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AUTOBIOGRAFICZNY WYWIAD NARRACYJNY – 

KWESTIE ETYCZNE I METODOLOGICZNE 

W KONTEK CIE ARCHIWIZACJI NARRACJI

W artykule odnosz c si  do wspó czesnych tendencji archiwizacyjnych rozwa am etycz-

ne i metodologiczne aspekty zwi zane z metod  wywiadu narracyjnego stosowanego w so-

cjologii. Jednym z postulatów etycznych, ale te  i po cz ci za o e  metodologicznych, jest 

anonimizacja rozmówcy oraz wszelkich szczegó ów jego biograÞ i, które umo liwi yby iden-

tyÞ kacj  opowiadaj cego. Na ogó  nie prosi si  te  rozmówcy o podpisanie zgody na wyko-

rzystanie jego opowie ci. Zarazem relacja mi dzy badaczem a opowiadaj cym oparta jest na 

regule zaufania wybiegaj cej poza ów wymóg. Osobn  kwesti , do której równie  zamierzam 

si  odnie , jest „ponadczasowo ” narracji i ich historyczna warto  w kontek cie ró nych 

projektów badawczych oraz reinterpretacja tego typu materia u.

G ówne poj cia: autobiograÞ czny wywiad narracyjny; historia mówiona; archiwizacja.

Wprowadzenie

Pierre Nora, wyja niaj c fenomen zdynamizowania pami ci w ostatnich deka-

dach, podkre la, e miniony wiek, a przede wszystkim czasy wspó czesne, odzna-

czaj  si  wyj tkow  dynamik  zmian we wszystkich wymiarach ycia spo ecznego. 

Ich tempo wzros o w drugiej po owie minionego stulecia (i dalej wzrasta). To z kolei 

wzmocni o poczucie nieprzek adalno ci perspektyw, zw aszcza je li kolejne pokole-

nia wkraczaj  w inaczej wygl daj cy wiat. Chocia  post p technologiczny zdaje si  

ilustrowa  ten proces w sposób najbardziej obrazowy, to jest on „jedynie” impulsem 

dla do wiadczenia jako ci zachodz cych zmian. W spo ecze stwie wspó czesnym 

odczuwamy niepewno  przysz o ci, nie potraÞ my jej bowiem przewidzie  na pod-

stawie procesu mi dzygeneracyjnego przekazu, a niekiedy nawet wyobrazi  sobie 

przebiegu coraz bardziej dynamicznego tempa rozwoju. Niejednokrotnie to, co do 

niedawna nale a o do science Þ ction, nie tylko w sferze technologii, ale i stylu y-

cia, form percepcji i nadawania sensu rzeczywisto ci, staje si  realne. Niepewno  

przysz o ci sk ania wi c, zdaniem Nory, do zwracania si  ku przesz o ci. Francuski 

historyk twierdzi zatem, i  brak pewno ci, jaka wiedza o nas mo e by  u yteczna dla 

nast pnych pokole , sk ania do bezkrytycznego utrwalania tera niejszo ci i pami ci 

o spo ecze stwie wspó czesnym. Skoro bowiem historia nie jest w stanie dostarczy  

przekonuj cych wizji przysz o ci, pojawia si  poczucie „obowi zku pami ci”, której 

ród em s  emocje towarzysz ce stracie (Nora 2002: 61). Pogl d taki podzielaj  te  
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inni historycy. „Kiedy pytanie »dok d w a ciwie idziemy« okazuje si  coraz bardziej 

bezp odne, ludzie zaczynaj  je zast powa  pytaniem »sk d my my tutaj przyszli«” 

(Maier 2002: 83). Znajduje ono swój wyraz w ró nych formach aktywno ci, np. 

w bardzo rozpowszechnionych ostatnio, amatorskich badaniach genealogicznych 

w asnych rodzin prowadz cych do rozwijania prywatnych archiwów, w budowaniu 

archiwów zawieraj cych historie mówione, wreszcie rozwoju archiwów wszelkich 

danych empirycznych, które zdeÞ niowane s  jako dane jako ciowe.

Niew tpliwie zamys  systematycznego archiwizowania danych empirycznych 

zwi zany jest równie  z rozwojem technologii informacyjnych otwieraj cych nie-

ograniczone mo liwo ci zapisu i przechowywania wszelkiego typu danych na no ni-

kach cyfrowych. Od czasu utworzenia w 1993 roku na Uniwersytecie w Essex ESRC 

Qualitative Data Archival Resource Centre (Qualidata) – pierwszego archiwum dla 

gromadzenia ró nego typu materia ów jako ciowych (np. wywiadów swobodnych, 

fokusowych, obserwacji itp.), wprowadzona zosta a kolejna zmiana technologiczna 

umo liwiaj ca archiwizowanie nagra  w formie cyfrowej. Znacz ce poszerzenie za-

sobów archiwów odnie  mo na zarówno do ilo ci materia u (taniej jest zarchiwizo-

wa  nagranie ni  transkrypcj , za której sporz dzenie trzeba dodatkowo zap aci ) jak 

te  jego nowej formy1. Rzec zatem mo na, e obserwowana wspó cze nie popular-

no  dzia a  zmierzaj cych do archiwizowania danych jako ciowych zwi zana jest 

zarówno z duchem kultury wspó czesnej (wymuszaj cej zapis przesz o ci w sytuacji 

permanentnej zmiany), jak i cywilizacji (rozwoju nowoczesnych technik rejestrowa-

nia i przechowywania danych).

Marian Golka (2009: 118–121), nazywaj c Internet „bezkresnym oceanem pa-

mi ci”, zwraca uwag , e daje on w zasadzie nieograniczone mo liwo ci archiwi-

zacji. Tutaj mo e najpe niej uobecni  si  Norowska pami  archiwalna z kompul-

sywn  wr cz potrzeb  zapisu wszystkiego, co zwi zane jest z przesz o ci . Pisz c 

o archiwach w ogóle (a zatem nie tylko tych internetowych) Golka zwraca uwag  

na etymologi  s owa archiwum – po grecku archeion – urz d i wskazuje, e proces 

archiwizacji zwi zany by  zazwyczaj z okre lonym celem instytucjonalnym:

„Dlatego warto zada  pytanie, czym kierowali si  twórcy ró nych archiwalnych 

zbiorów. Co sk ania o ich do zachowania pewnych dokumentów czy wiadectw? Co 

sk ania o ich do przeciwstawiania si  zniszczeniu, do odk adania czego  na pó niej-

sze czasy?” (tam e, s. 95). Przedstawione tu pytania, skierowane wobec wielowie-

kowego procesu archiwizacji dokumentów, przenie  mo na do bada  spo ecznych 

i po czy  z obecn  tendencj /przymusem archiwizacji. Na postawione dzi  pytanie, 

co zachowa  z materia ów empirycznych, odpowied  brzmi: wszystko. W jakim 

celu? Porównawczym, uzupe niaj cym, reinterpretacyjnym dla przysz ego badacza. 

Dlaczego? Bo staje si  to elementem procedury badawczej, bo uznajemy, e powi-

1 Oczywi cie nie chodzi tu o bezwzgl dnie rozumian  nowo  – nagrania g osu istnia y od daw-

na, jednak zmian  t  mo na porówna  do przewrotu, jaki dokona  si  w momencie wprowadzenia 

fotograÞ i cyfrowej. Mimo e fotograÞ a istnia a od dawna, dopiero aparaty cyfrowe w pe ni (proces 

ten rozpocz  si  ju  w dobie jednorazowych aparatów fotograÞ cznych) uczyni y fotograÞ  mechani-

zmem demokratyzacji wszelkich form ludzkiego do wiadczenia (Urry 2007: 205).
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nien by  to ogólnodost pny zasób, gdy  nie tylko badacz jest wy cznym dysponen-

tem swoich bada , ale równie  ich sponsor, który coraz cz ciej nak ada na badacza 

obowi zek archiwizacji i upublicznienia swoich materia ów. 

Pytania te sugeruj , e na tle rewolucji technologicznej dokonuje si  rewolucja 

metodologiczna, i w jakiej  mierze, epistemologiczna. W Polsce zaczynamy takie 

pytania dopiero zadawa . My l , e zanim sformu ujemy na nie odpowiedzi na po-

ziomie indywidualnie stosowanych praktyk oraz instytucjonalnie okre laj cych je 

wymogów, warto zwróci  uwag , co w tym obszarze dzieje si  w zachodnioeuropej-

skich uniwersytetach, placówkach badawczych, instytucjach Þ nansuj cych projekty.

