego 

wzgl du uzna a, e „[…] mia y one charakter pilota owy zarówno w aspekcie me-
tod, jak i problemów badawczych […]”, dlatego na ówczesnym etapie nie stawiano 
sobie adnych ambitnych celów teoretycznych5. Mimo to Manturzewska zapropo-
nowa a model sze ciu faz przebiegu ycia. To pozwoli o na sformu owanie hipotez 
dotycz cych g ównych czynników u atwiaj cych i utrudniaj cych rozwój muzycz-
no-zawodowy, ze wskazaniem punktów oczekiwanych kryzysów i sukcesów y-
ciowych, swoistych dla muzyków ró nych specjalno ci. 

Pionierska na gruncie polskiej psychologii muzyki praca Marii Manturzew-
skiej mia a by  inspiracj  do kolejnych bada . Nie powsta y jednak analizy o tak 
szerokim zakresie6. Cz ciej realizowano krótkie opracowania dotycz ce ró -
nych aspektów bada  biogra  cznych z wykorzystaniem elementów metod narra-

3 Ibid., s. 307.
4 Ibid., s. 308.
5 Ibid., s. 309.
6 W nurcie bada  narracyjno-biogra  cznych mie ci si  wiele publikacji poruszaj cych si  

w w szym zakresie. Por. m.in.: K. Miklaszewski, Osoby znacz ce w wypowiedziach muzyków, 
[w:] Cz owiek – muzyka – psychologia, red. W. Jankowski, B. Kami ska, A. Mi kiewicz, 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 maj  wydawnictwa 
o charakterze encyklopedyczno-leksykalnym: Encyklopedia Muzyczna PWM. Cz  biogra  czna, 
red. E. Dzi bowska, t. 1-12, Kraków 1979-2013; Leksykon polskich muzyków pedagogów 
urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-So omko, Kraków 2008; Kompozytorzy 
polscy 1918-2000. Biogramy, red. M. Podhajski, t. 2, Warszawa – Gda sk 2005. 
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93Wybrane aspekty bada  narracyjnych w kontek cie analizy biografii muzycznych

cyjnych, wywiadu czy autobiogra  i. Przyk adem s  prace Zo  i Peret-Ziemla -
skiej (teoretyka i wieloletniego pedagoga Akademii Muzycznej im. F. Chopina 
w Warszawie). Autorka opublikowa a wywiady i wspomnienia dokumentuj ce 
dzia alno  artystyczn , pedagogiczn , organizatorsk  i naukow  wybitnych 
nauczycieli zwi zanych z edukacj  muzyczn  (na przyk ad Rozmowy z Mari  
Wieman oraz Rozmowy z muzykami). Celem ich, oprócz mo liwie obszernych 
danych biogra  cznych z „samego ród a”, by o wierne przekazanie pogl dów 
i opinii rozmówców na temat ró nych zagadnie  polskiego ycia muzycznego, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem problematyki szkolnictwa muzycznego i histo-
rii warszawskiej uczelni7. Spisane przez Peret-Ziemla sk  wspomnienia absol-
wentów i pedagogów s  osobistym wiadectwem zas ug muzyków i nauczycieli 
zwi zanych z edukacj  artystyczn , ukazuj cym „[…] ich pe n  po wiecenia 
s u b  sztuce i pedagogice muzycznej”8. 

Osobnym nurtem s  wydawnictwa stoj ce na pograniczu publikacji nauko-
wych i publicystyki muzycznej, cz sto powstaj ce przez wiele lat, jako rozmowy, 
wywiady narracyjne (wywiady rzeki), przeprowadzane w niezwykle intymnych, 
unikalnych sytuacjach. Na uwag  zas uguj  na przyk ad ksi ki: Iriny Nikolskiej 
oraz Tadeusza Kaczy skiego, b d ce wywiadami narracyjnymi z Witoldem Lu-
tos awskim9; Mieczys awa Tomaszewskiego rozmowy z Krzysztofem Penderec-
kim10; „wywiady rzeki” Izabelli Grzenkowicz z Tadeuszem Bairdem, Klaudii Po-
dobi skiej i Leszka Polonego z Wojciechem Kilarem, i wiele innych11. Autorzy 
tych publikacji wielokrotnie przyznaj , e prace te s  wynikiem autentycznych 
spotka , w czasie których wybitni twórcy poruszaj  zarówno w tki osobiste, bio-
gra  czne, jak i tematy dotycz ce estetyki, techniki i w asnego warsztatu kom-
pozytorskiego. Tre ci  tych publikacji s  równie  osobiste pogl dy wybitnych 
twórców na temat wspó czesnej i dawnej sztuki, w asnej wizji rozwoju muzyki 
oraz wydarze  z ycia artystycznego12. Jak wskazuj  autorzy, inspiracj  do ich 
powstania cz sto by y spontaniczne wywiady, rozmowy b d ce dokumentalnym 
komentarzem do twórczo ci, które stopniowo wzbogacane by y o dodatkowe no-
tatki, szkice, teksty okazjonalnych wyst pie  i esejów13. W rezultacie powstawa-

