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STRESZCZENIE Artyku! po"wi#cony jest dziejom metody oral history, 
która po ustabilizowaniu si# jako wzgl#dnie zuni$ kowana prak-
tyka badawcza w latach 40. XX wieku w naukach historycznych 
przesz!a znamienn% ewolucj# zarówno pod wzgl#dem podejmo-
wanej problematyki, jak i znaczenia przypisywanego metodzie. 
Jej rezultatem by!o przeci#cie si# zainteresowa& historii mówio-
nej z polem docieka& socjologii, bada& nad kultur% czy, szerzej 
ujmuj%c, bada& jako"ciowych.

Szczególn% uwag# po"wi#cono przemianom teoretycznych 
za!o'e& zwi%zanych z wczesnymi fazami rozwoju oral history za-
równo na gruncie ameryka&skim, jak i w Europie, a nast#pnie 
stanowisk teoretycznych uznawanych za donios!e w formowa-
niu si# wspó!czesnego rozumienia tej praktyki badawczej (Paul 
Thompson, Michael Frisch, Ronald J. Grele, Luisa Passerini, 
Alessandro Portelli, Popular Memory Group). W artykule roz-
wini#to argumentacj#, 'e rozwój oral history w coraz wi#kszym 
stopniu apeluje do stricte socjologicznego spojrzenia na mecha-
nizmy wytwarzania rzeczywisto"ci spo!ecznej, w tym wytwarza-
nia przesz!o"ci i pami#ci przesz!o"ci.
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Wprowadzenie

Historia mówiona (oral history) jest z jednej strony metod% badawcz%, a z drugiej � 
szczególnym zbiorem praktyk, których cele nie ograniczaj% si# do okre"lonego spo-
sobu pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych. Jej rdze& stanowi% wywiady 
z bezpo"rednimi, naocznymi "wiadkami lub uczestnikami zdarze& zbieranymi w celu 
historycznej rekonstrukcji (Grele 1996: 63).

Jako wzgl#dnie zuni$ kowana, praktyka badawcza ustabilizowa!a si# w latach czter-
dziestych XX wieku w obr#bie nauk historycznych, jednak pó+niej zarówno jej problema-
tyka, jak i znaczenie nadawane metodzie przesz!y znamienn% ewolucj#, której rezultatem 
by!o przeci#cie si# zainteresowa& historii mówionej z polem docieka& socjologii, bada& 
nad kultur%, czy szerzej ujmuj%c � bada& jako"ciowych (qualitative research)1.

Przedmiotem artyku!u jest prze"ledzenie drogi tej ewolucji, a w szczególno"ci teore-
tycznych za!o'e& zwi%zanych z wczesnymi fazami rozwoju oral history, zarówno na grun-
cie ameryka&skim, jak i w Europie, a nast#pnie stanowisk teoretycznych uznawanych za 
donios!e (Perks, Thompson 1998; Charlton, Myers, Sharpless 2008) w formowaniu si# 
wspó!czesnego rozumienia tej praktyki badawczej. Ewolucja ta jest interesuj%ca z punk-
tu widzenia socjologii, bo wydaje si# dostarcza5 argumentów teoretycznych pierwotnie 
wyp!ywaj%cych z zainteresowa& odmiennych dyscyplin naukowych, apeluj%cych wprost 
(niezale'nie od ich interdyscyplinarnego potencja!u) o stricte socjologiczne spojrzenie 
na mechanizmy wytwarzania rzeczywisto"ci spo!ecznej, w tym wytwarzania przesz!o"ci 
i pami#ci przesz!o"ci.

Pocz tki!oral!history!w!USA
Ameryka&scy badacze, szukaj%c bli'szej (niesi#gaj%cej tradycji spo!eczno"ci przedpi-

"miennych, Herodota czy pisarzy chi&skich cesarzy z dynastii Zhou) genealogii historii 
mówionej, wskazuj% na przedsi#wzi#cie historyka Huberta Howe Bancrofta, który w la-
tach sze"5dziesi%tych XIX wieku, gromadz%c materia!y dotycz%ce historii Ameryki Pó!-
nocnej, zatrudni! pomocników do przeprowadzania wywiadów i tworzenia na ich pod-
stawie historii 'ycia osób 'yj%cych w zachodniej cz#"ci Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Pó!nocnej2.

