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Badania jakościowe na polskiej arenie metodologicznej wciąż zyskują tak 

w horyzontalnym, jak i wertykalnym aspekcie. Mówiąc o tym pierwszym mam na 

myśli wiele nowych, coraz bardziej śmiałych przedsięwzięć badawczych uzyskują-

cych aprobujące oceny recenzentów. Wertykalny wymiar tego zjawiska dotyczy 

nowatorskich metod wykorzystywanych w projektach badawczych. Recenzowana 

publikacja klasyfikuje się bardzo wysoko w obu wymiarach, eksplorując ciekawe 

zjawisko społeczne przy wykorzystaniu mało jak dotąd rozpowszechnionych badań  

inspirowanych sztuką. Ponadto, zawiera ona istotne, świadczące o jakości badań 

jakościowych, przemyślenia badaczy, będące swoistego rodzaju fragmentami auto-

etnograficznej eksploracji projektu badawczego. 

Przedmiotem badawczym publikacji uczyniono skomplikowane zagadnienie, 

na które składa się ważne per se zjawisko macierzyństwa, tutaj analizowane 

w oparciu o doświadczenia kobiet marginalizowanych ze względu na niepełno-

sprawność wzorku, uzależnienia, bezdomność, macierzyństwo patchworkowe (cha-

rakterystycznego dla rodzin zrekonstruowanych) oraz przynależność do mniejszości 

etnicznej. M. Pryszmont-Ciesielska słusznie zauważa, iż niuanse definicyjne margi-

nalizacji nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, czy wszystkie uczestniczące w 

badaniach kobiety w trakcie trwania całego projektu zaliczały się do tej właśnie 

grupy. Głęboka wrażliwość metodologiczna autorki wskazuje na dynamikę zmian 

w życiu uczestniczek badań i związane z tym zagadnienia etyczne, które rozważają 

również autorki poszczególnych rozdziałów. Co więcej, każda z badaczek musiała się 
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wykazać również odpowiedzialnością za przygotowanie scenariusza oraz reżyserię 

etiud filmowych zrealizowanych na podstawie wywiadów narracyjnych z matkami 

wykluczonymi społecznie (aktorkami były młode adeptki aktorstwa). 

Z uwagi na charakter niniejszego czasopisma, w recenzji skupię się przede 

wszystkim na metodologicznych podstawach publikacji. Badania, w których wyko-

rzystywana jest sztuka w literaturze przedmiotu są różnie określane zarówno ze 

względu na nazwę (badania posługujące się sztuką, badania przez sztukę, badania 

inspirowane sztuką, badania oparte na sztuce), jak i ze względu na ich status meto-

dologiczny (podejście badawcze, metoda badawcza, model badań – ten ostatni jest 

stosowany w omawianej pracy). Aktualnie podkreśla się ich rolę w docieraniu do 

wiedzy, zwłaszcza w badaniu zjawisk trudnych, jak również ich rolę terapeutyczną 

[Ciechowska, Ciechowski 2016], która w recenzowanej publikacji również ma swoje 

uzasadnienie. 

Pozwolę sobie na uwagę dotyczącą zróżnicowanego nazewnictwa omawia-

nego modelu badań. Same autorki też nie są konsekwentne i stosują zamiennie 

dwa pojęcia – badania inspirowane sztuką oraz badania posługujące się sztuką. Te 

ostatnie - które S. Finley opisuje jako badania, w których sztuka jest wykorzysty-

wana na różnych etapach - istotnie odnoszą się do przeprowadzonego badania ma-

cierzyństwa unplugged, spełniają też istotną rolę pedagogii opartej na sztuce, która 

dąży do demaskowania opresji i  zmiany istniejących praktyk [Finley 2009, s. 71]. 

Można by się jednak zastanawiać, czy drugie określenie zastosowane przez autorki 

– badania inspirowane sztuką – jest tu adekwatne. Inspiracja to coś, co jest na-

tchnieniem, sugestią, wpływem wywieranym na kogoś [Doroszewki 1997], tak więc 

stanowi bodziec do działania. Tymczasem w badaniach macierzyństwa unplugged 

sztuka jest ostatnim ogniwem. Autorki nie wyjaśniają również, czy i w jaki sposób 

sztuka zainspirowała je do podjętych poczynań badawczych. Wyjaśniają jednak za 

D. Kubinowskim, iż istotą ich badań (tu używają terminu: „posługujących się sztu-

ką”) było połączenie nauki i sztuki dla poszerzenia sposobów prezentacji ludzkiego 

doświadczenia [Kubinowski 2010]. Autor jest pierwszym, który w polskiej, metodo-

logicznej literaturze pedagogicznej przywołuje i wyjaśnia pojęcie „badań przez sztu-

kę”. Tak więc pojawiły się już trzy określenia odwołujące się do badań macierzyń-

stwa unplugged: badania inspirowane sztuką, badania posługujące się sztuką oraz 

badania przez sztukę. Wydaje się konieczne zaznaczenie, iż bardziej adekwatnym 

określeniem będzie tu termin „badania posługujące się sztuką”, gdyż autorki posłu-
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żyły się etiudami filmowymi w celu naświetlenia w dostępny sposób, szerszej pu-

bliczności, sytuacji matek wykluczonych. 