7 Z. Peret-Ziemla ska, Rozmowy z muzykami, Warszawa 1998, s. 9.
8 Ibid., s. 9.
9 Zob.: T. Kaczy ski, Rozmowy z Witoldem Lutos awskim, Wroc aw 1993; I. Nikolska, Rozmowy 

z Witoldem Lutos awskim, Kraków 2003.
10 M. Tomaszewski, Penderecki, t. 1: Rozmowy lus awickie, Lesko 2005.
11 T. Baird, I. Grzenkowicz, Tadeusz Baird. Rozmowy, szkice, re  eksje, Kraków 1998; 

K. Podobi ska, L. Polony, Ciesz  si  darem ycia: rozmowy z Wojciechem Kilarem, Kraków 1997.
12 Por.: Nikolska, op. cit., s. 6-7.
13 Baird, Grzenkowicz, op. cit., s. 7.
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94 Joanna Jemielnik

y prace nietypowe i niejednolite, odleg e od sztywnego charakteru analiz nauko-
wych. Przekazuj ce osobiste prze ycia, komentarze i opinie. 

Narracja jako metoda bada  jako ciowych

Przytoczone przyk ady publikacji przekazuj  wiedz  ukazuj c  podmiotowy 
wymiar osobowo ci jednostki, dotycz c  jej to samo ci (osobowej, spo ecznej, 
biogra  cznej), sposobu interpretowania i warto ciowania zdarze , relacji mi dzy-
ludzkich, traktuj c  o drogach poszukiwania sensu ycia i metodach radzenia sobie 
z wyzwaniami losu. Specy  k  poznawanych przez narracj  do wiadcze  i zjawisk 
jest subiektywno . Zamieszczone w wypowiedziach i opisach prze ycia, re  eksje, 
wewn trzny dialog – to wiat zjawisk niekonkretnych, niewymiernych, zmiennych, 
zale nych nie tylko od warunków zewn trznych, lecz równie  od wewn trznych, 
osobistych standardów. Poznawanie go w kontek cie okre lonej rzeczywisto ci 
porz dkuje i pomaga prawid owo interpretowa  jego sekwencje i sens. rodkiem, 
który umo liwia docieranie do „ wiata subiektywno ci”, jest narracja.

W polskiej nauce ten rodzaj bada  ma d ug  tradycj . Zapocz tkowany zosta  
przez Floriana Znanieckiego i Williama I. Thomasa, którzy poddali analizie na-
ukowej pami tniki zwyk ych ludzi – polskich emigrantów14. Nowatorski pomys  
dwójki socjologów zainteresowa  przedstawicieli innych nauk humanistycznych 
z ró nych kr gów naukowych i kulturowych: antropologii kultury, etnologii, 
socjologii,  lozo  i, psychologii, a w ostatnich latach pedagogiki. Prze omowe 
znaczenie dla tego typu bada  mia a praca Charlotte Büchler, oparta na psycho-
logicznej analizie pami tników, w której autorka rozpatrywa a rozwój cz owieka 
w kontek cie ca ego ycia15. wiatowy rozwój bada  narracyjnych nast pi  w la-
tach osiemdziesi tych XX wieku. 