Z kolei w latach trzydziestych XX wieku w ramach realizowanej przez administracj# 
USA polityki New Deal, na bazie Works Progress Administration i The Federal Writer�s 
Project3 wy!oni! si# pomys! stworzenia �portretu� kulturowej ró'norodno"ci Ameryki. 
Za spraw% Williama T. Coucha Federal Writer�s Project zosta! rozszerzony o groma-
dzenie historii 'ycia. Zebrano ponad dziesi#5 tysi#cy wywiadów, na podstawie których 
Couch opublikowa! w 1939 roku prac# pod tytu!em These Are Our Lives.

1 Norman K. Denzin i Yvonna Lincoln w swoim wp!ywowym, przet!umaczonym ostatnio na j#zyk pol-
ski, podr#czniku widz% badania jako"ciowe jako przedsi#wzi#cie interdyscyplinarne: Badania jako!ciowe s" 

samodzieln" dziedzin" badawcz". Przecinaj" ró#ne dyscypliny, dziedziny, problematyki (2009: 47).
2 Swoj% kolekcj# Bancroft podarowa! Uniwersytetowi Kalifornijskiemu w Berkeley. Sta!a si# ona rdzeniem bi-
blioteki nosz%cej jego imi#.
3 Work Progress Administration (Program Administrowania Prac% i Robotami Publicznymi) by!a najwi#ksz% 
agencj% rz%dow%, której zadaniem by!o w ramach polityki Nowego <adu znajdowanie pracy dla wielu milionów 
bezrobotnych dotkni#tych Wielkim Kryzysem. The Federal Writer�s Projekt (Federalny Program dla Pisarzy) by! 
jednym z elementów WPA � jego celem by!o wspieranie i $ nansowanie w czasie kryzysu dziennikarzy i litera-
tów.
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Z kolei badacz folkloru Benjamin A. Botkin skoncentrowa! si# na zbieranych w ramach 
projektu opowie"ciach by!ych niewolników. Spisano ich oko!o 2000 i zdeponowano 
w Bibliotece Kongresu USA. W 1947 roku Botkin opublikowa! na ich podstawie prac# 
pod tytu!em Lay My Burden Down: A Folk History of Slavery.

Za pierwsze w pe!ni wykrystalizowane projekty oral history uchodz% jednak przedsi#-
wzi#cia zainicjowane w 1948 roku na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku przez 
Allana Navinsa, by!ego reportera. Nevins przyczyni! si# tak'e do instytucjonalizacji oral 

history, tworz%c przy tym uniwersytecie Oral History Research Of$ ce.
Lata sze"5dziesi%te XX wieku to okres do"5 o'ywionego rozwoju bada& oral histo-

ry w Stanach Zjednoczonych. Nie bez znaczenia by!o wynalezienie i upowszechnienie 
przeno"nych magnetofonów kasetowych4. Badania prowadzi!o wtedy wiele uniwersyte-
tów i rozmaite archiwa, !%cznie z The National Archives of the United States. To ostatnie 
archiwum zacz#!o tworzy5 �biblioteki prezydenckie� dokumentuj%ce dzia!alno"5 kolej-
nych prezydentów Stanów Zjednoczonych poprzez gromadzenie wywiadów zarówno 
z prominentnymi przedstawicielami administracji Bia!ego Domu, jak i ze zwyk!ymi oby-
watelami.

Potrzeba uzgodnienia standardów metodologicznych i stworzenia platformy wymiany 
pogl%dów doprowadzi!a do powstania w 196= roku Oral History Association.