Problem archiwizacji danych jako ciowych – perspektywa europejska

Jeszcze na pocz tku lat dziewi dziesi tych XX wieku w Wielkiej Brytanii jedy-

nie 10% danych pochodz cych z bada  jako ciowych by o archiwizowanych (Mau-

thner, Parry i Backett-Milburn 1998: 733). Zreszt , jak i w innych krajach, wiele ma-

teria ów zagin o2, zosta o zniszczonych lub zalega o/zalega w szafach instytutów, 

katedr czy mieszkaniach badaczy. Brak nale ytego namys u nad warto ci  zebranych 

materia ów spowodowany by  odmienn  od dzisiejszej wiadomo ci  metodologicz-

n . W naukach spo ecznych, poza historykami traktuj cymi dokumenty z nale yt  

ostro no ci  (jednak i oni opowie ciom wiadków nie przypisywali przecie  statusu 

ród a historycznego), materia y jako ciowe traktowane by y cz sto instrumentalnie 

jako dane w badaniach, nie za  jako warto  sama w sobie. Chocia  potencjalnie 

wiadomo  warto ci materia u by a nieco wi ksza w ród badaczy pos uguj cych si  

metod  biograÞ czn , nie prze o y o si  to znacz co na systematyczne dzia ania ar-

chiwizacyjne3. Konieczno  archiwizacji dzi  coraz cz ciej uznawana jako standard 

2 Przyk adem takiej sytuacji mog  by  opisywane przez Krystyn  Luty sk , w przeprowadzonym 

przeze mnie wywiadzie, badania nad m od  inteligencj : „My my tu w odzi pierwsi w a nie w okre-

sie odwil y, kiedy socjologia wróci a na uniwersytety, Szczepa ski zacz  ze swoimi uczniami robi  na 

szerok  skal  badania empiryczne. Zacz o si  od konkursu na pami tniki dla m odych inteligentów. 

To jest ewenement pewien, bo to by  pierwszy konkurs po stalinizmie, który zosta  og oszony. Ja w tym 

bardzo czynnie uczestniczy am. Pisali my odezw  i potem zbierali my te materia y. Konkurs skiero-

wany by  do m odej inteligencji. I ogromne materia y dostali my. Dostali my 766 tych pami tników. 

Niektóre bardzo grube, bardzo ciekawe. Bo wtedy ludzie, tu  po odwil y, ludzie si  otworzyli. Pisali 

do nas o prze ladowaniach, o okresie wojny, o prze ladowaniach po wojnie. W a nie byli akowcy, byli 

jacy  tam ziemianie, to wszystko si  nagle otworzy o i pisa o szczerze. Ale pisali równie  i ubowcy, bo 

po odwil y by  taki krótki okres tendencji eby tych dawnych prawda aparatczyków, którzy nie mieli 

wykszta cenia, którzy byli tacy t pi, usuwa . Potem werbowano do tej tajnej s u by takich z wykszta -

ceniem, troch  m drzejszych. Wi c pisali równie  i tacy dawni ci ubowcy, którzy wy alali si . No wi c 

to by o fantastyczne, my my to nagrodzili, ale niestety ju  nam potem nie pozwolono wyda  tego jako 

ksi k . Nie zosta o to wydane, a co gorzej, te materia y zgin y. To niestety zgin o. Ale to si  odbi o 

wielkim echem po ca ej Polsce i to by  pierwszy nasz wyczyn”.
3 Warto zauwa y , e socjologowie polscy mog  poszczyci  si  chlubn  i zarazem trudn  hi-

stori  archiwizacji dokumentów biograÞ cznych. W roku 1969 Jan Szczepa ski i Józef Cha asi ski 

za o yli Towarzystwo Przyjació  Pami tnikarstwa. W ich zamy le organizacja ta mia a by  konty-

nuacj  dzia a  zainicjowanych przez Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego i sta  si  pierwsz  
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metodologiczny oraz wymuszana przez oczekiwania grantodawców4, niew tpliwie 

zosta a obecnie wzmocniona przez wspomniane technologiczne mo liwo ci depono-

wania danych. Wydaje si , e w ostatnich dwóch dekadach badacze spo eczni zmu-

szeni zostali do przewarto ciowania „samo wiadomo ci” metodologicznej – chodzi 

dzi  nie tylko o rzetelno  i trafno  zbieranych materia ów, ale te  o zrozumienie 

konieczno ci oraz umiej tno  ich archiwizacji. Innymi s owy, to, co do niedaw-

na nie by o traktowane jako jeden z konstytutywnych elementów pracy badawczej, 

powoli staje si  oczekiwan  praktyk 5. Niew tpliwie owa przemiana wiadomo ci 

wp yn a na archiwizacj  lub zachowanie wielu zbieranych wspó cze nie materia-

ów, których warto  paradoksalnie zapewne wzro nie po latach, kiedy stan  si  

one nieocenionym ród em dla kolejnych pokole  badaczy i zapewne te  zmieni  

swój status, np. z materia ów s u cych analizie zjawisk i procesów spo ecznych na 

wiadectwo historii mówionej. 

T  ogóln  charakterystyk  sprzyjaj c  archiwizacji nale y przenie  na konkret-

ne dzia ania i motywacje jej zwolenników oraz towarzysz c  im dyskusj , która 

rozpocz a si  w po owie lat dziewi dziesi tych wraz z za o eniem wspomniane-

go Qualidata – pierwszego zinstytucjonalizowanego archiwum bada  jako ciowych 

(Corti 2000). Z dzisiejszej perspektywy mo na zauwa y , i  jego powo anie wy-

znaczy o najpierw w Wielkiej Brytanii, a nast pnie w innych krajach Europy Za-

chodniej, a tak e w USA, Kanadzie czy Australii (Mauthner i Perry 2013: 48), nowe 

regu y dzia a  badawczych zwi zane z zach t , oczekiwaniem i wreszcie jasno sfor-

mu owanym wymogiem archiwizacji. Wywo a o to szerok  dyskusj  zwolenników 

i przeciwników bezwzgl dnej archiwizacji danych w odniesieniu do aspektów meto-

dologicznych, etycznych, epistemologicznych czy instytucjonalnych. Nie jest moim 

instytucj  w Polsce zbieraj c  wiadectwa historii mówionej. W ramach TPP utworzono Centrum 

Pami tnikarstwa Polskiego, które zamierza o zorganizowa  Centralne Archiwum Pami tnikarstwa 

i Centraln  Bibliotek  Pami tnikarstwa. TPP gromadzi o informacje na temat prac pami tnikarskich 

oraz przebiegu poszczególnych konkursów, organizowa o w asne konkursy pami tnikarskie. Pod ko-

niec lat osiemdziesi tych ubieg ego wieku TPP dysponowa o zbiorem licz cym 900 000 r kopisów, 

z czego do dzisiaj pozosta o zaledwie kilkana cie tysi cy obecnie zdeponowanych w Archiwum Akt 

Nowych. Dramatyczna historia archiwum TPP przedstawiona jest w tekstach Dariusza Wierzcho-

sia Zwyczajne ycie zwyk ych ludzi. Losy archiwum Towarzystwa Przyjació  Pami tnikarstwa czy 

Jerzego Gluzy (2002). W latach 1997–2002 wszystkie materia y biograÞ czne przechowywane by y 

w pa acyku w Rudzie przez nowego w a ciciela w komórce przykryte foli . Ostatecznie, w wie-

lu przypadkach zgni e i zagrzybione materia y zosta y przewiezione dzi ki interwencji KARTY do 

Archiwum Akt Nowych.
4 Przyk adowo w najnowszym konkursie Horyzont 2020 og oszonym przez Komisj  Europejsk  

w przewodniku po wi conym redagowaniu wniosku projektowego znale  mo na wyra n  instrukcj  

dotycz c  konieczno ci wskazania sposobu archiwizowania i udost pniania wyników bada  (http://

ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-gu-

ide_en.pdf).
5 T  przemian  wiadomo ci porówna  mo na do czasowo zbie nej, chocia  w odniesieniu do zu-

pe nie innej sfery zachowa , zmiany my lenia dotycz cej bezpiecze stwa przewo enia ma ych dzieci 

w samochodzie. Dzi  przypadki nieprzewo enia dzieci w specjalnie do tego celu przeznaczonych 

fotelikach traktowane s  jako wyraz skrajnego braku odpowiedzialno ci ich opiekunów, podczas gdy 

na pocz tku lat dziewi dziesi tych nie zwracano na to szczególnej uwagi.
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celem w tym miejscu skrupulatny przegl d i analiza tych stanowisk. Bior c jednak 

pod uwag  fakt, i  w polskim rodowisku badaczy reprezentuj cych nauki spo ecz-

ne taka dyskusja wydaje si  dopiero przed nami, odwo am si  do kilku przywo y-

wanych w ró nych publikacjach argumentów. Najwi cej z nich dotyczy problemu 

anonimizacji (ochrony prywatno ci respondentów) oraz kwestii reanalizy danych 

wskazywanej jako cel/korzy  archiwizacji.