W naukach spo ecznych terminem „narracja” okre la si  ka d  intencjonaln  
wypowied , która jest opowie ci  o czym  wyra an  przez kogo . Narracja mo e 
by  ustna lub pisemna, wywo ana przez badacza lub zas yszana podczas pracy 
terenowej, wywiadu lub zwyk ej rozmowy. Norman K. Denzing, czo owy pro-
pagator jako ciowych metod bada  w naukach spo ecznych, wskazuje, e narra-
cja odwo uje si  do biogra  i, „[…] przedstawia do wiadczenia i de  nicje danej 

14 F. Znaniecki, W. I. Thomas, Ch op polski w Europie i Ameryce (1967). Podaj  [za:] S. E. 
Chase, Wywiad narracyjny. Wielo  perspektyw, podej , g osów, [w:] Metody bada  jako ciowych, 
t. 2, red. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, przek ad zbiorowy, Warszawa 2009, s. 15. 

15 Ch. Büchler, Der menschliche Lebenslauf als psychologische Problems (1933); wyd. polskie: 
Bieg ycia ludzkiego, prze . E. Cichy, J. Jarosz, Warszawa 1999. Zob. M. Stra -Romanowska, 
Narracja jako opowie  indywidualna i jako kontekst kultury, [w:] Psychologia ma ych i wielkich 
narracji, red. M. Stra -Romanowska, B. Bartosz, M. urko, Warszawa 2010, s. 13.
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95Wybrane aspekty bada  narracyjnych w kontek cie analizy biografii muzycznych

osoby, grupy lub organizacji tak, jak ta osoba, grupa czy organizacja interpretuje 
te do wiadczenia”16. Podstawowym za o eniem jest realizacja bada  z zacho-
waniem perspektywy i rozumienia osób, których badania narracyjne dotycz , 
a jednocze nie ukazywanie dynamicznego rozwoju wydarze . „Subiektywna 
perspektywa badanych […] staje si , zatem podstawowym punktem wyj cia do 
konstruowania uogólnie  teoretycznych”17. 

Wspó czesne badania narracyjne stanowi  specy  czny typ analiz jako cio-
wych, w a ciwy dla wielu dyscyplin humanistycznych. Susan E. Chase wska-
zuje, e charakteryzuje je „[…] interdyscyplinarno  uj  analitycznych, zró -
nicowanie stosowanych poj  dyscyplinarnych oraz zestawienie tradycyjnych 
i innowacyjnych metod badawczych”18. Wszystko to skupia si  wokó  zaintere-
sowania biogra  cznymi szczegó ami narracji kogo , kto je prze ywa. Narracyjny 
charakter przekazu kulturowego odzwierciedla narracyjny charakter ludzkiego 
do wiadczenia. Naukowcy wybieraj cy metody narracyjne s  zwolennikami do-
g bnego poznawania szczegó ów. Ale nie chodzi im o przedstawienie prawid o-
wo ci i zale no ci statystycznych, lecz o wnikliwe poznanie, opis i wyja nienie 
fenomenu spo ecznego, na przyk ad twórczo ci wybitnej jednostki, kszta towa-
nie si  powo ania poznawczego, znaczenia osób wa nych w yciu cz owieka19. 

Uczeni zainteresowani t  form  bada  jako ciowych wskazuj , e narracja 
mo e mie  trzy rodzaje relacji20:

1. Krótka tematyczna historia dotycz ca pewnego szczególnego wyda-
rzenia i okre lonych postaci (np.: spotkania, incydentu, momentu 
ycia);

2.  Szersza opowie  o istotnych aspektach czyjego  ycia, dotycz ca 
etapu nauki szkolnej, pracy zawodowej, ycia rodzinnego, wa nych 
wydarze  zwi zanych z traumatycznymi prze yciami w czasie woj-
ny lub katastrofy;

3.  Narracja o czyim  yciu od narodzin do chwili obecnej.

W najszerszym rozumieniu zatem metody narracyjne s  zwi zane z badania-
mi biogra  cznymi, w których podstaw  jest analiza przebiegu ycia cz owieka, 

16 N. K. Denzing, The Research Act, 1970. Podaj  [za:] I. K. Helling, Metoda bada  
biogra  cznych, [w:] Metoda biogra  czna w socjologii, red. J. W odarek, M. Zió kowski, Warszawa 
– Pozna  1990, s. 14.

17 J. W odarek, M. Zió kowski, 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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96 Joanna Jemielnik

ukierunkowana na ró ne zagadnienia21. Naukowcy, wybieraj c badania narracyj-
ne, stosuj  podej cie biogra  czne, studium przypadku lub wywiad narracyjny22. 