Rebecca Sharpless wskazuje (2008: 2=), 'e w"ród czynników, które przyczyni!y si# 
do ekspansji bada& historii mówionej, by!y przemiany spo!eczne i rosn%ce uznanie zna-
czenia ró'nych grup etnicznych (w tym rdzennych mieszka&ców Ameryki) oraz zaintere-
sowanie ich histori%. Ruch praw obywatelskich tak'e wp!yn%! na uruchomienie licznych 
projektów po"wi#conych historii Afroamerykanów. Mo'na w tym kontek"cie wspomnie5 
o g!o"nych ksi%'kach Alexa Haleya � opartej na wywiadach Autobiogra$ i Malcolma X, 
która ukaza!a si# krótko po jego zabójstwie, oraz rekonstrukcji historii w!asnej rodziny 
autora w Roots: The Saga of an American Family, która to ksi%'ka zdoby!a ogólnokrajo-
we uznanie i zosta!a uhonorowana Nagrod% Pulitzera. Nakr#cony na jej podstawie serial 
telewizyjny ustanowi! w 19== roku rekordy ogl%dalno"ci (Sharpless 2008: 28).

Inn% g!o"n% prac% po"wi#con% historii Afroamerykanów by!a All God�s Dangers: The 

Life of Nate Shaw napisana przez Theodore�a Rosengartena.
Przydatno"5 metody do w!asnych celów odkry! ruch feministyczny, upatruj%c w �ko-

biecej oral history� narz#dzia uw!asnowolnienia kobiet.
Mimo trwa!ego dystansu i ostrych nieraz krytyk ponawianych ze strony bardziej �trady-

cyjnych� historyków, dla badaczy historii klasy pracuj%cej ustne wywiady, mi#dzy innymi 
przeprowadzane z szeregowymi robotnikami, wydawa!y si# atrakcyjnym +ród!em da-
nych. Jako znacz%ce osi%gni#cia w tym obszarze wymienia si# badania Jacka W. Skeel-
sa (dot. United Auto Workers), Alice i Staughtona Lyndów (dot. dzia!a& pracowniczych 
w latach 30. i 40. XX w.), Petera Friedelanda (pog!#bione studium za!o'enia i funkcjo-
nowania jednego z oddzia!ów zwi%zku zawodowego w Detroit) i Tamary Hareven, która 
sportretowa!a 'ycie miejscowo"ci fabrycznej w New Hampshire.

Metoda tak'e okaza!a si# atrakcyjna dla historyków spo!eczno"ci lokalnych oraz ba-
daczy folkloru.

W latach siedemdziesi%tych ameryka&ska oral history sta!a si# bardziej otwarta na eu-
ropejskie wp!ywy. Pojawi!y si# w obr#bie tego podej"cia nowe idee, jednak je'eli chodzi 
o cechy ogólne ameryka&skiej praktyki oral history w omawianym okresie rozwojowym, 
to mo'na jej przypisa5, za Ronaldem J. Grele (2008), miano �historii mówionej jako prak-
tyki archiwistycznej�.

4 Wprowadzi! je na rynek w 1963 r. koncern Philips.
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Martwiąc się, że w wieku telefonów i w erze, w której ludzie zajmujący się 

sprawami publicznymi nie prowadzą dzienników, ani nie piszą wspomnień, 

twórcy historii mówionej w Stanach Zjednoczonych (…) argumentowali, że 

osobiste wywiady, poprawnie badane i przetwarzane w zbiorach rękopisów 

i archiwów mogą dostarczyć w przyszłości podstawy badaniom historycz-

nym oraz publikacjom historyków (Grele 2008: 44).

