
Władza nad dyskursem w narracji wspomnieniowej.  
Przypadek Archiwum Historii Mówionej

W artykule zaprezentowana została analiza strategii komunikacyjnych, w jakich ujawniana jest 
wiedza i władza nad narracją wspomnieniową dotyczącą jednego z kluczowych dla Polski wyda-
rzeń w historii II wojny światowej – powstania warszawskiego. Materiałem do badań stały się wy-
wiady, które zostały przeprowadzone z uczestnikami wydarzeń 1944 roku – powstańcami i cywi-
lami. Szczegółowemu oglądowi poddano ponad 1900 aktywności werbalnych osób prowadzących 
spotkania ze świadkami historii. Autorki interesował przede wszystkim wpływ tych aktywności 
na kształt narracji wspomnieniowej. Interpretacji przeanalizowanego materiału dokonuje się w ra-
mach krytycznej analizy dyskursu, której przedmiotem zainteresowania są relacje wiedzy i władzy 
manifestowane w określonych sposobach użycia języka.
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Power over discourse in the memory narrative. The case of the Oral History Archive

The article analyzes communication strategies that reveal the knowledge of and power over a memory 
narrative connected to The Warsaw Uprising – one of the most crucial events for Poland, and in 
the history of World War II. The interviews carried out with insurgents and civilians – participants 
of the 1944 events, constituted the base for the research. Over 1,900 verbal activities of people 
conducting meetings with witnesses of history were subjected to a detailed review. The authors 
of the article were primarily interested in these activities’ influence on the shape of the memory 
narrative. The interpretation of the collected material is accomplished within the confines of critical 
discourse analysis which focuses on the relationship of knowledge and power as manifested in 
specific ways language is used.

Keywords: oral history, critical discourse analysis, memory narrative, knowledge and power

Die Macht über die Diskurse in lebensgeschichtlichen Erinnerungen. Ein Fall des Archivs für 
oral history

Der Artikel stellt eine Analyse von Kommunikationsstrategien dar, in denen sich das Wissen und 
die Macht über das Narrativ über den Warschauer Aufstand als eines der Schlüsselereignisse in 
der polnischen Geschichte des Zweiten Weltkriegs manifestiert. Das Forschungsmaterial besteht 
aus Interviews, die mit Teilnehmern der Ereignisse von 1944 – sowohl Aufständischen als auch 
Zivilisten – durchgeführt wurden. Analysiert wurden über 1900 Äußerungen der Personen, die die 
Interviews mit den Zeitzeugen durchgeführt hatten. Die Autorinnen interessierten sich in erster 
Linie für den Einfluss dieser Aussagen auf die Form der lebensgeschichtlichen Erinnerungen. Die 
Interpretation des analysierten Materials erfolgt im Rahmen der kritischen Diskursanalyse, die sich 
auf die Beziehungen von Wissen und Macht konzentriert und sich in spezifischen Formen des 
Sprachgebrauchs manifestieren.

Schlüsselwörter: oral history, kritische Diskursanalyse, lebensgeschichtliche Erinnerungen, Wissen  
und Macht

1. Kontekst

Prezentowane przez nas wyniki analiz stanowią część projektu badawczego, któ-
rego celem jest lingwistyczna analiza dyskursu skoncentrowanego wokół archi-
wistyki społecznej i historii mówionej1. Wskazane dziedziny stanowią niezwykle 

1 W ramach projektu badawczego powstały już następujące artykuły naukowe: B. Ciesek- 
-Ślizowska, B. Duda, K. Sujkowska-Sobisz, O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świad-
kiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne (2020); B. Ciesek-Ślizowska, 
Herstories: digitalsocialarchives as a space for buildingmemoryaboutwomen (presentation of the 
researcharea) (2019); B. Duda, Cyfrowe „miejsca pamięci” z perspektywy badań nad dyskursem 
miejskim (2019).Warto także nadmienić, że prowadzone przez nasz zespół badania są realizowane 
zgodnie z założeniami humanistyki cyfrowej z wykorzystaniem narzędzi do analizy lingwistycz-
nej, które zostały przygotowane we współpracy z CLARIN_PL, czyli polską częścią infrastruktury 
Common Language Resources & Technology Infrastructure.
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interesujący obiekt dyskursologicznych dociekań, szczególnie w perspektywie 
związków między pamięcią zbiorową a językiem. Wspomniane kategorie po-
zostają, w świetle ustaleń badaczy lingwistyki pamięci (Chlebda 2011, Czachur 
2018), w ścisłej relacji, w której język sytuowany jest w pozycji nadrzędnej 
– jest bowiem „determinantą pamięci oraz jej nośnikiem, modelem i interpreta-
torem” (Wójcicka 2018: 71). Namysł nad tak rozumianą pamięcią w ujęciu dys-
kurso-logicznym stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych badań z zakresu 
pamięcioznawstwa i historiografii. Perspektywa analizy dyskursu zresztą nie 
jest obca najnowszym badaniom nad pamięcią, w literaturze funkcjonuje wszak 
pojęcie ‘dyskursy pamięci’, rozumiane jako fragmenty dyskursu publicznego 
dotyczące przeszłości i jej konsekwencji dla społeczeństwa (Czachur 2018: 12). 
Zaletą ujęcia dyskursologicznego jest zwrócenie szczególnej uwagi na kon-
struktywistyczny charakter pamięci oraz jej podmiotowość/instytucjonalność, 
a także wynikające z niej perspektywiczność oraz subiektywizm. Parametry te 
przysługują obu kategoriom – dyskursowi i pamięci – i w ich konceptualizacji 
są wyraźnie akcentowane. Najmocniej wybrzmiewają w definicji powstałej na 
gruncie KAD-u, gdzie dyskurs to sposób nadawania znaczenia pewnemu kon-
kretnemu obszarowi życia społecznego, postrzeganemu z określonej perspek-
tywy (por. Fairclough 1995, za: Wodak 2008: 189)2. Pamięć z kolei traktuje się 
jako wyobrażenie o przeszłości, postaciach i wydarzeniach (Szacka 2012: 16, 
Wójcicka 2017: 30), jako interpretację (Nowak 2011: 12) bądź dyskursywny 
konstrukt (Czachur  2018: 15). Jak pisze Biskupska, „sposobami pamiętania są 
dyskursy, narratywy, konstrukty tego, co minione” (Biskupska 2011: 220). Wo-
bec tak poczynionych założeń perspektywa dyskursologiczna w badaniu pamię-
ci wydaje się wyborem naturalnym.