Specy  ka realizacji bada  narracyjno-biogra  cznych
w pedagogice muzyki

Badania narracyjne na gruncie pedagogiki maj  swój charakterystyczny rys. 
Ich metodyczne wykorzystanie jest w polskiej pedagogice zjawiskiem stosunko-
wo nowym, a systematyzacja tego nurtu nadal nastr cza wiele trudno ci23. Pró-
b  uporz dkowania tych zagadnie  podj a Danuta Lalak w nowej, wa nej dla 
metodologii bada  jako ciowych w pedagogice, publikacji ycie jak biogra  a. 
Podej cie biogra  czne w perspektywie pedagogicznej24. Wed ug autorki pedago-
giczny aspekt bada  biogra  cznych zwi zany jest z poznawcz  teori  rozwoju 
rozumian  jako proces uczenia si  i kszta towania, w której teoria wychowania 
jest bliska koncepcji biegu ycia25. Lalak okre la biogra   lub do wiadczenia 
biogra  czne jako najbardziej stabilny element indywidualnego rozwoju, rozu-
mianego jako proces zdobywania do wiadcze , uczenie si  oraz kszta towanie, 
czyli wykorzystywanie owych do wiadcze  (nie zawsze w pe ni u wiadomione) 
do aktywnej zmiany w sobie. W sposób znacz cy okre la to cytat z wymienionej 
publikacji26: 

„Biogra  a jest indywidualnym losem cz owieka rozpostartym mi dzy 
jego narodzinami i mierci  (czas ycia), a równocze nie aktem jego w a-
snej kreatywnej aktywno ci. Biogra  a nadaje sens ka demu codziennemu 
do wiadczeniu, poprzedza ycie i jest jego naturalnym przed u eniem”.

Jak wspomniano wcze niej, analizy dotycz ce biogra  i dawnych i wspó cze-
snych wielkich twórców oraz studia nad talentami maj  bogat  tradycj  w pi-
miennictwie muzycznym. Istotnym elementem tych analiz s  równie  procesy 

21 Por.: I. K. Helling, Metoda bada  biogra  cznych, [w:] Metoda biogra  czna w socjologii…, 
s. 14, 15; M. Sta kiewicz, Twórczo  i interakcja, Pozna  1999, s. 82.

22 Ibid., s. 83.
23 D. Kubinowski, Jako ciowe badania pedagogiczne. Filozo  a. Metodyka. Ewaluacja, Lublin 

2011, s. 166,167.
24 D. Lalak, ycie jak biogra  a. Podej cie biogra  czne w perspektywie pedagogicznej, 

Warszawa 2010.
25 Ibid., s. 57.
26 Ibid., s. 39.
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97Wybrane aspekty bada  narracyjnych w kontek cie analizy biografii muzycznych

nauczania i uczenia si  muzyki27. Badania narracyjne w tym zakresie zwi zane 
z pedagogik  muzyki mog  dotyczy  zatem wielu aspektów, na przyk ad: eta-
pów nauki szkolnej, pogl dów zwi zanych z kszta ceniem muzycznym, pracy 
pedagogicznej muzyków czy modelu muzycznych tradycji rodzinnych oraz ró -
nych przejawów aktywno ci muzycznej cz owieka ukierunkowanej na sprawy 
wychowania i edukacji artystycznej28. Badania z pedagogiki muzyki maj  zwykle 
charakter interdyscyplinarny, wymagaj  uj cia wielow tkowego i wielokontek-
stowego. Podobnie jak w innych procedurach wykorzystuj  zapo yczenia me-
todyki z ró nych dyscyplin spo ecznych z uwzgl dnieniem w asnej specy  ki29. 
W przypadku bada  narracyjnych s  to metody bada  jako ciowych w a ciwe dla 
socjologii, psychologii i pedagogiki. 

Istnieje jednak ró nica w opracowaniach biogra  cznych z zakresu psycho-
logii, pedagogiki czy socjologii. Odnosi si  to zarówno do rodzaju materia u 
biogra  cznego, jaki jest poddawany analizie naukowej, jak i sposobu badania 
respondentów. Odmienno  taka w znacz cy sposób mo e dotyczy  bada  o te-
matyce muzycznej.