Za punkt wyj cia dla aktywno ci na rzecz archiwizacji danych jako ciowych 

nale y tu uzna  intensywne dzia ania archiwizacyjne w polu danych ilo ciowych 

i zamiar ich bezreß eksyjnego odwzorowania wobec materia ów jako ciowych (Fink 

2000). Ten zabieg, zwi zany z brakiem namys u nad metodologiami i spo ecznymi 

ró nicami wytwarzania obu typów danych, spotka  si  od pocz tku z krytycznym 

nastawieniem badaczy jako ciowych.

W jednym z numerów Forum: Qualitative Social Research zatytu owanym Text. 

Archive. Re-Analysis (2000) ca kowicie po wi conym praktykom archiwizacji, Lo-

uise Corti (2000)6 jako przedstawiciel Qualidata przedstawia obawy badaczy zbie-

raj cych dane jako ciowe oraz argumenty owe obawy uniewa niaj ce. Po pierwsze 

zatem, oczekiwanie dzielenia si  z innymi swoim materia em empirycznym wywo-

uje frustracj , poniewa  badacze nie s  lub nie byli przyzwyczajeni do pokazywa-

nia swojej „kuchni” badawczej (zbieranie, a nast pnie opracowywanie materia ów), 

boj  si  te  krytyki swoich praktyk badawczych i pokazywania luk w ich danych. 

Corti odpowiada, e rzetelny badacz nie powinien ba  si  krytyki i analizy swoich 

materia ów. Dodaje zarazem, e przynajmniej w Wielkiej Brytanii, jako  bada  em-

pirycznych bywa ró na i nie ma w tym zakresie adnej kontroli, poniewa  nie ist-

niej  adne standardy oceny ich jako ci, a wi c ich upublicznienie mo e by  form  

ich weryÞ kacji. Po cz ci wypada zgodzi  si  z t  argumentacj , która wydaje si  

jeszcze bardziej aktualna dzi , kiedy od wypowiedzi autora min o 14 lat. Na przy-

k ad w obszarze metody biograÞ cznej obserwowa  mo emy wiele niefrasobliwych 

metodologicznie poczyna  kiedy np. wywiady swobodne nazywa si  narracyjnymi, 

biograÞ czne pog bionymi wywiadami swobodnymi itp. Wspó czesne pomieszanie 

gatunków, metod, procedur analitycznych prowadzi cz sto do w tpliwej jako ci 

rezultatów, a problem rozpoczyna si  ju  na etapie jako ci materia ów empirycz-

nych. Z drugiej strony, sformu owanie o wyznaczeniu standardów oceny materia ów 

jako ciowych mo e budzi  niepokój. Obecnie, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, 

tendencja ta wydaje si  rozszerza , istnieje wymóg archiwizacji narzucany przez 

grantodawc , nast pnym krokiem mo e sta  si  wymóg standaryzacji oceny jako ci 

efektów procedur badawczych, co w badaniach jako ciowych mo e pos u y  jako 

czynnik destrukcyjny, nie za  faktycznie podnosz cy jako  bada  empirycznych, 

zw aszcza je li kryteria oceny, tak jak w przypadku dzia a  archiwizacyjnych, b d  

wzorowane na badaniach ilo ciowych.

Drugi znacz cy argument dotyczy reanalizy danych – badacze twierdz , i  zde-

kontekstualizowanie danych jako ciowych zawiesza mo liwo  ich pe nej interpre-

6 Odwo uj  si  tu do artyku u Cortiego opublikowanego w internetowym czasopi mie „Forum: 

Qualitative Social Research” nr 3, 2000 paragrafy [20–30] – nie ma tu numeracji stron.
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tacji. Innymi s owy tylko badacz, który zbiera  materia y, „by  tam”, zna spo eczny, 

kulturowy i sytuacyjny kontekst pola badawczego, jest w stanie dobrze zanalizowa  

materia . Corti podaje tu trzy kontrargumenty: po pierwsze, powtórne wykorzystanie 

materia ów jako ciowych s u y ich pe niejszej eksploatacji, a tym samym ma te  

aspekt ekonomiczny, bez potrzeby nie replikujemy danych przeznaczaj c rodki na 

inne projekty badawcze; po drugie, mo emy prowadzi  badania porównawcze; po 

trzecie, dobra dokumentacja materia u (np. notatki terenowe, mema, listy dokumen-

tuj ce badania) zapewni  mo e jego kontekstualno  w reanalizie. Odnosz c si  do 

pierwszego argumentu trzeba przyzna , e Corti ma wiele racji, zw aszcza w dobie 

„grantozy” – wykonywania dwu-, trzyletnich projektów badawczych, w rezultacie 

których zebrany zostaje zazwyczaj bardzo bogaty materia , którego, znów zazwy-

czaj, badacz, ze wzgl du na presj  czasu, nie jest w stanie ca kowicie wyeksploato-

wa , a po zako czeniu grantu oczekuje si  od niego, aby zaprojektowa  i zrealizowa  

kolejny. Dotyczy to np. w du ej mierze bada  biograÞ cznych, którymi si  zajmuj . 

Z drugiej strony, mo na wyobrazi  sobie sytuacj , odnosz c si  do aktualnych pro-

cedur w Wielkiej Brytanii, e skorelowana dzi  z wymogiem archiwizacji danych 

zgoda na Þ nansowanie projektu zacznie by  rozpatrywana na tle wcze niejszych 

ju  zarchiwizowanych materia ów. Innymi s owy, by  mo e trudniej b dzie otrzy-

ma  Þ nansowanie projektów bada  jako ciowych, gdy  ci, którzy takie rodki przy-

znaj , mog  by  przekonani o niepotrzebnej replikacji danych jako ciowych. Skoro 

wszystkie materia y maj  by  archiwizowane, by  mo e wkrótce, i nie puszczam 

tu chyba zbyt daleko wodzy fantazji, b dzie mo na sprawdzi  w bazach danych 

czy badacz nie ubiega si  o projekt, do którego materia  badawczy (w opinii recen-

zentów i ekspertów) ju  zosta  zebrany i zarchiwizowany w innym grancie, a by  

mo e taki wyci g z baz danych trzeba b dzie do cza  do sk adanych wniosków 

projektowych. W tym kontek cie trzeba te  zwróci  uwag  na inn  w tpliwo  – by  

mo e oczekiwanie zwolenników archiwizacji, i  badacze zaczn  ch tnie korzysta  

ze zarchiwizowanych materia ów, oka e si  zbyt optymistyczne, gdy  poza wszyst-

kim jest to czynno  bardzo pracoch onna, cz sto trudna do pogodzenia z realizowa-

niem w asnych bada , które, jak wiemy, podejmuje si  w ród wielu innych obci e  

(Mauthner i in. 1998: 734).

W tpliwo  budzi  mo e te  sposób rozwi zania problemu kontekstualizacji 

danych. Przytaczana w wielu tekstach konieczno  tego zabiegu (por. tam e, s. 