Ogląd lingwistycznych aspektów związanych z procesami pamięci i pa-
miętania w niniejszym artykule koncentrować się będzie na analizie strategii 
komunikacyjnych, w jakich ujawniana jest wiedza i władza podmiotów insty-
tucjonalnego dyskursu Archiwum Historii Mówionej nad narracją wspomnienio-
wą dotyczącą jednego z kluczowych dla Polski wydarzeń w historii II wojny 
światowej – powstania warszawskiego. Przedmiotem oglądu stały się fragmen-
ty wywiadów, które zostały przeprowadzone ze świadkami tamtych wydarzeń 
– powstańcami i cywilami. Wspomnienia tych osób zostały utrwalone w ramach 
działań dokumentacyjnych prowadzonych przez Archiwum Historii Mówionej, 
będące jednym z wielu wirtualnych „miejsc pamięci”3, jakie wpisują się w dzia-

2 Inne konceptualizacje, by przytoczyć tylko wybrane, definiują dyskurs jako perspektywę 
widzenia świata (Fairclough 2003: 124), kognitywną reprezentację (Duszak 2010: 34), intelektualny  
konstrukt, który kształtuje praktykę komunikacyjną (teksty) (Witosz 2014: 27).

3 Termin „miejsca pamięci” jest stosowany w tekście za francuskim historykiem Pierre’em 
Norą (1989, za: Szpociński 2008: 13).
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łania pozostające w orbicie naszych zainteresowań badawczych nurtu określane-
go mianem oral history4. 

Historia mówiona (oral history) stawiana jest często w opozycji do histo-
rii klasycznej (historiografii). W odróżnieniu bowiem od badań historycznych 
przedsięwzięcia przez nią realizowane wyrastają z dążenia do ukazania indywi-
dualnych, jednostkowych, nierzadko pomijanych i marginalizowanych punktów 
widzenia na wydarzenia z przeszłości. Gromadzenie wspomnień stanowi wów-
czas nieoceniony „potencjał uzupełniania wiedzy historycznej nie tylko o nowe 
fakty, lecz także o całą sferę doświadczeń codziennych oraz subiektywnych inter- 
pretacji wydarzeń i zjawisk” (Kazko-Zwierz 2015: 93). Wśród postulatów hi-
storii mówionej znaleźć można przede wszystkim potrzebę oddolności działań 
poprzez oddanie głosu świadkom historii (Filipkowski 2018: 43), toteż główną 
metodą zbierania danych jest prowadzenie rozmów ze świadkami historii w celu 
późniejszej rekonstrukcji historycznej. Relacje świadków wydarzeń mają dla ba-
daczy nie tylko wymiar faktograficzny i stanowią dodatkowe źródło historyczne 
(zgodnie z postulatami morehistory), ale przede wszystkim są „w najwyższym 
stopniu (pre-eminently) wyrazem i reprezentacją kultury i dlatego zawiera[ją] nie 
tylko literalne narracje, ale także wymiar pamięci, ideologii i podświadomych 
pragnień” (Passerini 1998: 54). Język, za pomocą którego budowane są narracje 
wspomnieniowe, staje się wówczas „medium interpretacji zdarzeń z przeszłoś- 
ci” (Czachur 2018: 32). Uzupełnianie lub też zastępowanie wiedzy historycznej 
przez jednostkowe przekazy wspomnieniowe wpływa wówczas na budowanie 
i rekonstruowanie pamięci społecznej5, tym samym stanowiąc narzędzie władzy 
nad ową pamięcią. 

Interesująca nas w prezentowanym opracowaniu unikalna sytuacja komu-
nikacyjna w nurcie badań historii mówionej określana jest mianem „spotkania 
ze świadkiem historii”. Znaczącą rolę w procesie konstruowania obrazów prze-
szłości pełni w niej nie tylko posiadacz wspomnień/świadek, który niewątpliwie 
odgrywa w procesie transmisji znaczeń główną rolę, ale ważne zadania spoczy-
wają także na prowadzącym spotkanie – badaczu/archiwiście/dokumentaliście. 
To właśnie tej drugiej grupie podmiotów uczestniczących we wspomnianej inter- 
akcji chcemy przyjrzeć się bliżej w kontekście przejawianych przez jej reprezen-
tantów strategii komunikacyjnych i ujawnianych w nich aspektów wiedzy i wła-
dzy nad narracją wspomnieniową. Pytający poprzez swoje zachowanie werbalne 

4 Na zasoby Archiwum Historii Mówionej składają się transkrypcje nagrań wywiadów, jakie 
zostały przeprowadzone ze świadkami wydarzeń 1944 roku przez archiwistów i wolontariuszy 
związanych z Muzeum Powstania Warszawskiego.