Dane zbierane za pomoc% wywiadów mia!y uzupe!nia5 luki w ju' istniej%cych +ród-
!ach pisanych, które s% podstawowym zbiorem danych dla historyków, i pe!ni5 funkcj#, 
któr% pod tym wzgl#dem mo'na porówna5 do roli od dawna spe!nianej w badaniach 
historycznych przez dzienniki, pami#tniki i listy. Pe!ni!y rol# zatem �pomocniczego "wia-
dectwa�. Grele wskazuje, 'e mia!o to dwojakie konsekwencje: dane zbierane by!y po 
to, aby opublikowa5 ksi%'ki z dziedziny historii przez ludzi innych ni' ci, którzy groma-
dzili wywiady, ponadto same pojedyncze wywiady traktowane by!y jak ksi%'ki. Wywiad 
musia! by5 poddany transkrypcji, indeksowaniu i redakcji, jakby by! publikacj%7. Wiele 
uwagi zaprz%ta!y zatem sprawy dost#pu do wywiadów, katalogowania, przetwarzania, 
praw autorskich i generalnie uczynienia informacji w wywiadach !atwo dost#pnej dla 
uczonego. Same ta"my w zasadzie nie mia!y s!u'y5 do czasoch!onnego przes!uchiwa-
nia, w niektórych przypadkach po opracowaniu wywiadu by!y niszczone.

Grele zwraca uwag#, 'e w przedsi#wzi#ciach tych wyra+ne by!y starania archiwistów, 
aby materia! pozyskany w spontanicznym wywiadzie nie zawiera! tre"ci budz%cych za-
k!opotanie (czy wr#cz znies!awiaj%cych). W tym upatruje jedno ze +róde! praktyki prze-
kazywania rozmówcy transkrypcji do korekty. *wiadectwo zawarte w materia!ach, prze-
znaczone do udost#pnienia pod auspicjami instytucji, musia!o by5 zadowalaj%ce pod 
wzgl#dem kanonów obowi%zuj%cych w "wiecie wydawniczym (w!%czaj%c w to wymogi 
prawne i etyczne).

Charakterystycznym rysem du'ej liczby projektów ameryka&skich by!a koncentracja 
na politykach (movers and shakers) i osobach z górnych szczebli w hierarchii spo!ecznej, 
zw!aszcza w przypadku przedsi#wzi#5 inicjowanych przez agendy rz%du USA (takich na 
przyk!ad jak �biblioteki prezydenckie�). Wskazywano na elitarystyczny charakter tych 
przedsi#wzi#5.

Wyliczone cechy ameryka&skiej praktyki oral history widoczne by!y tak'e w innych 
krajach6, w których projekty $ nansowane by!y przez instytucje ameryka&skie, realizo-
wane przez ludzi kszta!conych w Stanach Zjednoczonych albo po prostu, b#d%cych pod 
wp!ywem znaczenia ameryka&skiej historii mówionej, który wynika! z faktu, 'e zajmowa-
!y si# ni% instytucje rz%dowe i na g!ówne uniwersytety.

Rozwój!oral!history!w!Europie
Impulsu dla rozwoju historii mówionej w Europie, zw!aszcza w Wielkiej Brytanii, nale'y 

upatrywa5 nie tyle w �praktyce archiwistycznej�, w omówionym wy'ej sensie, co raczej 
w praktyce badawczej historyków powi%zanych zw!aszcza z Now% Lewic%=. Europejski 
wariant Grele okre"la mianem �oral history w historii spo!ecznej� (2008: 4=). To rozumie-
nie historii mówionej wyrazi"cie zosta!o przedstawione w pracach Paula Thompsona. 