742) wi e si  z postulatem za czenia pe nej dokumentacji, czyli de facto pracy 

intelektualnej badacza, co mo e budzi  w tpliwo ci co do praw w asno ci inte-

lektualnej. Z przedstawianych przez zwolenników archiwizacji argumentacji oraz 

wspomnianych regulacji instytucjonalnych wynika, e np. w Wielkiej Brytanii fakt 

Þ nansowania bada  przez Economic and Social Research Council (jednej z siedmiu 

najwa niejszych instytucji Þ nansuj cych badania naukowe) wymusza upublicznie-

nie swoich materia ów przez ich archiwizacj  i wolny dost p, co pozbawia badacza 

intelektualnego prawa w asno ci, i co – je li wzi  pod uwag  przytoczony wy ej 

pogl d Cortiego – mo e by  rozszerzone na ca y proces badawczy oraz jego rezul-

taty w my l za o enia, e naukowiec pracuj cy w uczelni pa stwowej nie ma prawa 

do traktowania wyników swoich bada  jako wy cznej w asno ci (por. Mauthner 
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i Perry 2004: 149). Co wi cej, jak si  wydaje, presja ta wzrasta: narodowe „archi-

wum Wielkiej Brytanii (UKDA – UK Data Archive) sugeruje, e badacz ma moralny 

obowi zek udost pnienia spo ecze stwu wyników swoich bada  Þ nansowanych ze 

rodków publicznych” (Mauthner 2012: 1).

Dodatkowy argument krytyczny zwi zany jest z kwesti  epistemologiczn  – 

procesowi konceptualizacji i realizacji bada  powinna towarzyszy  samoreß eksja, 

której dynamika wpisana jest w kolejne fazy badania. Innymi s owy, efekt ko cowy 

ró ni si  od punktu wyj cia, zaanga owany w proces zbierania i analizy materia ów 

jako ciowych badacz dokonuje nieustannej interpretacji b d cej rezultatem interak-

cji, w których uczestniczy z badanymi, z lokalnym rodowiskiem, z innymi bada-

czami. Ten kontekst odkrycia trudny jest to rekonstrukcji podczas powtórnej analizy 

danych (Hammersley 1997: 133–138).

Kolejn  dra liw  kwesti  jest zachowanie prywatno ci osób badanych przez 

anonimizacj  danych. Procedury archiwizacji danych jako ciowych wyznaczaj  tu 

bezwzgl dne zalecenia. Jednak nie zawsze zakrycie to samo ci jest mo liwe w do-

bie powszechnie dost pnych informacji. Cz sto niepozorny szczegó  w biograÞ i ba-

danego umo liwia znalezienie takiej osoby w Internecie7. Z kolei ca kowita zmiana 

szczegó ów pozbawia materia  niezb dnego kontekstu znaczeniowego i empirycznie 

go wyja awia. (Mauthner i Perry 2004: 144). Mo na te  wyobrazi  sobie sytuacj , i  

badacz zmieniaj c szczegó y dostosowuje je do aktualnej wiedzy kulturowej i kon-

tekstu spo ecznego, ten jednak z czasem mo e si  zmieni  i by  dla kolejnych ba-

daczy podejmuj cych reanaliz  nieczytelny, a wi c zagubiona zostanie paralelno  

mi dzy rzeczywistym detalem a dokonan  anonimizacj 8. 

Obok wielu ró nych innych modyÞ kacji wskazane tu procesy doprowadzi y 

do prawdziwej zmiany kulturowej w obszarze wymiany i dost pu do informacji, 

co nieuchronnie musia o równie  wp yn  na nauki spo eczne. Dane empirycz-

ne, które do niedawna pozostawa y prywatn  w asno ci  badaczy, b d c coraz 

cz ciej i na coraz wi ksz  skal , dost pne w obiegu mi dzynarodowym, staj  

si  „towarem globalnym” (tam e, s. 140–141). Przez ostatnie dziesi  lat digita-

7 Z bada  nad archiwizowanymi w Wielkiej Brytanii danymi jako ciowymi wynika, e 25% 

z nich nie spe nia o wymogu poufno ci (Bishop 2009).
8 Przyk adem takiej nieudanej anonimizacji, wynikaj cej z braku kompetencji kulturowych i hi-

storycznych by o zakrycie to samo ci muzyka urodzonego w NRD, który w wywiadzie autobio-

graÞ czno-narracyjnym opowiada o swoich studiach za granic  pod kierunkiem znanego polskiego 

pianisty. Dla zakrycia szczegó ów biograÞ i Polska zosta a zamieniona na Ukrain  (czyli ZSRR), 

a Kraków na Kijów. Wywiad ten analizowany by  na seminarium z udzia em polskich i niemieckich 

badaczy. Podczas gdy dla badaczy niemieckich sposób dokonania anonimizacji by  ma o znacz cy, 

dla polskich badaczy opowie  narratora o poczuciu swobody artystycznej i ogólnym poczuciu wol-

no ci w kontra cie do NRD wydawa a si  do  dziwna, tak samo jak posta  pracuj cego w Kijowie 

polskiego muzyka z jego konkretn  przesz o ci  wojenn . Spi trzenie trudno ci interpretacyjnych 

sygnalizowane przez polskich badaczy doprowadzi o do tego, e podczas analizy zosta y ods oni te 

rzeczywiste szczegó y topograÞ czne i wtedy kontekst do wiadcze  biograÞ cznych narratora sta  si  

zrozumia y. Projekt „Do wiadczenie biograÞ czne PRL i NRD oraz jego przepracowanie w powojen-

nym pokoleniu 1945–1955. Porównanie socjologiczne na podstawie analizy biograÞ cznej”, Þ nanso-

wany przez Polsko Niemieck  Fundacj  na rzecz Nauki (2012–2014). 
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lizowanie danych przekszta ci o si , z podejmowanych przez niektórych badaczy 

woluntarystycznych dzia a , w ogólnie stosowan , oczekiwan , a coraz cz ciej 

i wymagan  „dobr  praktyk  badawcz ” (Mauthner 2012: 2)9. Zjawisko to do-

tyczy ju  nie tylko danych ilo ciowych, ale te  i jako ciowych. W opinii twór-

ców instytucji archiwizuj cych, zainicjowana przez badaczy dyskusja na temat 

potrzeby archiwizacji danych jako ciowych zwi zana jest z obaw  tych ostatnich 

przed przeniesieniem procedur obowi zuj cych wobec danych ilo ciowych oraz 

z ogóln  niech ci  wobec nowych technologii, które umo liwiaj  szybki dost p 

do danych, obieg wiedzy i transparentno  procedur badawczych. Na podstawie 

wymiany argumentów zamieszczonych w kilku przeczytanych przeze mnie artyku-

ach, mo na wysnu  wniosek, e w oczach propagatorów bezwzgl dnego wymogu 

archiwizacji i wolnego dost pu do danych, krytycznie nastawieni przedstawicie-

le bada  jako ciowych potwierdzaj  hipotez  opó nienia kulturowego Williama 

Ogburna. Tymczasem ci ostatni zwracaj  uwag , i  w procesie archiwizacji nie 

mo na pomin  tego, e dane jako ciowe s  efektem reß eksyjnej relacji mi dzy 

badaczem i badanym, ograniczonej i zarazem wzbogaconej przez kontekst bio-

graÞ czny, historyczny, teoretyczny czy epistemologiczny, przez co nie mog  by  

traktowane w sposób podobny do danych ilo ciowych (Mauthner i in. 1997: 742), 

a samo u ci lenie i skodyÞ kowanie procedur metodologicznych czy etycznych, 

maj ce swój wyraz w coraz bardziej rozbudowanej dokumentacji wokó  projektu 

badawczego, nie zniweluje tego problemu.

Archiwizacja wywiadów biograÞ czno-narracyjnych 

kwestie metodologiczne i etyczne

Uwzgl dniaj c wyra one wy ej uwagi, kwesti  archiwizacji materia ów jako-

ciowych w Polsce, przynajmniej na tym etapie rozwijaj cych si  dzia a  archiwi-

zacyjnych, odnosz  przede wszystkim do materia ów biograÞ cznych. Szeroko rozu-

miane dokumenty biograÞ czne, cho  wci  zajmuj  w naukach spo ecznych raczej 

marginaln  pozycj , coraz cz ciej traktowane s  jako prawomocne materia y em-

piryczne. W socjologii, dzi ki Florianowi Znanieckiemu, metoda biograÞ czna od 

pocz tku jej zaistnienia na sta e zosta a wpisana w krajobraz bada  jako ciowych, 

zw aszcza polskich. Doda  jednak nale y, e chocia  jej status nigdy nie zosta  za-

gro ony, dynamika jej rozwoju by a ró na. Mimo obserwowanej w ostatnich de-

kadach popularno ci tej metody, pozostaje ona aktywno ci  niszow , a jej dyna-

miczny rozwój mo e budzi  w ród badaczy jako ciowych tyle rado ci, ile troski10. 