W socjologii badane s  biogra  e, wywiady lub rozmowy ludzi przeci tnych, 
relacjonuj cych swoje do wiadczenia prostym, oszcz dnym j zykiem. W ten spo-
sób ukazane s  losy jednostek reprezentuj cych okre lone grupy spo eczne czy za-
wodowe, w kontek cie wspó czesnych przeobra e  kulturowych, politycznych lub 
ekonomicznych30. W efekcie tych zjawisk zachodz  znacz ce zmiany cywilizacyj-
ne, które uwidaczniaj  nowe wzory przebiegu ycia, realizowane przez kolejne po-
kolenia. Unika si  jednak analiz ukierunkowanych na badania jednostkowe, wyko-
rzystuj ce subiektywne oceny, pogl dy czy opinie. Podobie stwa indywidualnych 
yciorysów – które s  w a ciwe dla okre lonego pokolenia lub cz onków kolejnych 

pokole  danego spo ecze stwa – porównuje si  z jednym wzorem biogra  i. „Przez 
co stopie  zgodno ci indywidualnych yciorysów uzna  mo na za wska nik kon-
tynuacji zmian w organizacji i kulturze spo ecze stwa”31. 

W psychologii – równie  w psychologii muzyki – badania narracyjne cz sto 
dotykaj  zagadnie  psychobiogra  i twórczej, gdzie analizie – oprócz wymienio-
nych wcze niej materia ów – poddawane s  równie  listy, pami tniki, notatki 
oraz wytwory: dzie a sztuki materialnej, kompozycje, publikacje (w innych dzie-

27 J. Jemielnik, Kariery zawodowe muzyków w wietle analizy dróg edukacyjnych i aktywno ci 
artystycznej, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Sk odowska. Artes” vol. V 2007, s. 105-130.

28 Ibid., s. 106-107.
29 W. A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kszta cenia 

muzycznego, Kraków 2012, s. 73, 80-81.
30 E. Hajduk, Kulturowe wyznaczniki biegu ycia, Warszawa 2001, s. 7-8; zob. te  Sta kiewicz, 

op. cit., s. 87.
31 Hajduk, op. cit., s. 145. 
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dzinach prace plastyczne czy literackie). Cz sto respondentami s  osoby publicz-
ne, posiadaj ce wysok  pozycj  spo eczn , wiadome warto ci swoich dokona , 
posiadaj ce rozwini t  autore  eksj  i poziom kompetencji j zykowych32. Do-
tyczy to równie  najbli szych, rodziny i przyjació  z otoczenia, którzy formu-
uj  opinie na temat interesuj cych dla badacza problemów dotycz cych ycia 

i twórczo ci respondentów. W rezultacie zebrany do analizy materia  biogra  cz-
ny i autobiogra  czny tworzy elementy stylizacji narracyjnej b d cej wiadom  
autoprezentacj , która bliska jest autokreacji i znacznie rozszerza faktogra  czny 
zakres zbieranych materia ów33.

W pedagogice – w nowoczesnym uj ciu – analizie poddawane s  etapy edu-
kacji, które traktowane s  jako biogra  czny proces wychowania opieraj cy si  na 
antropologicznym za o eniu uwzgl dniania wiata prze ywanego i biegu ycia, 
w którym kszta cenie jest histori  ycia danej osoby34. Przy czym wielu badaczy 
zdecydowanie odró nia autobiogra  , pami tniki czy wspomnienia od biogra  i 
edukacyjnej, rozumianej jako specy  czna metoda edukacyjna. Biogra  a edukacyj-
na to narz dzie pozwalaj ce na pe niejsze zrozumienie procesu uczenia si  cz o-
wieka, metoda biogra  czna za  ujmuje histori  ycia danej osoby. Takie uj cie bio-
gra  i stwarza interesuj cy obszar bada , w którym kariera muzyczna uto samiana 
mo e by  z przebiegiem kszta cenia. Analizowane historie ycia zogniskowane s  
przede wszystkim na toku nauki, traktowanym jako „ yciowa podró  w kszta ce-
niu”, a nawet jako koncepcja „biegu ycia”35. W pedagogice muzyki stwarza to 
mo liwo  analizy ró nych aspektów edukacji i karier artystyczno-zawodowych 
w kontek cie podj tego kszta cenia muzycznego na przestrzeni ca ego ycia36.