Skoro już został poruszony temat nazewnictwa, warto zaznaczyć, iż w litera-

turze anglojęzycznej popularnym terminem jest badanie oparte na sztuce (art-based 

research). McNiff podkreśla w definicji związek badacza i uczestników badań w po-

znaniu doświadczenia tych ostatnich poprzez wykorzystanie różnorodnych form 

ekspresji artystycznej [McNiff 1998]. Śmiało można powiedzieć, iż poznanie takie 

stanowi fuzję badań jakościowych i sztuki, przy czym ich granice oraz wzajemne za-

leżności są tu na tyle zatarte, że Elliot Eisner nazywa je miękką formą (soft-form) 

badań jakościowych [Eisner 2008], co u badaczy zorientowanych pozytywistycznie  

może wywoływać negatywne skojarzenia. Tymczasem sztuka pełni tu rolę niezwy-

kłą, pomaga bowiem dotrzeć badaczowi tam, gdzie jego konwencjonalne umiejęt-

ności badawcze nie docierają. Wydaje się, iż przyjęcie w badaniach jakościowych 

służebnej roli sztuki nie będzie błędem, wszak jest ona środkiem do poznania, ana-

lizowania, rozpowszechniania wiedzy naukowej. Niektórzy filozofowie i teoretycy 

kultury podnoszą głos, jakoby sztuka była tu deprecjonowana, ponieważ ta gałąź 

wiedzy nie zyskuje niczego [Rewers 2017]. Czy aby  na pewno? Wszystko zależy tu 

od przyjętej definicji sztuki oraz artysty, którym - według paradygmatu badań 

opartych na sztuce [Rolling: 2010], teorii krytycznej, paradygmatu feministycznego 

i innych angażujących badanych w proces badawczy - może być każdy. Niezawod-

nie ujął to J. H. Rolling, wskazując, że nie ma tu zestawu kryteriów dla osądzania 

jakości artystycznej prac badawczych powstałych w wyniku badań opartych na 

sztuce, tak jak nie ma jednego paradygmatu piękna [Rolling 2008]. Tym samym, 

sztuka również może się rozwijać dzięki projektom badawczym. Używanie w tym 

kontekście określeń sztuki wysokiej czy niskiej okazuje się nieadekwatne, tym bar-

dziej w świetle współczesnych koncepcji estetycznych [Bokiniec 2007]. Bezpieczniej 

jest unikać terminów wartościujących, tym bardziej, kiedy mowa o dziełach bli-

skich nie tylko samemu artyście (tu: badaczowi i uczestnikowi badań), ale też szer-

szemu gronu odbiorców współdoświadczających podobnych sytuacji co artysta. 

  W Polsce projekty badawcze wykorzystujące badania oparte na sztuce nie są 

często wykorzystywane [Kubinowski 2013]. Warto je rozpowszechniać, ponieważ 

prowadzone przez pedagogów-badaczy nasyconych duchem badania przez sztukę – 

w myśl Jamesa McKernana [1996] - mogą przyczynić się do rozwiązania problemu, 

który Karen Lee Carroll opisuje jako permanentną potrzebę ochrony sztuki w szkole 
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[1997]. „Praca badawcza nauczyciela organizuje się wokół zjawisk humanistycznych 

i procesów społecznych. Podejmując własną pracę badawczą (…) nauczyciel jako 

badacz doświadcza konstytutywnych cech badań jakościowych, które wyjaśniają 

niektóre aspekty badań oraz zazębiają się z jego umiejętnościami pedagogicznymi” 

[Ciechowska, Szymańska 2017, s. 53]. Takie zabiegi są tym bardziej uzasadnione, iż 

J. H. Rolling wskazuje na szereg implikacji edukacyjnych rodzących się dzięki wple-

ceniu sztuki w program edukacyjny i badawczy [Rooling 2010]. Do tego jednak po-

trzeba nauczycieli twórczych, którzy dzięki twórczej transformacji będą umieli wy-

korzystać własny potencjał pedagogiczny [Szymańska 2017]. 