Oczywi cie nie mo na pomin  tu innych nauk spo ecznych, jak np. pedagogika 

czy reß eksja rozwijana w obszarze pracy socjalnej, gdzie dokumenty biograÞ czne 

9 Warto zauwa y , e w naukach eksperymentalnych wypracowana przez lata tradycja udost p-

niania wyników bada  zosta a zabudowana na bazie indywidualnych relacji prowadz cych do po-

wstania sieci kontaktów naukowych mi dzy badaczami (Mauthner i Perry 2013: 62).
10 Kwestia ta nie jest przedmiotem tego artyku u, reß eksje na ten temat mo na znale  w innym 

miejscu por. np. Czy ewski (2013), Ka mierska (2014).
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stanowi  podstaw  studiów przypadków (Richmond 1922). Jednak szczególnie wa -

na zmiana, zw aszcza w kontek cie rozwa anej w artykule problematyki, dokona a 

si  w obszarze nauk historycznych, gdzie historia mówiona (oral history), nie bez 

oporu zwi zanego z ontologicznymi i metodologicznymi zastrze eniami ze strony 

wi kszo ci historyków, zyska a jednak status materia ów ród owych. Okoliczno  

ta, w moim odczuciu, w du ej mierze przyczyni a si  do coraz g bszego namys u 

nad problemem czy potrzeb  archiwizacji zbieranych materia ów biograÞ cznych. 

Zdynamizowanie zainteresowa  szeroko rozumianym podej ciem biograÞ cznym, 

zw aszcza nauk historycznych, upatruj  jako jeden z wa nych czynników zwi za-

nych z „ruchem” archiwizacyjnym w Polsce. 

Trzeba jednak mie  na uwadze, e w polskich naukach spo ecznych zarówno pro-

ces archiwizacji, jak i nieuchronnie zwi zany z tym namys  nad metodologicznymi 

i etycznymi konsekwencjami takich zabiegów, jest kwesti  stosunkowo now , pod-

czas gdy w krajach Europy Zachodniej, zw aszcza w Wielkiej Brytanii, dyskusja ta, 

jak wskaza am, obejmuje dwie ostatnie dekady, tyle  trwa coraz bardziej dynamicz-

nie rozwijaj cy si  proces archiwizacji (wszelkich) danych jako ciowych. Mo na 

wi c za o y , e w Polsce jeste my u progu dyskusji nad dylematami, które dopiero 

stan  si  elementem naszej rzeczywisto ci badawczej11.

Wracaj c do podj tej wcze niej my li, dotychczasowe dzia ania archiwizacyj-

ne w przypadku polskim zwi zane s  w przewa aj cej mierze z zapisem historii 

mówionej. Co ciekawe i wa ne, ów ruch archiwizacyjny zainicjowany zosta  nie 

przez placówki stricte naukowe, ale instytucje, maj ce najcz ciej status organiza-

cji pozarz dowych, o charakterze edukacyjnym, artystycznym, dokumentacyjnym. 

W ród prekursorów i zarazem liderów czy raczej, u ywaj c nieco staro wieckiego 

ale o wiele lepiej tu pasuj cego okre lenia Znanieckiego, przodowników kultury, 

wymieni  nale y O rodek KARTA, Bram  Grodzk , O rodek Pogranicze.

Historia mówiona bazuje na relacji wiadków, którzy opowiadaj c o w asnych 

do wiadczeniach biograÞ cznych s  zarazem uczestnikami historycznych zdarze  

i procesów spo ecznych. Ich relacja zyskuje status ród a historycznego, zasobem 

opowie ci jest biograÞ czna pami  zdarze , osób, kontekstów spo ecznych. Zna-

cz ca nobilitacja historii mówionej zwi zana jest ze wskazanym we wst pie zja-

wiskiem wzmo onego zainteresowania przesz o ci  i pami ci  o niej. Obok wcze-

niej wspomnianych przyczyn nale y doda  te  przemiany polityczne umo liwiaj ce 

ujawnienie, w konsekwencji demokratyzacji spo ecze stw, dotychczas zamkni tej, 

zakazanej pami ci. Procesy te Nora nazywa „dekolonizacj  pami ci”. Dzi ki niej 

pami , a w zasadzie jej podmiot uleg y nobilitacji. Ci, którzy nie mieli dot d g osu 

w tworzeniu historii, zyskali prawo do dzielenia si  swoj  pami ci . W ten sposób 

marginalizowani w tradycyjnej historii w czeni zostali do dyskursu profesjonalnego 

(Nora 1989: 15), dopuszczono do g osu wiadków jako reprezentantów „prawdy 

bardziej prawdziwej ni  prawda historii” (Nora 2002: 64). St d pierwszoplanow  

11 Nawet je li opisane w poprzedniej cz ci artyku u procedury nie przybior  w Polsce tak restryk-

cyjnych form (na co jako badacz jako ciowy licz ), to jako cz onkowie zespo ów mi dzynarodowych, 

np. Þ nansowanych z funduszy unijnych, i tak b dziemy musieli si  z tym problemem zmierzy .
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warto ci  tych opowie ci jest relacja wiadka i odniesienie do rzeczywisto ci spo-

ecznej w mo liwie jak najbardziej wierny sposób. Nie dziwi wi c fakt, i  autorstwo 

takiej relacji powinno by  znane. Nie chodzi tu bowiem o anonimowo , lecz prze-

ciwnie, o zachowanie w asnego – autorskiego ladu w historii.

Moim punktem odniesienia s  zatem materia y zbierane w trybie historii mówio-

nej oraz proces ich archiwizacji, który w Polsce systematycznie si  rozwija. Mo na 

wr cz za o y , e „impuls” archiwizacji, po czony z rzetelnym namys em, w jaki 

sposób zbiera  materia , tj. jak rejestrowa  historie mówione na no nikach audio 

i wideo tak, aby mo na je by o odtwarza  (chodzi tu wi c i o techniczn  stron  reje-

stracji opowie ci)12, jak prowadzi  rozmow , aby uzyska  kompletn  i rzeteln  opo-

wie  (problem metodologiczny), jak prezentowa  zebrany materia  – niezb dna jest 

tu pisemna zgoda osoby opowiadaj cej oraz respektowanie jej woli, np. pomijanie 

niektórych fragmentów narracji (problem etyczny), otó  ów impuls zosta  wys any 

w a nie przez badaczy lub instytucje zbieraj ce historie mówione. W obszarze bada  

jako ciowych, a zw aszcza biograÞ cznych, jest to, w moim odczuciu, najszybciej 

rozwijaj cy si  w Polsce obszar bada , po czony z coraz bardziej usystematyzowa-

nymi zabiegami archiwizacji. 

Drugim obszarem w badaniach biograÞ cznych jest zakorzeniony w metodzie 

biograÞ cznej autobiograÞ czny wywiad narracyjny, który form  mo e nie ró ni  si  

od wywiadu biograÞ cznego przeprowadzonego w trybie historii mówionej13. W obu 

przypadkach mo emy zatem otrzyma  wielogodzinn , nie przerywan  pytaniami 

narracj . Mamy zatem do czynienia z zasadniczo tym samym materia em, czasem 

dotycz cym te  podobnego obszaru badawczego. AutobiograÞ czny wywiad nar-

racyjny mo e bowiem dotyczy  problematyki przesz o ci, w asnych do wiadcze  

zdarze , które z perspektywy wspó czesnej mo na przyporz dkowa  historii mó-

wionej (np. do wiadczenie II wojny wiatowej czy PRL). Podczas gdy w przypadku 

historii mówionej g ównym celem zbierania materia u jest zapis historii wiadka i jej 

przekaz, to w naukach spo ecznych zebrany materia  stanowi  ma ród o dla gene-

rowania nowych hipotez, rozstrzygni , teorii (Mauthner i Perry 2004: 148). I z tej 

perspektywy istnieje zasadnicza ró nica mi dzy opowie ci  zebran  w trybie historii 

mówionej i autobiograÞ cznego wywiadu narracyjnego. W drugim przypadku pierw-

szoplanowym materia em badawczym staje si  tekst zanonimizowanej transkrypcji14. 