Obszary bada  narracyjno-biogra  cznych w pedagogice muzyki

Szukaj c potwierdzenia konieczno ci szerszego wykorzystania metod narra-
cyjnych w pedagogice muzyki, warto zwróci  uwag  na s owa Danuty Lalak, 
która wskazuje, e w tradycyjnym spo ecze stwie zewn trzne ramy ycia stano-
wi y stabilny schemat funkcjonowania cz owieka. Obecna sytuacja znacznie to 
zmieni a. W kontek cie biogra  i synonimem „wychowania” staje si  „edukacja” 
(e-duco – wydobywam), bo to w a nie ona obejmuje wszelkie dzia ania maj ce 
wp yw na zmiany podmiotu i przedmiotu nauczania, s u c wielorakim formom 

32 Sta kiewicz, op. cit., s. 87.
33 Ibid., s. 87.
34 Lalak, op. cit., s. 87, 88.
35 Ibid., s. 48.
36 Jemielnik, op. cit., s. 125, passim.
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kszta towania jednostki37. Zgodnie zatem z tez  Danuty Lalak mo na uzna , e 
biogra  a jest narz dziem konstruowania, odzwierciedlania i badania procesów 
indywidualnego uczenia si  i rozwoju, „[…] daje mo liwo  analizy sposobów 
stosowania autore  eksji biogra  cznej w procesach zmiany indywidualnej i spo-
ecznej (edukacja, pami  zbiorowa, relacje w rodowisku)”38. Teza ta wydaje si  

równie  bliska problematyce badawczej pedagogiki muzyki39. 
W analizach zwi zanych z t  dziedzin , podobnie jak z szerszym kontek-

stem pedagogiki, mo na wskaza  dwa uj cia metody biogra  cznej – badawcze 
i edukacyjne40. Aspekt badawczy metody biogra  cznej polega na poszukiwaniu 
uwarunkowa  potrzeb edukacyjnych osób muzyków przez analiz  udzia u w in-
stytucjach kszta cenia i przebiegu kariery uczniowskiej. Pytania badawcze tego 
wymiaru mog  si  koncentrowa  na zagadnieniach zwi zanych z edukacj , jej 
kierunkiem i czynnikami sk aniaj cymi do podj cia drogi zawodowej. Eduka-
cyjny wymiar studiów biogra  cznych polega na przywo ywaniu wspomnie , 
poddawaniu ich re  eksji, wysuwaniu wniosków na tera niejszo  i przysz o . 
Uczestnicy bada  ucz  si  mówi  o sobie, s ucha  innych, analizowa  wypowie-
dzi, rekonstruowa  w asne do wiadczenia, porównywa  je. Rozbudzona zostaje 
ich wiadomo  narracyjna. W tym kontek cie metoda biogra  czna posiada war-
to ci nie tylko heurystyczne, ale g boko pedagogiczne41. 

Wymienione uj cia wskazuj  na obszary eksploracji mo liwych do realizacji 
zakresie problematyki muzycznej w pedagogice. 

1.  Analiza funkcjonowania rodowiska spo ecznego i rodzinnego. 
róde  oraz inspiracji tego nurtu mo na dopatrywa  si  nie tylko 

w powie ciach biogra  cznych czy autobiogra  ach po wi conych 
wielkim twórcom i wykonawcom. Interesuj cych materia ów do-
starczaj  równie  liczne badania diagnostyczne i wywiady narracyj-
ne (wywiady rzeki) przeprowadzane z muzykami42.

2.  Badania i prace przedstawiaj ce losy i dzia alno  pedagogiczno-ar-
tystycznej muzyków, nauczycieli oraz ich uczniów, znane z powie-

37 Lalak, op. cit., s. 40.
38 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 kszta ceniu andragogicznym, [w:] 

Drogi i bezdro a andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy, red. O. Czerniawska, ód  2000. 
Podaj  [za:] Lalak, op. cit., s. 90.