5 Pamięć społeczna rozumiana jest tutaj za Marianem Golką jako „społecznie tworzona, prze-
kształcana, względnie ujednolicana i przyjmowana wiedza odnosząca się do przeszłości danej zbio-
rowości. Wiedza ta obejmuje różne treści, pełni różne funkcje, trwa dzięki różnym kulturowym 
nośnikom oraz trafia do świadomości jednostek z różnych źródeł”(Golka 2009: 15).

66 Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Beata Duda, Katarzyna Sujkowska-Sobisz



współtworzy obraz przeszłości w świadomości odbiorców wywiadów, w intere-
sującym nas przypadku – kształtuje obraz powstania warszawskiego.

2. Przedmiot, cel i metoda analizy

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wybranych strategii komunikacyj-
nych stosowanych przez prowadzących spotkania ze świadkiem historii, a więc 
przez podmioty dyskursu Archiwum Historii Mówionej. Ściślej, interesować nas 
będzie ich aktywność nadawczo-odbiorcza, modelowana rzecz jasna przez reguły 
dyskursu, którego są uczestnikami. Pozwoli to na uchwycenie relacji władzy nad 
narracją wspomnieniową w przypadku konkretnych wypowiedzi z założenia wpi-
sujących się w nurt historii mówionej. Podejściem badawczym, w ramach które-
go zamierzamy opisać relacje władzy ujawniane na podstawie analizy zebranego 
materiału empirycznego, uczyniłyśmy analizę dyskursu w odmianie krytycznej. 
Perspektywa KAD-u w centrum zainteresowania badawczego sytuuje relacje 
wiedzy i władzy, najczęściej ukryte, nieoczywiste, manifestowane w okreś- 
lonych sposobach użycia języka (Fairclough, Wodak 2006: 1047). W badaniu 
społecznych praktyk komunikowania KAD kładzie nacisk na pojęcia hegemonii, 
dominacji, zagrożenia, a co za tym idzie – na możliwość kontrolowania obrazu 
rzeczywistego, narzucania go, sterowania nim za pomocą władzy symbolicznej6 
(Witosz 2014: 29). Owa wizja świata nie jest, jak zakłada KAD, efektem odnie-
sienia do przedmiotów i zjawisk jako takich, lecz do punktu widzenia, z którego 
można je na nowo opisać (Laclau 1998: 557). Zatem wyobrażenia o świecie, zna-
czenia nadawane jego fenomenom, które mogą być innym narzucone czy prze-
kazywane, powstają w toku komunikacji, podczas społecznego negocjowania 
wiedzy, jaką dysponują i wykorzystują uczestnicy komunikacji (Duszak 2010: 34,  
Fairclough 2003: 124, Otrocki 2006: 142). Zatem wiedza i władza pozostają ze 
sobą w ścisłej relacji – władza nie istnieje bez skorelowanego z nią pola wie-
dzy, jednocześnie każda wiedza zakłada i tworzy relację władzy (por. Foucault 
2000: 29). Jak już wspomniałyśmy, interesować nas będą lingwistyczne aspekty 
ujawniania tej relacji w wypowiedziach podmiotów dyskursu skoncentrowanego 
wokół nurtu oral history, a konkretnie – osób prowadzących spotkania ze świad-
kami powstania warszawskiego oraz ich wpływ na profilowanie/negocjowanie 
obrazu tego wydarzenia w świadomości społecznej. 

Jak wiemy, badania nad dyskursem nigdy nie były zamknięte w obrębie jed-
nej dyscypliny, a więc i KAD nie wypracowała jednej, właściwej sobie metody 

6 W kontekście ustaleń badaczy analizy dyskursu władzy symbolicznej „udaje się narzucić 
znaczenia, i to narzucić je jako uprawnione, ukrywając układy sił leżące u podstaw jej mocy, dorzu-
ca[jąc] do owych sił swoją własną moc, to znaczy moc czysto symboliczną” (Bourdieu, Passeron 
2006: 73).
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badawczej, lecz ma charakter interdyscyplinarny i posługuje się różnymi metoda-
mi, takimi, które umożliwiają realizację założonych celów (Jabłońska 2006: 57).  
Także i subdyscypliny językoznawstwa dostarczają narzędzi bądź „pożyczają” 
pojęcia i kategorie, które poddane rekontekstualizacji, umożliwiają analizę dys-
kursologiczną (Witosz 2014: 27–28). 

Aby w pełni ukazać zależności między aktywnością prowadzącego spotka-
nie a kształtem narracji wspomnieniowej świadka, wykorzystałyśmy założenia 
genologii lingwistycznej – szczególnie zaś ustalenia dotyczące gatunkowych 
wyznaczników wywiadu, ponieważ ten typ wypowiedzi dziennikarskiej jest 
szczególnie bliski pod względem strukturalnym, poznawczym i pragmatycznym 
analizowanym przez nas tekstom spotkań ze świadkami historii. Pomocny oka-
zał się także aparat pojęciowy pragmalingwistyki – zwłaszcza ustalenia śląskich 
badaczy (Warchala 1991) na temat lingwistycznych aspektów dialogu, w którym 
uczestnikami są dwa kluczowe dla oral history podmioty – świadek historii oraz 
osoba inicjująca interakcję. W poszukiwaniu językowych śladów relacji władzy 
niezbędne są także ustalenia aksjolingwistyki dotyczące wartościowania i środ-
ków wyrażania ocen.