12 W odniesieniu do tego aspektu ró nica mi dzy osobami nagrywaj cymi historie mówione a ba-

daczami zbieraj cymi wywiady biograÞ czno-narracyjne polega na tym, e ci pierwsi zwracaj  bardzo 

du  uwag  na jako  nagrania, które powstaje z zamys em wielokrotnego odtwarzania go i udost p-

nienia w archiwum, a ci drudzy zainteresowani s  nagraniem, które b dzie na tyle czytelne, i  bez 

trudu da si  na jego podstawie sporz dzi  transkrypcj . Ró nice te ujawniaj  si  cz sto w dyskusji 

nad jako ci  (a wi c i cen ) u ywanego do tego celu sprz tu.
13 W przypadku historii mówionej efektem wywiadu mo e by  opowie  stymulowana u o onymi 

chronologicznie, a wi c stosownie do cyklu ycia, pytaniami, na które odpowiada wiadek historii, 

ale mo e to by  te  nie przerywana przez s uchaj cego opowie  o yciu, dopiero w drugiej cz ci 

wywiadu po zako czeniu przez opowiadaj cego w asnej narracji badacz zadaje pytania uzupe niaj -

ce. W tek cie odwo uj  si  do tego w a nie przypadku.
14 Oczywi cie nie pomniejsza to wagi samego nagrania, które posiada status materia u badawcze-

go. Czasami si ga si  do nagrania, aby uzupe ni  proces interpretacji przez ods uchanie interakcyj-
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Postulat anonimizacji nie s u y tu wy cznie ochronie prywatno ci opowiadaj cego, 

cho  jest to kwestia bardzo istotna, ma on równie  wymiar metodologiczny. Anoni-

mizuj c narracj  przez zmian  imienia, ale te  innych szczegó ów umo liwiaj cych 

identyÞ kacj  autora opowie ci, niejako „odrywamy” j  w sensie metodologicznym 

od konkretnej osoby. Transkrypcja staje si  tekstem kultury, przypadkiem analitycz-

nym ukazuj cym typowe powi zanie okre lonych procesów biograÞ cznych z ba-

danym zjawiskiem spo ecznym czy te  uwik anie biograÞ i jednostki w okre lony 

proces spo eczny, jak przypadek Kafkowskiego Józefa K. pokazuje, „ e anomiczny 

charakter rzeczywisto ci realizuje si  w postaci dziwnej, nieszcz snej (spo ecznej) 

regularno ci, w której wspó uczestnicz  aktorzy, spo eczne uk ady sceny interak-

cyjnej i osoby dotkni te problemem. Fatum ma charakter procesualny, nie tylko 

w sensie procesu s dowego, lecz tak e w sensie uporz dkowanych mechanizmów 

rozwijania si  procesu, które to mechanizmy w paradoksalny sposób wytwarzaj  

to, co chaotyczne w rzeczywisto ci spo ecznej” (Schütze [1997] 2012: 424). Z tego 

wzgl du nale y uzna , e opowie  budowana w trybie historii mówionej i narracji 

autobiograÞ cznej to de facto dwa odmienne typy dokumentu biograÞ cznego – pierw-

szy jest form  „pami tnika” drugi interpretacj  do wiadcze  biograÞ cznych wpisa-

nych w procesy spo eczne (Ka mierska 2014: 343).

Transkrypcja zyskuj c wymiar analityczny przechodzi do innego porz dku 

istotno ci. Jednak adn  miar  nie oznacza, i  mamy do czynienia z instrumental-

nym potraktowaniem narratora przez badacza jako „maszynki” do wyprodukowania 

opowie ci o w asnym yciu, która stanowi  ma materia  badawczy. „Osoba, która 

potencjalnie ma nam udzieli  wywiadu, musi mie  wiadomo , e zosta a wy-

brana w a nie dlatego, i  ma nam do zaoferowania bardzo konkretne biograÞ czne 

(empiryczne) dane, które potwierdzaj  i podkre laj  jej w asn  niepowtarzalno . 

W przeciwnym razie ustanowienie autobiograÞ cznej relacji zaufania mi dzy dwo-

ma partnerami w wywiadzie, która stanowi nieodzowny warunek narracji autobio-

graÞ cznej, nie by oby mo liwe. Mamy tu do czynienia z obopólnym uwzgl dnia-

niem dwóch interakcyjnych postulatów (a) analitycznego znaczenia historii ycia 

w jej wyj tkowo ci dla prowadzonych bada  oraz (b) wiarygodno ci osoby pro-

wadz cej wywiad co do tego, e szanuje ow  osobist  wyj tkowo  przez jej sta-

ranne rozwa anie jako empirycznej podstawy nowych twórczych uogólnie  w celu 

profesjonalnego czy naukowego teoretyzowania oraz, jednocze nie, przez cis  

ochron  anonimowo ci informanta” (Schütze 2012: 231). Spotkanie badacza z oso-

b  opowiadaj c  zawsze zdeÞ niowane jest w kategoriach spo ecznych, a przede 

wszystkim etycznych i w tym sensie wybiega poza „metodologiczny” opis sytu-

acji badacz – badany. Innymi s owy, badacz spotyka si  z osob , która obdarzaj c 

go zaufaniem, dzieli si  opowie ci  o w asnych do wiadczeniach biograÞ cznych. 

Relacja ta jest szczególnie znacz ca w ostatniej fazie przeprowadzania wywiadu, 

nych warunków wytwarzania opowie ci, w tym sposobu jej budowania równie  w formie wokalnej. 

Nieocenionym ród em jest te  zapis wideo. Dla historii mówionej niejako punktem wyj cia jest 

zarejestrowana opowie , a w przypadku autobiograÞ cznego wywiadu narracyjnego punktem wyj cia 

jest transkrypcja.



KAJA KA MIERSKA232

czyli jego zako czenia, kiedy dochodzi do „normalizacji” sytuacji interakcyjnej, 

a wi c wy czenia dyktafonu i prowadzenia zwyk ej rozmowy. Ze wzgl du na na-

gran  opowie  nie musi by  to faza tak istotna, jak etap s uchania i rejestrowania 

narracji (chocia  zdarzaj  si  przypadki, e uzyskane wówczas informacje staj  si  

podstawowe dla zrozumienia kontekstu opowiadania, b d  te  pojawiaj  si  szcze-

gó y, o których osoba opowiadaj ca zapomnia a lub te  nie chcia a opowiedzie ). 

Jest to zarazem faza bardzo wa na z punktu widzenia zawartego w idei wywia-

du narracyjnego moralnego przes ania – autentycznego spotkania z Innym (Buber 

1992). Ko cz c spotkanie z osob , która po wieci a swój czas, obdarzaj c badacza 

zaufaniem podj a wysi ek opowiedzenia o ca ym swoim yciu (wysi ek Þ zyczny, 

mentalny i cz sto emocjonalny), winien on z kolei po wi ci  swój czas, aby umo -

liwi  zdeÞ niowanie ca ej interakcji nie tylko w relacji badacz lub przedstawiciel 

instytucji naukowej – badany, lecz równie  wspomnianego spotkania. Etap norma-

lizacji interakcji to te  czas na dyskusj  kwestii spornych, ró nicy pogl dów, jakie 

mog y pojawi  si  mi dzy opowiadaj cym a badaczem, który bior c udzia  w wy-

s uchaniu historii ycia staje si  jej interakcyjnym wspó -autorem, np. gdy opowia-

daj cy pos uguje si  j zykiem uprzedze . To równie  czas na podtrzymanie czy te  

weryÞ kacj , zbudowanego przed wywiadem i rozwijanego w jego trakcie, zaufania 

przez np. wspólne przegl danie zdj , rozmow  toczon  na kanwie wys uchanej 

w a nie opowie ci, ukazuj c , i  badacz s ucha  jej na tyle uwa nie, i  zapami ta  

szczegó y, do których teraz mo e si  odnie .