42 W pi miennictwie muzycznym przyk adem s  badania M. Siersze skej-Leraczyk. Por. 
M. Siersze ska-Leraczyk, rodowisko rodzinne a ci g o  i jako  edukacji muzycznej, Pozna  
2011.
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ci, pami tników i wspomnie . Opisane fakty biogra  czne i zwi -
zane z nimi ró ne do wiadczenia wskazuj  na procesualny i rozwo-
jowy charakter wydarze  wychowawczo-edukacyjnych drogi arty-
stycznej i dzia alno ci pedagogicznej bohaterów. Stanowi  dogodny 
punkt wyj cia do re  eksji zarówno nad rodowiskiem muzycznym, 
jak i ró nymi aspektami wychowawczymi podj tej edukacji, poczy-
naj c od metod pracy dydaktycznej wybitnych pedagogów muzy-
ków, po osobiste rozwa ania ukazuj ce szczegó y indywidualnych 
zmaga  z w asn  s abo ci  na drodze kszta cenia43.

3.  Analiza zwi zków mi dzy edukacj  (np. muzyczn ) a zmian  spo-
eczn . Stanis aw Palka wskazuje, e pokazanie prze ytych perspek-

tyw i mo liwo ci pokonywania trudno ci w budowaniu nowych ram 
i norm naszego zbiorowego ycia jest wspó cze nie niezwykle za-
le ne od poziomu o wiecenia umys owego, rozbudzenia motywacji 
i kompetencji osób zajmuj cych si  edukacj 44. Spojrzenie na ycie 
cz owieka z perspektywy przemian spo eczno-politycznych, które 
w istotny sposób wp ywaj  na styl my lenia, potrzeby i motywa-
cje, pozwala na uchwycenie wielu zjawisk dotycz cych przeobra e  
kultury w ró nych rodowiskach45. Realizuj c badania narracyjne 
w tym obszarze, zyskujemy wiedz  o tych uwarunkowaniach oraz 
instrumentach przyczyniaj cych si  do owych zmian, dotycz cych 
procesów uczenia si  i realizacji kariery artystycznozawodowej 
w nowych warunkach i sytuacjach46.

43 Przyk adem wymieniane wcze niej publikacje Z. Peret-Ziemla skiej oraz liczne prace 
badawcze o charakterze biogra  cznym realizowane w ramach prac magisterskich i doktorskich, 
po wi cone wybitnym polskim muzykom-nauczycielom dzia aj cym w ró nych o rodkach. 

44 S. Palka, Odr bno ci i zwi zki teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki edukacyjnej, [w:] 
Granice autonomii, teorii i praktyki edukacyjnej, red. J. Piekarski, E. Cyra ska, D. Urbaniak-Zaj c, 

ód  2002, s. 14.
45 Lalak, op. cit., s. 92.
46 Dobrym przyk adem jest tu koncepcja biogra  i artystycznej rozpatrywana jako „wzór 

biogra  i szko a-estrada” E. Hajduka, gdzie autor przedstawia nowy sposób kszta towania 
biogra  i artystycznej w spo ecze stwie zurbanizowanym i uprzemys owionym. Wed ug Hajduka 
to wspó czesny rodzaj kariery, która mo e by  realizowana zarówno w procesie kulturowego 
dziedziczenia wzorca ze rodowiska rodzinnego, jak i atrakcyjny wzór kariery dla jednostek, 
które nie maj  rodowodu artystycznego, a chc  w asn  prac , talentem, determinacj  i aspiracjami 
osi gn  sukces. St d wiele karier i sukcesów osi gaj  osoby ze rodowisk ubogich o niewielkich 
tradycjach artystycznych, a nawet niepe nosprawne  zycznie lub umys owo. Hajduk, op. cit., s. 111 
i passim. Zob. te  J. Jemielnik, Kariera muzyczna inaczej, [w:] Edukacja ustawiczna doros ych 
w europejskiej przestrzeni kszta cenia z perspektywy polskich do wiadcze . Studia i szkice 
socjopedagogiczne, red. M. Paku a, A. Dudak, Lublin 2009, s. 165-166.
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4.  Interesuj cym obszarem bada  jest równie  narracja w wymiarze 
biogra  czno-terapeutycznym, bazuj ca na naturalnej potrzebie opo-
wiadania o swoim yciu. Opisy takie nie stanowi  jednak psychote-
rapii w dos ownym tego s owa znaczeniu. Chodzi raczej o przywo-
anie pozytywnych do wiadcze  z przesz o ci. Opowiadanie ycia 