3. Korpus badawczy

Obiektem analiz uczyniłyśmy zapisy 32 spotkań ze świadkami historii zamiesz-
czone na podstronach Archiwum Historii Mówionej. Archiwum jest pionierskim7 
projektem realizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego8 regularnie 
od 2004 roku i obecnie w jego zbiorach znajduje się ok. 4000 wywiadów, co 
stanowi bogate źródło materiału do badań nad dyskursami pamięci. Wybrane 
przez nas zapisy rozmów są zróżnicowane pod względem parametrów socjo-
lingwistycznych zarówno w odniesieniu do świadków wydarzeń 1944 roku, jak 
również prowadzących wywiady (wiek, płeć, funkcja/status). Interesowały nas 
przede wszystkim aktywności werbalne9 prowadzących spotkania ze świadkami 
historii, dlatego też szczegółowej analizie poddałyśmy 1931 tego typu komuni-
katów.

7 Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, która została zrealizowana przez instytucję publiczną, 
tj. placówkę muzealną, na tak szeroką skalę oraz w publicznym dostępie do dokumentów (Kuzko-
-Zwierz 2015: 96).

8 Inicjatorem projektu archiwistycznego był Jan Ołdakowski, źródło: https://www.polskiera-
dio.pl/8/404/Artykul/1192204,Archiwum-Historii-Mowionej-wazny-projekt-Muzeum-Powstania-
Warszawskiego (data dostępu: 12.06.2019).

9 Pojęcie aktywności werbalnej rozumiemy tutaj szeroko jako wszelkie akty mowy, którymi 
podczas spotkania ze świadkiem historii posługuje się prowadzący. W grupie tej znajdują się nie 
tylko pytania, lecz również m.in. komentarze, dopowiedzenia, oceny, co powoduje, że spotkanie 
nie jest typowym wywiadem, a bardziej przypomina rozmowę. 
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4. Spotkanie ze świadkiem historii w świetle założeń oral history

Założenia historii mówionej wyraźnie projektują pozycje interlokutorów biorą-
cych udział w spotkaniu. Przyjrzyjmy się wytycznym modelującym zachowania 
werbalne pytających, ponieważ to stosowane przez nich strategie stoją w cen-
trum zainteresowania niniejszego artykułu. Szczegółowe informacje znajdziemy 
w publikacjach na temat historii mówionej i jej metod. Mamy tu na myśli książkę 
wydaną przez Narodowe Centrum Kultury Historia mówiona elementarz (HME 
2008)10, Instrukcję sporządzania relacji do Archiwum Historii Mówionej Ośrodka 
„Przeszłość i Pamięć”(IHA 2007)11 oraz Krok po kroku – przewodnik po historii 
mówionej (KPK 1999)12. To właśnie na ich podstawie postaramy się zrekonstru-
ować sposób postępowania modelowego inicjującego rozmowę, ponieważ po 
pierwsze − zawierają wskazówki formułowane przez specjalistów zbierających 
i archiwizujących relacje świadków historii, po drugie − są rodzajem instrukcji/
podręcznika dla prowadzących spotkania ze świadkami historii. Stanowią zatem 
zestaw wytycznych o charakterze użytkowym, stosowanych (a z pewnością zale-
canych) przez ekspertów praktykujących metodę historii mówionej.

 Projektowany zestaw zachowań komunikacyjnych wynika z hierarchicz-
nego układu ról uczestników spotkania. Nadrzędną pozycję zajmuje świadek hi-
storii, traktowany jako ekspert, bohater spotkania, znawca wydarzeń, o których 
opowiada. Inicjującego spotkanie pozycjonuje się jako laika pozostającego na 
drugim planie czy wręcz ucznia zainteresowanego historią opowiadaną przez 
świadka. Celem prowadzącego rozmowę jest zdobycie i zarejestrowanie przeka-
zywanej wiedzy. Tak sprofilowana zależność świadka, postaci aktywnej, snującej 
swoją opowieść, i inicjującego rozmowę, który przyjmuje postawę raczej bier-
ną (ale – co istotne – zaangażowaną), nakazuje traktować tego ostatniego jako 
słuchacza, a samo spotkanie jako sztukę słuchania (HME 2008: 9–10). Warto 
zaznaczyć, że w świetle prowadzonych przez nas badań na bogatym materia-
le źródłowym (Ciesek-Ślizowska, Duda, Sujkowska-Sobisz 2020) role, w jakie 
wchodzi prowadzący rozmowę w czasie spotkania ze świadkiem historii, są róż-
norodne, na pewno jednak nie ograniczają się tylko do biernego wysłuchiwania 
narracji. Wśród nich, na podstawie oglądu około dwóch tysięcy aktywności wer-
balnych pytających, wyróżniłyśmy rolę przyjaciela, którego głównymi działania-
mi było wspomniane wyżej aktywne słuchanie i zaangażowanie w rozmowę oraz 
opowieść, jaką snuje świadek. Kolejną rolę, którą odgrywa inicjujący spotkanie 

