
Książka stanowi dzieło młodej badaczki łączącej doświadczenie zawodowe  
z wiedzą teoretyczną i umiejętnością realizacji badań oraz świetnie aplikującą 
te wymiary życiowych zaangażowań z własną refleksyjnością. Autorka wprowa-
dza w problematykę przedwczesnego macierzyństwa i czyni to wieloaspektowo, 
obejmując jego charakterystykę, zarysowując skalę zjawiska oraz umieszcza-
jąc fenomen nastoletniego macierzyństwa w kontekście adolescencji i rodzin 
pochodzenia, ujmując je jako wydarzenie krytyczne i kreśląc sytuację prawną 
małoletnich matek. To praca gruntownie przemyślana, usystematyzowana  
i dająca głęboki obraz macierzyństwa (przed)wczesnego we wszystkich jego 
wymiarach. Bogactwo treści ściśle koresponduje z przejrzystością jej przeka-
zu. Część empiryczna stanowi zasadniczą część pracy. Tu, adekwatnie do pytań 
problemowych, autorka ukazuje poszczególne aspekty trajektorii losów bada-
nych kobiet, wnikliwie i z niespotykaną starannością ujawnia pola ich doświad-
czeń. Rekonstrukcja biografii małoletnich matek obejmuje mnogie oraz różno-
rodne wątki. Uchwycono tu genezę zjawiska, sekwencje zdarzeń prowadzących do 
przedwczesnego macierzyństwa, specyfikę problemu, proces rozwoju i dojrze-
wanie małoletnich matek. Odtworzono historię życia badanych bądź znaczące 
jego fragmenty. Odkryto przeżycia, odczytano sensy i nadawane im znaczenia. 
Prezentując poszczególne problemy związane z życiem młodych przedwcześnie 
stających się matkami kobiet, autorce udaje się osadzać ich doświadczenia w dys-
kusji z literaturą przedmiotu. Doświadczenia badanych młodych kobiet prze-
pełnione są niezwykłym smutkiem i czytelnik musi się w nim zanurzyć. Autor-
ka dotknęła bowiem wieloaspektowej nędzy ludzkich problemów wynikających 
z życia we współczesnym społeczeństwie, w zmarginalizowanych wspólnotach 
rodzinnych pozbawionych szerszej pomocy społecznej. Rozprawa jest bardzo 
interesująca poznawczo, posiada ogromną wagę naukową oraz, co nie mniej 
istotne, duże znaczenie społeczne. Cechuje ją obiektywizm – choć autorka bada 
fenomeny, a nie prawidłowości statystyczne. To znakomity przykład ukaza-
nia etiologii, przebiegu oraz konsekwencji przedwczesnego macierzyństwa. 
Autorka w twórczy i oryginalny sposób przedstawia i rozwiązuje postawiony 
przed sobą problem naukowy. Łączy doświadczenie autobiograficzne i zacięcie 
badawcze z wrażliwością pozwalającą na swobodę poruszania się w obszarze 
skomplikowanych badań jakościowych, delikatnej ich materii, jaką stanowi 
przedwczesne macierzyństwo.
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