wi e si  z potrzebami egzystencjonalnymi wspó czesnego cz o-
wieka, których zaspakajanie pozwala zbudowa  obraz samego sie-
bie, zrozumie  siebie, ukszta towa  stosunek do wiata47. Potrzeb  
tak  maj  najcz ciej ludzie starsi, którzy wiele prze yli i cz sto los 
stawia ich w obliczu trudnych moralnie rozstrzygni . To unikalna 
forma autore  eksji, w której autor jest jednocze nie recenzentem, 
s dzi  i bezstronnym narratorem w asnego ycia48.

Re  eksja ko cowa

W wietle zaprezentowanych rozwa a  biogra  a i narracja przedstawiaj  si  
jako specy  czne podej cie metodyczne w badaniach pedagogicznych s u ce re-
alizacji ró norodnych celów: wychowawczych, edukacyjnych, a nawet terapeu-
tycznych. Dzi ki niej mo liwe jest rozpoznanie w szczegó owych faktach psy-
chobiogra  cznych, indywidualnej spersonalizowanej prawdy, która okre la sys-
tem osobistych znacze  w kontek cie obecnych zmian spo eczno-kulturowych. 
Wspó cze nie analiza kontekstów biogra  cznych cz ciej dokonywana jest przez 
zastosowanie poj : edukacja, rozwój, kszta towanie. W rezultacie badania bio-
gra  czne mog  by  realizowane w przestrzeni edukacyjnej, w której podmio-
tem i przedmiotem bada  jest wiedza o cz owieku i rodowisku, traktowana jako 
historia ycia jednostki i rozpatrywana w perspektywie rozwoju, kszta towania 
oraz edukacji49. Pomaga to, poprzez wymian  do wiadcze , porz dkowa  i lepiej 
zrozumie  to, co dzieje si  w otaczaj cym wiecie. Poznanie prze y  innych lu-
dzi, ich sposobu my lenia i motywacji dzia a  sprzyja osi ganiu mi dzyludzkie-
go porozumienia i wzajemnej tolerancji. 

Zaprezentowane metody badawcze nie odnosz  si  bezpo rednio do proble-
matyki studiów typowo muzycznych. Nale y jednak zwróci  uwag , e zmienia-
j ca si  rzeczywisto  spo eczno-ekonomiczna stwarza nowe wyzwania tak e lu-
dziom zwi zanym bezpo rednio z kultur  muzyczn . Coraz cz stsze powi zania 
tej sfery ycia spo ecznego ze wiatem biznesu i wolnym rynkiem rodzi zapotrze-

47 Lalak, op. cit., s. 94, 95.
48 Ibid., s. 99.
49 Ibid., s. 79.
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bowanie i konieczno  na dzia alno , która stworzy aby mo liwo  promocji tej 
dziedziny ycia. Tak e kariery muzyczne mog  by  realizowane przy wykorzy-
staniu praw w a ciwych dla dziedzin ekonomicznych i przemys owych. Jednak e 
od dawna muzycy nie ograniczaj  si  do prowadzenia tylko jednego typu dzia-
alno ci muzycznej. W zwi zku z tym ukazanie ich muzycznych biogra  i i karier 

jest spraw  z o on  i wymaga wskazania wielu czynników – edukacyjnych, mo-
tywacyjnych, osobowo ciowych i spo ecznych, które mog  mie  hipotetyczne 
znaczenie w tym procesie. Dlatego wa na jest aktualizacja bada  biogra  cznych 
muzyków oraz ukazywanie ich dzia alno ci nie tylko jako przebiegu faz rozwoju 
muzycznego, ci gu sukcesów artystycznych w kolejnych etapach edukacji i pra-
cy zawodowej, lecz równie  jako sposobu my lenia na temat zawodu, realizacji 
planów, oceny jego pozycji w spo ecze stwie oraz perspektyw na przysz o , 
a tak e korzy ci i barier zwi zanych 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 con-
nected 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 transmis-
sion. The experiences and re  ection contained in the collected utterances and descriptions 
show an inner dialogue – the world of unspeci  ed, immeasurable and variable phenome-
na 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, bio-
graphy 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 mu-
sicians, 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. 
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