Po wi caj c chwil  uwagi charakterystyce interakcyjnych warunków wytwa-

rzania opowie ci o yciu, chc  podkre li  napi cie, jakie powstaje pomi dzy au-

tentycznym spotkaniem i towarzysz cym mu zbudowaniem, najcz ciej ulotnej, bo 

zwi zanej z jednorazow  rozmow , ale bardzo znacz cej relacji opartej na wzajem-

nym zaufaniu s uchaj cego badacza i osoby opowiadaj cej, a nast puj c  po sporz -

dzeniu transkrypcji analiz , kiedy wytworzona opowie  staje si  socjologicznym 

studium przypadku. Regu a anonimizacji pozwala, z jednej strony, na zniesienie 

tego napi cia, z drugiej za  strony – na podtrzymanie zaufania. W tej sytuacji nie 

ma (a mo e nie by o?), potrzeby proszenia o pisemn  zgod  na u ycie opowie ci, 

do której dost p umo liwiony by  z regu y za po rednictwem badacza, przekazuj c 

za  swój materia  dalej zazwyczaj czyni  to w kontek cie w asnych zainteresowa  

badawczych, charakterystyki sytuacji wywiadu itp. Taka popularyzacja danego ma-

teria u „zapo redniczona” przez badacza, b d  wprowadzany przez niego kontekst, 

w moim odczuciu, pozwala a podtrzymywa  osobisty aspekt relacji badacz–autor 

opowie ci z jednoczesnym podej ciem do niego jako do „uogólnionego” materia u 

badawczego. 

Zebrane przez badacza wywiady narracyjne wykorzystywane s  przez niego 

(b d  pracuj cy z nim zespó ) w realizowanych projektach badawczych, dyskuto-

wane na seminariach i warsztatach badawczych, s u  celom dydaktycznym (np. 

dla pokazania studentom, czym jest biograÞ czne do wiadczenie obco ci, sekwencja 

biograÞ cznego i spo ecznego do wiadczenia emigracji, do wiadczenia cierpienia 

w wymiarze indywidualnym i kolektywnym itp.), wreszcie bywaj  traktowane jako 

tzw. przypadki portretowe (Schütze 2012: 272) czy g ówne, ilustruj ce „modelowe” 
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odwzorowanie okre lonych procesów spo ecznych i do wiadcze  biograÞ cznych 

– nie dlatego, i  stanowi  one idealny wzór autobiograÞ cznego wywiadu narra-

cyjnego czy te  typ idealny biograÞ i – bo doskonale wiemy, e takich nie ma – ale 

staj  si , tak jak Józef K., wieloaspektowymi i wielowymiarowymi studiami przy-

padków15. 

Odnosz c si  z kolei do, scharakteryzowanych wcze niej, problematycznych 

wymogów archiwizacji, zw aszcza wzorów brytyjskich, punktem zwrotnym w pro-

cesie archiwizacji wydaje si  uzyskanie pisemnej zgody (tzw. informed consent) na 

wykorzystanie narracji. Rodzi si  jednak w tpliwo , czy otrzymanie takiej zgo-

dy upowa nia badacza(y) do nieograniczonego form  i zobowi zaniem korzystania 

z narracji? Bior c pod uwag  powy szy opis relacji badacz – badany, jest to kwestia 

problematyczna. Oczywi cie w wymiarze prawnym wszystko zale y od sposobu 

zredagowania dokumentu. Ale nawet je li autor swojej historii ycia wyrazi zgod  

na nieograniczone wykorzystywanie jego opowie ci, nie daje to, moim zdaniem, 

legitymacji dla wszelkich, jakie badaczowi przyjd  do g owy, sposobów jej u ycia 

oraz mo e budzi  w tpliwo  jej nieograniczone wykorzystanie przez innych. 

Dobr  ilustracj  tej kwestii mo e by  pewien epizod z mi dzynarodowego pro-

jektu, w którym bra am udzia . Zbierali my w nim autobiograÞ czne wywiady narra-

cyjne z mieszka cami Europy, mi dzy innymi z emigrantami. Jeden z moich kole-

gów z Europy Zachodniej, zafascynowany technologi  informacyjn  oraz socjologi  

wizualn , chcia  umie ci  w Internecie rodzaj wizualizacji projektu polegaj cy na 

kompilacji opowiedzianych do wiadcze  biograÞ cznych pochodz cych z ró nych 

wywiadów, które utworzy yby opowiadane przez kogo  Þ kcyjne „patchworkowe” 

historie emigrantów. Wyrazi am swój daleko posuni ty sceptycyzm wobec tego po-

mys u, argumentuj c to nast puj co: po pierwsze, ka da z osób opowiedzia a w do-

brej wierze swoj  histori , która, mimo cech wspólnych, jest zawsze niepowtarzalna 

– wybieranie fragmentów opowie ci i czenie ich z innymi jest nie tylko meto-

dologicznie niepoprawne, ale w jakiej  mierze nieetyczne, poniewa , przywo ajmy 

tu fragment wcze niejszego cytatu, „[o]soba, która potencjalnie ma nam udzieli  

wywiadu, musi mie  wiadomo , e zosta a wybrana w a nie dlatego, i  ma nam 

do zaoferowania bardzo konkretne biograÞ czne (empiryczne) dane, które potwier-

dzaj  i podkre laj  jej w asn  niepowtarzalno ”. Po drugie, tworzenie takiej swo-

bodnej kompilacji jest form  interpretacji, której w przypadku takiej problematyki 

jak emigracja towarzyszy  mo e silna stereotypizacja obrazu emigranta. Mój kolega 

przyj  te argumenty ze zdziwieniem, jego kontrargumentem by o stwierdzenie, e 

skoro autorzy narracji podpisali zgody do dysponowania ich wypowiedziami, badacz 

mo e swobodnie si  nimi pos ugiwa . Moja reakcja na ten argument jeszcze bardziej 

skomplikowa a spraw . Okaza o si , e byli my równie zaskoczeni – ja faktem, i  

zespó  kolegi zawsze zbiera  wyra one na pi mie zgody badanych, on s ysz c, e 

15 Numer „Qualitative Social Research” z 2004 roku zosta  po wi cony analizie autobiograÞ cz-

nego wywiadu narracyjnego z Hüly’ , tureck  emigrantk  w Niemczech. Przeprowadzony w latach 

siedemdziesi tych XX wieku przez Fritza Schützego wywiad z pani  Jackson do dzisiaj wykorzysty-

wany jest do opisu do wiadczenia cierpienia i trajektorii choroby.
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polski zespó  nigdy nie pos ugiwa  si  takimi formularzami. Dla porz dku doda  na-

le y, i  kolega reprezentowa  jeden z uniwersytetów brytyjskich, a inni cz onkowie 

mi dzynarodowego zespo u przeprowadzaj c wywiady narracyjne w swoich krajach 

równie  nie prosili o pisemn  zgod  na u ywanie narracji. Ca a sprawa wyp yn -

a pod koniec projektu badawczego. Symptomatyczne by o to, e dla brytyjskiego 

badacza zbieranie zgody by o równie oczywiste jak dla nas fakt, i  o ni  nie prosi-

my. Temat ten nigdy wi c nie by  dyskutowany. Owa wywiana zda  mia a miejsce 

w 2010 roku. Od tego czasu, równie  w Polsce coraz cz ciej porusza si  problem 

archiwizacji danych jako ciowych. W zdarzeniu tym jednak najwi kszym dla mnie 

zaskoczeniem by a postawa owego kolegi zwi zana z przekonaniem, i  w momencie 

podpisania zgody na rozpowszechnianie i u ywanie narracji badaczowi przys uguje 

nieograniczona (oczywi cie zawsze limitowana prawem) mo liwo  jej wykorzy-

stania. Tymczasem opisany przyk ad wskazuje, jak zosta a zerwana zasada zaufania 

b d ca podstaw  do wytworzenia opowie ci o w asnym yciu. Chocia  zasadniczo 

nie ma przeciwwskaza  formalnych wobec swobodnego dysponowania wypowie-

dzi  badanego, jednak zasada zaufania powinna nak ada  na badacza moralne zo-

bowi zanie do wykorzystania materia u w kontek cie jego wytworzenia, czyli jako 

spójnej, unikalnej historii ycia opowiadaj cego (Mauthner i Perry 2004: 146). Tym-

czasem wspó czesne media, zw aszcza Internet, rodz  pokus  uprzedmiotowienia 

narracji w przekazie medialnym. „Zawieszenie” w sieci opowie ci biograÞ cznych 

w ró nych kontekstach i konÞ guracjach podsuwa cz sto odbiorcy gotowe interpre-

tacje. Niekiedy mo emy te  spotka  si  z instrumentalizacj  czy komercjalizacj  

takiego przekazu.