Kończąc rozważania wywołane recenzowaną publikacją, należy docenić głę-

boką refleksyjność badaczek, znajdującą swój wyraz w rozdziale Badacz w roli arty-

sty w perspektywie doświadczeń projektu pt. „Macierzyństwo unplugged”. Pięć hi-

storii. Możliwości i dylematy etyczne badaczy zaangażowanych. Autorki ukazują 

problemy (mogące też być uważane za wyzwania), jakie stają przed badaczem 

w badaniach – można by rzec – niekonwencjonalnych, niestandardowych, wymaga-

jących szeregu umiejętności (nie tylko badawczych), które przyczynią się do uzy-

skania końcowego rezultatu. Taki zaś został osiągnięty w dwóch wymiarach. I tutaj 

wkraczamy w nową przestrzeń badań jakościowych, gdzie wyniki badań są prezen-

towane w sposób tradycyjny oraz interaktywny. Pierwszy, to kolejne rozdziały 

w recenzowanej publikacji, ukazujące analizę i interpretację wywiadów narracyj-

nych z matkami doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych. Drugi - to pięć 

etiud filmowych, które można obejrzeć na stronie http://mikroswiaty.enda.pl 

Taka wielowymiarowa prezentacja wyników badań jakościowych ukazuje 

możliwości wykorzystania różnych środków przekazu w rozpowszechnianiu wyni-

ków badań szerszej publiczności, również tej, która nie ma odpowiedniego przygo-

towania do korzystania z publikacji naukowych. Same etiudy filmowe mogą po-

nadto służyć jako swoisty rodzaj terapii dla ich bohaterek. Często niedoceniane 

przez innych, umniejszane w roli matki, mogą teraz z dystansu zobaczyć pokonanie 

trudnej drogi na przekór innym. 

Recenzowana książka wnosi uporządkowane informacje tak na temat teore-

tycznych, jak i metodologicznych podstaw projektu badającego doświadczenia ma-

tek wykluczonych. Dodatkowym atutem jest wielowymiarowa weryfikacja możli-

wości wykorzystania badań opartych na sztuce w rozpoznawaniu trudnych, drażli-
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wych  tematów, a nade wszystko uwrażliwienie szerszej opinii publicznej na waż-

ne, jednostkowe problemy. 

 

 

Bibliografia 

 

Bokiniec M. (2007), Kultura wysoka – kultura niska. Richard Shusterman i Noël  

Carroll, „Sztuka i Filozofia” nr 30. 

Carroll, K. L. (1997), Researching Paradigms in Art Education, [w:] S. D. La Pierre,  

E. Zimmerman (red.), Research Methods and Methodologies for Art  

Education,  Reston, VA: National Art Education Association. 

Ciechowska M., Ciechowski M. (2016), Badanie przez sztukę – nowe możliwości  

badawcze i terapeutyczne w edukacji (wystąpienie w ramach Ogólnopolskiej  

Konferencji Naukowej Muzyka w edukacji, Niedźwiedź 22-23 IX).  

Ciechowska M., Szymańska M. (2017), Wybrane metody jakościowe w badaniach 

  pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo WAM. 

Doroszewski W. (red.) 1997, Słownik języka polskiego, 

  https://sjp.pwn.pl/doroszewski/lista (dostęp: 5.08.2017).  

Eisner E. W. (2008), Persistent Tensions in Arts-based Research, [w:]  

M. Cahnmann-Taylor, R. Siegesmund (red.), Arts-based Research in  

Education: Foundations for Practice, New York: Routledge. 

Finley S. (2009), Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta 

 na performansie, [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań  

jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowa PWN. 

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia - metodyka  

- ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Kubinowski D. (2013), Idiomatyczność – synergia - emergencja. Rozwój badań  

jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XIX i XX wieku, Lublin: 

Wydawnictwo „Makmed”. 

McKernan J. (1996), Curriculum Action Research. A Handbook of Methods and  

Resources for the Reflective Practitioner, Abingdon: Kogan Page. 

McNiff S. (1998), Art-based Research, London – Philadelphia: Jessica Kingsley  

Publishers. 

 



 
 

© Autor/Autorzy         © Jakościowe Badania Pedagogiczne 2018 Tom III Numer 1. 
https://wnus.edu.pl/jbp 

 

129 

Rewers E. (2017), Rywalizacja założeń ontologicznych w badaniach nad kulturą 

  (wystąpienie w ramach VI Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań  

Jakościowych, Wrocław 20-21 VI). 

Rolling J. H. (2008), Rethinking Relevance in Art Education. Paradigm Shifts and 

  Policy Problematics in the Wake of the Information Age, “International  

Journal of Education & the Arts”, t. 9, nr 1 

http://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=tl 

(dostęp: 4.08.2017). 

Rooling J. H. (2010), A Paradigm Analysis of Art-based Research and Implications 

 for Education, “A Journal of Issue and Research” nr 5 (12). 

Szymańska M. (2017), Transformative Creativity in Teacher Formation:  

A Pedagogical Approach, Kraków: Wydawnictwo WAM. 

 

 

 

 

 

Magdalena Ciechowska  

Akademia Ignatianum w Krakowie  