10 https://www.nck.pl/upload/hisoria-mowiona-elementarz.pdf (data dostępu: 27.05.2019).
11 http://www.clas.al.uw.edu.pl/sites/default/files/zal.1a_do_regulaminu_instrukcja_sporza-

dzania_relacji.pdf (data dostępu: 27.05.2019).
12 http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/10161/Krok_po_kroku_przewodnik_historii_

mowionej.pdf (data dostępu: 7.06.2019)
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ze świadkiem historii, nazwałyśmy rolą dziennikarza, ponieważ taki rozmówca 
powstrzymuje się od subiektywnych reakcji względem świadka historii i bar-
dzo sumiennie wypełnia ustalony przez wspomniane instrukcje scenariusz wy-
wiadu. Ostatnią z wyróżnionych przez nas ról jest rola badacza, który zwraca 
uwagę głównie na faktograficzny wymiar wspomnień, tym samym pozostając 
bliżej wzorców znanych z tradycyjnej historiografii13 niż z założeń oral history.

W jaki sposób prowadzący spotkanie może zrealizować wzorzec zalecany 
przez założenia historii mówionej? Przede wszystkim, jak podają źródła, dzięki 
odpowiedniemu nastawieniu do świadka: unikaniu etykietowania go jako intere-
sującego bądź nie, rezygnacji z oceny wartości relacji świadka. Poza tym neutral-
ności nastawienia towarzyszyć ma neutralność językowa/komunikacyjna, prze-
jawiająca się w unikaniu aktów mowy wyrażających punkt widzenia pytającego, 
takich jak własne uwagi czy prośby o powtórzenie. Nie zaleca się także przery-
wania opowieści, ale i nadmiernego potwierdzania uważnego słuchania (HME 
2008: 23). Na wejście w rolę aktywnego i neutralnego słuchacza pozwala rów-
nież wybór określonego typu pytań: należy unikać nakierowujących i sugerują-
cych, a także formułowanych żargonem historii politycznej, przy pomocy „pojęć 
z podręcznika historii” (HME 2008: 22). Powinny natomiast występować pytania 
wypływające z treści opowieści: o szczegóły wspominanych wątków, tematy, do 
których świadek często powraca (HME 2008: 22), pytania o daty, miejsca, osoby, 
prośby o doprecyzowanie i wyjaśnienie, o to, „co dalej”, których zadaniem jest 
„delikatne stymulowanie opowieści”(IHA 2007: 1).

Zalecenia historii mówionej, powtórzmy, pierwszoplanową rolę przyznają 
świadkowi historii, osobę prowadzącą spotkanie usuwają w cień, czyniąc ją na 
tyle neutralną i niewidoczną, na ile pozwala przebieg rozmowy. Należy jednak 
przypomnieć za Michałem Bachtinem, że stosunek nadawcy do treści wypowie- 
dzi istnieje zawsze, tym samym nie ma komunikatów, które są całkowicie  
neutralne (Bachtin 1986: 382). Zatem mimo iż nie jest wskazane wygłaszanie 
subiektywnych uwag i komentarzy, to jednak, jak czytamy w przewodniku Krok 
po kroku…, „jeśli to konieczne, dawaj również informację słowną, może to być 
np.: »to bardzo ważna informacja«, »ale to ciekawe«”(KPK 1999: 5).W elemen-
tarzu historii mówionej znaleźć można także fragmenty, które odwołują się bez-
pośrednio do wpływu zachowań pytającego na kształt narracji wspomnieniowej:

(1)  Pamiętaj, że poznawanie czyjejś przeszłości to nie tylko niezwykłe przeżycie 
i przygoda, ale także wielka odpowiedzialność. Jaki kształt przybierze ta  

13 Wszystkie z przytoczonych profili są jedynie modelowe. W każdym z analizowanych wy-
wiadów występują one z różnym natężeniem, co dowodzi wymienności ról, jakie przyjmuje pyta-
jący w trakcie spotkania ze świadkiem historii.
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biografia14 i jak zostanie wykorzystana, w dużym stopniu zależy właśnie od 
Ciebie (HME 2008: 11).

W Instrukcji sporządzania relacji… z kolei zakłada się, iż każda rozmowa win-
na składać się z trzech wymienionych w niej etapów (IAH 2007: 1). Już tych kilka 
przykładów sygnalizuje, że projektowana i zalecana niewidoczność osoby prowa-
dzącej spotkanie i tym samym brak władzy nad rozmową to założenia, które po-
zostają raczej w sferze deklaratywnej. Tezę o drugoplanowej roli pytającego i jego 
„ukrywaniu się” za pytaniami nienacechowanymi podmiotowością obala również 
wiedza językoznawcza zgromadzona przez badaczy takich gatunków mowy, jak 
wywiad prasowy i rozmowa potoczna. Przytoczmy zatem kilka ustaleń.