Wracaj c z kolei do porównania autobiograÞ cznego wywiadu narracyjnego z ma-

teria em historii mówionej (raz jeszcze przypomnimy, e punktem odniesienia jest tu 

przede wszystkim kontekst polski) rysuj  mi dzy nimi zasadnicz  ró nic  polegaj -

c  na potrzebie anonimizacji tych pierwszych oraz celowego zachowania to samo ci 

wiadków tych drugich. W tym kontek cie archiwizacja wywiadów narracyjnych, 

zw aszcza z intencj  ich udost pniania i/czy reanalizy, staje si  problematyczna ju  

na poziomie zanonimizowanej transkrypcji, nie mówi c o nagraniach, które przecie  

nie mog  by  poddane anonimizacji.

Trzeba te  zwróci  uwag  na fakt, i  status spo eczny autobiograÞ cznych wywia-

dów narracyjnych mo e ulega  zmianie: od wpisanych w kontekst badawczy mate-

ria ów empirycznych do zasobów w a nie historii mówionej. Dzieje si  tak zw aszcza 

w przypadku zmiany pokoleniowej. Przyk adowo zebrane na pocz tku lat dzieiw -

dziesi tych narracje na temat do wiadcze  wojennych Polaków w ramach projektu 

BiograÞ a a to samo  narodowa16, którego celem by a „próba okre lenia, na podsta-

wie tre ci i form autobiograÞ cznej narracji, zwi zków mi dzy do wiadczeniami osób 

polskiej narodowo ci, wyznaczonymi czasem drugiej wojny wiatowej, i tymi aspek-

tami ich spo ecznej to samo ci, które odnosz  si  do ich ówczesnego i wspó czesnego

16 W ramach projektu BiograÞ a a to samo  narodowa (1997) zrealizowanego w Katedrze Socjo-

logii Kultury U , Þ nansowanego przez KBN (1992–1994) zebrano 60 wywiadów autobiograÞ czno-

-narracyjnych z osobami, które prze y y II wojn  wiatow  w ró nych rejonach II Rzeczypospolitej.
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poczucia oraz okre lenia i komunikowania (o) w asnej i cudzej to samo ci narodo-

wej” (Piotrowski 1996: 5), dzisiaj stanowi  nieoceniony zasób historii mówionej. 

Ponad po owa naszych ówczesnych rozmówców urodzi a si  w latach 1919–1925, 

a wi c wi kszo  z nich dzi  zapewne nie yje, b d  jest w wieku s dziwym. W tej 

perspektywie zapisany na ta mach magnetofonowych materia  zyska  dodatkow , 

now  warto  i przypadek ten doskonale pokazuje potrzeb  archiwizacji autobiogra-

Þ cznych wywiadów narracyjnych, które z czasem, nawet je li nie dotycz  kwestii 

historycznie i spo ecznie szczególnych (w omawianym przypadku II wojna wiatowa 

akurat nale y do wydarze  wyj tkowych, ale mo na wskaza  te  inne zwi zane np. 

z cyklem ycia jednostki), lecz bardzo ci le wpisanych w indywidualny kontekst 

czyjej  biograÞ i, zyskaj  dodatkowe znaczenie jako zapis pami ci komunikacyjnej 

(Assmann 2008). Jest to, w moim odczuciu, kwestia bardzo wa na, wymagaj ca 

namys u w dobie technologicznych udogodnie , umo liwiaj cych przechowywanie 

nagra  w formie cyfrowej. Rozwa enie tego problemu poprzez reß eksj  nad tym, co 

sta o si  z dotychczas zbieranymi materia ami, które gdzie  zagin y, nie uniewa nia 

jednak pytania, jak archiwizowa  taki materia , jak go anonimizowa  czyli w jaki 

sposób, w przypadku autobiograÞ cznego wywiadu narracyjnego, budowa  przej cie 

od nagrania do transkrypcji, wreszcie, komu go udost pnia .

Zako czenie

W Polsce przyjmowanie ró nych rozwi za  instytucjonalnych i proceduralnych 

wzorowane jest cz sto na wypracowywanych na zachodzie Europy, cho  nie zawsze 

najlepszych, to jednak niejednokrotnie bezkrytycznie implementowanych prakty-

kach, czego do wiadczamy równie  w wiecie nauki. Poniewa  dyskusja nad potrze-

b  archiwizacji danych jako ciowych dopiero si  u nas zaczyna, my l , e dobrze 

by oby przed przyj ciem okre lonych wzorów dzia a  rozwa y  kluczowe w tym 

kontek cie kwestie.

Po pierwsze zatem, dyskusja, jak te  stosunek do archiwizacji oraz procedur 

z tym zwi zanych, powinna rozgrywa  si  w odniesieniu do dwóch aspektów rze-

czywisto ci spo ecznej: przesz o ci i tera niejszo ci. W perspektywie retrospektyw-

nej wszyscy s  zgodni co do tego, e przechowane dokumenty, materia y empiryczne 

w postaci np. pami tników, listów, zdj , i innych danych jako ciowych pochodz -

cych z przeprowadzanych w latach 1950–1970 bada , stanowi  dzisiaj nieocenione 

ród o wiedzy o rzeczywisto ci spo ecznej, oraz stosowanych wówczas procedurach 

metodologicznych. Mog  sta  si  przedmiotem analiz porównawczych czy powtór-

nej reß eksji w ró nych kontekstach analitycznych17. W perspektywie tera niejszo ci, 

17 Zbierane w polskiej tradycji pozyskiwania dokumentów biograÞ cznych, przesy ane na konkur-

sy na przestrzeni dziesi cioleci pami tniki, mog  by  poddawane reanalizie, która mo e odnosi  si  

zarówno do krytycznego, w znaczeniu odideologizowanego, spojrzenia na materia  (je li np. konkur-

sy og aszane by y w mocno zideologizowanych okresach trwania PRL), jak i nowego, w porównaniu 

z klasyczn  perspektyw  Znanieckiego czy Cha asi skiego, podej cia analitycznego. Jak zauwa a 

Marek Czy ewski (1992: 95–96), socjologowie ci, jak te  i inni autorzy ówczesnych monograÞ i 

opartych na materia ach biograÞ cznych (np. przedstawiciele Szko y Chicago), nie dysponowali tech-
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obserwuj c, podyktowany wskazanymi w artykule okoliczno ciami, przymus ar-

chiwizacji wszystkiego, pojawia  si  mog  wszystkie wa ne zastrze enia zwi zane 

z kwestiami etycznymi, metodologicznymi czy instytucjonalnymi.

Po drugie, charakteryzuj c ró nic  mi dzy opowie ci  o yciu uzyskiwan  w try-

bie historii mówionej a autobiograÞ cznym wywiadem narracyjnym, które na pierw-

szy rzut oka mog  by  tego samego typu materia em, chcia am pokaza , e w ob-

szarze bada  lub danych jako ciowych nie mo na wprowadza  ogólnych za o e  

i standardów archiwizacyjnych, nawet wobec materia ów tak (na pozór) do siebie 

podobnych.

Po trzecie wreszcie, nale y wyra nie rozgraniczy  problem archiwizacji jako ta-

kiej i dost pu do materia ów zarchiwizowanych. Post puj ca technologia umo liwia 

dzi ki temu samemu rodkowi komunikacji archiwizowanie zasobów i ich przeka-

zywanie, i to w zasadzie na nieograniczon  skal . Rodzi to pokus  udost pniania 

wszystkiego dla wszystkich, cz sto w imi  postulatu demokratyzacji wiedzy. Jest to 

jednak, moim zdaniem, argument nie do ko ca przekonuj cy – cen  demokratyza-

cji sta  si  bowiem mo e uprzedmiotowienie uczestnika bada , który wydaje zgo-

d  na wykorzystywanie np. swojej opowie ci o yciu, zawieszenia jej w Internecie 

itp., oraz badacza, który mo e by  pozbawiony prawa autorskiego, a w niektórych 

sytuacjach moralnego prawa do w asnych dzia a  badawczych oraz ich rezultatów 

w postaci zgromadzonych materia ów.
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The Autobiographical Narrative Interview – Ethical and Methodological 

Issues in the Context of Narratives’ Archiving

Summary

In the paper I refer to contemporary archiving activities and in this context I comment on 

ethical and methodological aspect of autobiographical narrative interview which is used in social 

sciences. One of the ethical assumptions is anonymization of one’s life story in order to keep an 

informant’s privacy. Following these procedures informed consent is not required as the very 

situation of interviewing is deÞ ned as trust relation. I also refer to the issue of ‘eternal’ quality 

of some biographical materials which in time change their status from sociological qualitative 

data into oral history materials.

Key words: autobiographical narrative interview; oral history; archiving.