Przede wszystkim, i to czytamy także w instrukcjach archiwów mówionych, 
osoba prowadząca wywiad ze świadkiem (a spotkanie ze świadkiem historii 
i wywiad to przecież twory bliskie genologicznie) panuje nad spotkaniem, pla-
nując przebieg przedsięwzięcia, wybierając zestaw interesujących ją zagadnień 
(HME 2008: 13, 18). Przeprowadzający wywiad posiada zatem swoistą władzę 
nad światem przedstawionym, który pokazywany jest tylko w pewnych aspek-
tach. Przedstawieniu towarzyszy także interpretacja dokonywana z określonego 
punktu widzenia i perspektywy, którą kształtują oba uczestniczące w wywiadzie 
podmioty (Wojtak 2004: 248). Przyglądając się zadaniom aktorów wywiadu, 
odnajdziemy wiele aktywności prowadzącego rozmowę, potwierdzających jego 
władzę nad kreowanym w wywiadzie światem/obrazem przeszłości. Świadczą 
one jednocześnie o tym, że pozycja udzielającego wywiadu jest zależna od pro-
wadzącego. Trzeba dla porządku dodać, że chodzi tu o podrzędną zależność 
w aspekcie językowym i tekstowym, wszak to udzielający wywiadu w rzeczywis- 
tości jest jego bohaterem. Niemniej jednak konwencja gatunkowa odwraca ten 
układ ról i pozycję dominującą przyznaje prowadzącemu/dziennikarzowi. Jego 
obecność (nieprzezroczystość) ujawnia się na płaszczyźnie semantycznej i for-
malnej. To prowadzącemu rozmowę jako gospodarzowi prócz wyboru tematu 
przysługuje prawo panowania nad strukturą spotkania: przedstawia swego go-
ścia, otwiera i kończy rozmowę. We władzy prowadzącego pozostaje także wła-
ściwa część wywiadu: nie tylko zadawanie pytań, ale i ocena padających na nie 
odpowiedzi. Prowadzący może bowiem uznać je za wystarczające i przejść do 
kolejnych zagadnień lub nakłaniać rozmówcę do pogłębienia tematu. Wyrazem 
kierowania przebiegiem wywiadu, a zatem i udzielającym odpowiedzi, jest także 
formuła wróćmy do tematu (Kita 1998: 108–109).

Ukształtowanej wyznacznikami genologicznymi roli pytającego nie można 
zatem opisać jako biernej, drugoplanowej bądź niewidocznej/przezroczystej. 
Jego aktywność sprawia, że obaj interlokutorzy, tak jak i w rozmowie potocznej –  

14 Wszystkie wyróżnienia w tekstach źródłowych pochodzą od Autorek.
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gatunku przecież spokrewnionym z wywiadem (Wojtak 2004: 238) – współtwo-
rzą tekst. Czynna postawa zakłada nie tylko dodawanie replik, ale i aktywne 
słuchanie rozumiane jako „proces permanentnej interpretacji dokonywanej przez 
odbiorcę stopniowo, wraz z rozwijającą się wypowiedzią nadawcy”(Warchala 
1991: 38). Objawia się ona wprowadzaniem własnych uwag, zmianą tematu, a tak-
że prośbą o wyjaśnienie i dopowiedziami, które są wyraźnym sygnałem ciąg- 
łego napięcia uwagi (Warchala 1991: 41). W efekcie dialog/rozmowę postrzega-
my jako konstytuowanie sensów wspólnych, odbywające się poprzez nakładanie 
się różnych punktów widzenia, negocjowanie wspólnej wiedzy za pomocą prze-
łamywania jej asymetrii (Warchala 1991: 42). 

Mimo przytoczonych kilka akapitów wyżej zaleceń oral history w przypad-
kach rozmów, które stały się przedmiotem naszego lingwistycznego oglądu, ini-
cjujący wymianę werbalną, czyli podmiot prowadzący rozmowę/wywiad, staje 
się wyraźnie widoczny i jednocześnie, za pomocą określonych strategii komu-
nikacyjnych, manifestuje swoją władzę nad spotkaniem ze świadkiem historii. 
Taka widoczność determinowana jest dwiema właściwościami dialogu między-
ludzkiego, na które zgodnie z założeniami historii oralnej nie powinno być miej-
sca w trakcie spotkania ze świadkiem historii, a mianowicie:
a. naturalną skłonnością aksjologizacyjną każdego uczestnika wymiany wer-

balnej;
b. tendencją do manifestowania wiedzy, wynikającą ze współistnienia w każ-

dym komunikacie werbalnym wykładników zarówno językowej funkcji po-
znawczej, jak i impresywnej.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej tego typu strategiom komunikacyjnym w bada-

nym materiale źródłowym. Jednocześnie warto podkreślić, że „wybory strategii 
komunikacyjnych sterowane są przez systemy wartości pozajęzykowych, kul-
turowych i społecznych [...]. Wartości te [...] kształtują oczekiwania komunika-
cyjne – tworzą i gruntują określone postawy względem tekstów oraz względem 
partnerów komunikacji” (Duszak 1998: 242–243). Toteż działania prowadzących 
rozmowy ze świadkami historii są wyrazem oczekiwań zarówno indywidual-
nych, jak i instytucjonalnych – inicjujący spotkanie reprezentują oczekiwania 
wobec kształtowania obrazu powstania warszawskiego w świadomości odbior-
ców Archiwum Historii Mówionej, które prowadzone jest przez Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. W pierwszej grupie komunikatów istotną rolę pełnią 
elementy wartościowania, rozumianego jako przypisywanie określonych cech 
przedmiotom, zjawiskom lub postaciom i jednocześnie będącego nieodłącznym 
elementem języka (Zemszał 2014: 46). Skłonność aksjologizacyjna prowadzące-
go rozmowę ze świadkiem historii wyrażana jest często poprzez prezentowanie 
własnych ocen na temat przedstawianych wydarzeń z 1944 roku. W poniższych 
egzemplifikacjach tekstowych wyraźnie dostrzec można sądy wartościujące 
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o charakterze jakościowym (Waszakowa 1991: 181), w których dominują opi-
sowo-oceniające sformułowania, nierzadko o wyraźnie negatywnych konota-
cjach koncentrujących uwagę na traumatycznych przeżyciach podczas powstania  
warszawskiego:

(2)  A wracając do tej szkoły. Czy coś pan pamięta z tej szkoły znajdującej się w ta-
kim specyficznym miejscu? (APW1)

(3)  Czy pan był świadkiem jakichś strasznych historii w czasie okupacji, typu 
łapanka, rozstrzeliwanie? (APW2)

(4)  Spotykała się pani w czasie tej gehenny, wędrówki, z Niemcami. Czy to byli 
tylko Niemcy, czy byli również innej narodowości, pracujący, działający razem 
z Niemcami, na przykład Ukraińcy? (APW3)

(5)  Czy była jakaś myśl, która pani pomogła przetrwać to wszystko? Myślała pani 
pewnie o wolnej Polsce. (APW4)

Kolejną ze stosowanych strategii komunikacyjnych prowadzącego rozmo-
wę jest dążenie do uzyskania opinii świadka historii na temat prezentowanych 
przez niego wydarzeń. Prowokowanie do oceny przeszłości może odbywać się 
na dwa sposoby – eksplicytnie bądź implicytnie. W przypadku pierwszej z wy-
mienionych kategorii pytania prowadzącego koncentrują się bezpośrednio wokół 
waloryzacji powstania, np.:

(6)  Czy pan się czuje w jakiś sposób pokrzywdzony przez los, przez historię? (APW1)

(7)  A jak się pani zapatruje na to, że historia Powstania Warszawskiego jest niezna-
na na Zachodzie? (APW4)

(8)  A czy ma pani jakieś dobre wspomnienia z Powstania? (APW5)

W przypadku zaś drugiego ze sposobów zwraca się uwagę na wyraźne ak-
centowanie perspektywy temporalnej w ukazywaniu przeszłości (wywiady były 
prowadzone w latach 2004−2014, zatem ponad 60 lat po zakończeniu powstania 
warszawskiego), np.:

(9)  Jak po latach pani ocenia Powstanie Warszawskie? (APW6)

(10)  Jak pan ocenia Powstanie? Jakby pan drugi raz miał szansę, to też by pan po-
szedł do Powstania? (APW7)
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(11)  Chciałabym, żeby pan podsumował swoje przemyślenia na temat tamtego okre-
su w dwóch, trzech zdaniach. Był pan młodym człowiekiem, ale z bardzo silny-
mi podstawami, czyli pan nie miał wątpliwości, że tak należy postąpić? (APW8)

Niektóre z pytań nie mają bezpośredniego charakteru, zachęta do ujawnie-
nia własnych sądów wyrażona jest implicytnie, wówczas prowadzący rozmowę 
ze świadkiem historii korzysta z odwołania do mechanizmu retrospekcji. Wspo-
mnienia aktywowane są poprzez zastosowanie przez pytającego sformułowań 
typu wspominać, spoglądać (w przeszłość), pamiętać:

(12)  Jak pani dziś, po latach patrzy na samo Powstanie? Z czym się pani kojarzy? 
Czy Powstanie pozostawiło w pani jakiś ślad? W przekonaniach? Postawie? 
(APW9)

(13)  Jak pan wspomina tę część Warszawy? Jak wyglądało pana dzieciństwo na tej 
ulicy? (APW1)

(14)  A jak pan pamięta wrzesień 1939 [roku]? Chciałam do tego jeszcze wrócić, jak 
z perspektywy dziecka wyglądało bombardowanie Warszawy? (APW10) 

Drugą wyróżnioną strategią komunikacyjną, za pomocą której prowadzący 
panuje nad narracją wspomnieniową, jest skłonność do manifestowania posia-
danej przez niego wiedzy na temat wydarzeń z przeszłości. Ta strategia reali-
zowana jest w badanym materiale w czterech różnych wariantach, które zostały 
zilustrowane na grafie (rys. 1). 

Rys. 1. Źródła wiedzy manifestowanej w trakcie sytuacji spotkania ze świadkiem historii
Źródło: opracowanie własne.
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Wiedza inicjującego spotkanie nie jest nigdy tożsama z wiedzą percepcyjną 
opartą na danych zmysłowych, jaką dysponuje świadek historii – bezpośredni 
uczestnik wydarzeń 1944 roku. Tym samym prowadzący rozmowę może wyko-
rzystywać jedynie wiedzę uzyskaną pośrednio, jedną z możliwości jest odnosze-
nie się do informacji, o których była mowa. Strategia wynikająca z uważnego 
słuchania, zalecanego w podręcznikach do historii mówionej, pozwala prowa-
dzącemu na kontrolę przebiegu rozmowy:

(15)  Państwo mówili o Piłsudskim i o tym, że pani pamięta pogrzeb Piłsudskiego, 
to może pani troszeczkę opowie o tym. (APW11)

(16)  Rozumiem. Mieszkał pan na Woli, mówił pan, że to taka piękna dzielnica, a strasz-
nie dotknięta w czasie Powstania. A wcześniej czy wiedząc, że niedaleko jest getto, 
czy pan koło getta przechodził, czy pan miał okazję coś zobaczyć, jeśli chodzi o get-
to? Czy w ogóle getto było wtedy dla pana zupełnie osobnym miejscem? (APW10)

Punktem wyjścia kolejnego sposobu realizowania władzy nad dyskursem po-
przez manifestowanie wiedzy prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii jest 
aktualizacja jej odmiany potocznej, która wynika z doświadczenia życiowego 
pytającego. Pozostająca w jej centrum kategoria tzw. wiedzy życia codziennego 
zawiera: „zbiory abstrakcji, generalizacji, formalizacji, idealizacji specyficznych 
dla poszczególnych poziomów organizacji myślenia” (Schutz 1984: 139). Jest 
zarazem odzwierciedleniem prywatnych, intuicyjnych przeświadczeń prowadzą-
cego spotkanie ze świadkiem historii, jak również zbiorem przekonań będących 
odzwierciedleniem ogólnego/społecznego sposobu myślenia na dany temat. Po-
niżej przykłady nacechowanych subiektywnością aktywności werbalnych, w któ-
rych uwidacznia się skłonność podmiotu do manifestowania wiedzy potocznej:

(17)  A w kanale pan próbował chronić nogę? Przecież zakażenie może się wdać. 
(APW7)

(18)  W trakcie okupacji pan był jeszcze dzieckiem, a pani była już bardziej w wieku 
młodzieżowym. Jak państwo pamiętają ten czas? Byli państwo młodzi, pewnie 
się gdzieś uczyli, jak wyglądał ten czas państwa dzieciństwa? (APW11)

Inny wydźwięk mają z kolei dość rzadkie komunikaty, których celem jest 
wykorzystanie innego źródła posiadanej o przeszłych wydarzeniach wiedzy – do-
świadczeń innych uczestników powstania warszawskiego. Wiedza zasłyszana 
w trakcie spotkania z innym świadkiem historii jest wykorzystywana w celu 
konfrontacji różnych perspektyw i punktów widzenia na wydarzenia z przeszłości.
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(19)  Skąd pan zdobył kbk? [reakcja na odpowiedź o zdobyciu kbk] Miał pan szczę-
ście, nie każdy dostawał. (APW7)

(20)  Słyszałam od jednego warszawiaka, że to był najprawdopodobniej jakiś szpieg 
niemiecki. (APW12)

Ostatnia grupa przykładów stanowi egzemplifikację wykorzystania wiedzy 
historycznej do manifestowania władzy nad przebiegiem rozmowy. Jest to 
szczególny przypadek strategii komunikacyjnej, ponieważ pozostaje w pewnej 
opozycji do założeń historii mówionej, dla której nadrzędnym celem jest ocale-
nie wspomnień będących wyrazem jednostkowego, subiektywnego i nacechowa-
nego doświadczenia przeszłości zamiast gromadzenia danych faktograficznych. 
W tego typu przykładach prowadzący spotkanie odwołuje się eksplicytnie bądź 
implicytnie do wiedzy historycznej, próbując skonfrontować ją z unikalnym do-
świadczeniem naocznego uczestnika wydarzeń. 

(21)  Państwo są z takiej rodziny z tradycjami, państwa pradziadkowie byli ułanami. 
To był czas wyjątkowy w historii Polski. Chciałabym się dowiedzieć, jak pań-
stwa wychowywano, jeśli chodzi o elementy patriotyczne? (APW11)

(22)  Proszę powiedzieć, czy docierały do pani przed Powstaniem wezwania radia 
radzieckiego, polskiego radia komunistycznego, żeby lud Warszawy stanął do 
Powstania Warszawskiego? (APW13)

5. Zakończenie

Wyodrębnione dość licznie15 w badanym materiale sposoby manifestowania wła-
dzy przez inicjujących interakcję nie pozwalają widzieć w nich jedynie postaci 
drugoplanowych. Językowa nieprzezroczystość pokazuje inicjatora jako współ-
twórcę tekstu i zawartych w nim sensów, osobę panującą nad światem przedsta-
wianym – gdy spoglądamy nań z perspektywy lingwistycznej i genologicznej. 
Przyjęta w niniejszym opracowaniu perspektywa dyskursologiczna tę nieprze-
zroczystość ujmuje w kategorii zaangażowania ideologicznego16. Jej wyznaczni-
ki to przede wszystkim strategia aksjologizacji treści występująca w dwóch 

15 W analizowanym materiale (1931 aktywności werbalnych) wyodrębniłyśmy 133 reakcje 
i 55 inicjacji porządkujących, które stanowią świadectwo manifestowania władzy osoby prowa-
dzącej spotkanie.

16 Ideologię rozumiemy tu jako wytwór praktyk społecznych, przekazujących grupowe dąże-
nia i określony stosunek do świata (Kamińska Szmaj, Piekot, Poprawa 2008: 7−8).
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wariantach: w pierwszym to prowadzący spotkanie wyraża własne oceny, w dru-
gim – nakłania do wartościowania przeszłości swojego rozmówcę. Kolejna wy-
raźnie zaznaczająca się strategia wpływania na kształtowanie obrazu przeszłości 
to ujawnianie własnej wiedzy o przeszłości pochodzącej z różnych źródeł, która 
ma na celu korygowanie i naprowadzanie świadka. Takie zaangażowanie pozwa-
la na budowanie bądź negocjowanie podczas spotkania ze świadkiem pożądane-
go przez inicjującego interakcję17 wyobrażenia rzeczywistości.
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