5 Cytowany autor podaje informacj#, 'e w projektach Nevinsa na Uniwersytecie Columbia data opracowania 
wywiadu (zako&czenia jego przetwarzania), a nie data jego przeprowadzenia by!a o$ cjaln% dat% katalogow%, 
w czym, jego zdaniem, doskonale si# wyra'a na"ladowanie praktyk "wiata wydawniczego (Grele 2008: 47).
6 Grele wylicza Izrael, Malezj#, Singapur, ale tak'e Meksyk, Francj#, Kanad#, Filipiny, Niemcy i Now% Zelandi#.
7 Ta praktyka badawcza bazowa!a, niezale'nie od inspiracji marksistowskich, na bogatych tradycjach angiel-
skiej history of the people, zob. Kurkowska-Budzan (2003).
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Intencj% tego badacza nie by!o dostarczenie �wi#cej historii� (cho5 tego typu po'ytek 
z oral history niew%tpliwie dostrzega!), ale przeorientowanie dyscypliny ku �lepszej hi-
storii� oraz powi%zane z tym zradykalizowanie praktyki badawczej poprzez rzucenie 
wyzwania �hegemonistycznemu� punktowi widzenia na sprawczo"5 (agency) i w!adz# 
w spo!ecze&stwie. W radykalnym duchu pisa!: �Potrzebna jest historia, która prowadzi 
do dzia!ania: nie, aby potwierdza5, ale 'eby zmienia5 "wiat� (Thompson 1998: 2=).

Zarzuty, które Thompson kierowa! wobec swojej dyscypliny, wynika!y z przekonania, 
'e wszelka praktyka historyczna ostatecznie opiera si# na jakich" spo!ecznych celach. 
Ze wzgl#du na te cele przesz!o"5 jest zachowywana zarówno w ustnych tradycjach, jak 
i w +ród!ach pisanych. Profesjonalni historycy s% utrzymywani przez spo!ecze&stwo, 
historii uczy si# w szkole, a �popularno-historyczne ksi%'ki lokuj% si# w "cis!ej czo!ówce 
list bestsellerów� (Thompson 1998: 19). Spo!eczny cel historii bywa ewidentnie jawny 
w przypadkach, gdy przesz!o"5 jest wykorzystywana do legitymizacji i usprawiedliwia-
nia wojen, podbojów terytorialnych, rewolucji i kontrrewolucji. Wtedy, je"li nawet �'adnej 
historii nie ma dost#pnej w zasi#gu r#ki, zostanie ona wykreowana� (Thompson 1998: 
19). Dla polityków przesz!o"5 jest kopalni% symboli wspieraj%cych ich dzia!ania. Rów-
nie wymowne s% luki w publicznym prezentowaniu przesz!o"ci, jak milczenie o Trockim 
w Zwi%zku Radzieckim, o epoce nazizmu w Zachodnich Niemczech czy o wojnie algier-
skiej we Francji.

Jak pisze jednak Thompson, do historii odwo!uj% si# tak'e �zwykli ludzie�, próbuj%c 
zrozumie5 wstrz%sy i zmiany o du'ej skali, których do"wiadczaj% w swoim 'yciu. Ana-
logiczne znaczenie ma dla jednostek historia w!asnej rodziny, a dla ma!ej spo!eczno"ci 
historia lokalna.

Zdaniem cytowanego autora, praktyka badawcza akademickiej historii faworyzuje 
punkt widzenia, który jest w swojej istocie g!#boko polityczny i polega na promowaniu 
perspektywy klas rz%dz%cych. Z pola uwagi znikaj% zwykli ludzie i ich do"wiadczenia 
oraz obszar codziennego 'ycia. Wynika to ze specy$ cznej pozycji, jak% zajmuj% zawo-
dowi historycy w strukturze spo!ecze&stwa i zwi%zane jest ponadto z natur% +róde!, 
z jakich korzystaj%. Wytwarzanie i zachowywanie +róde! historycznych powi%zane jest 
z uk!adem w!adzy w spo!ecze&stwie.

Ale nawet gdyby chcieli pisać odmienny rodzaj historii [nie z punktu widze-

nia władzy – M.F.-G.], mogłoby się to okazać bynajmniej niełatwe, ponieważ 

surowy materiał, na podstawie którego pisana jest historia: dokumenty – 

jest zachowywany lub niszczony przez ludzi o tych samych priorytetach. Im 

bardziej osobisty, lokalny i nieofi cjalny jest dokument, tym mniejszą szansę 

ma przetrwać. Sama struktura władzy działa jako wielka machina rejestrują-

ca, która kształtuje przeszłość według swojego własnego obrazu (Thompson 

2008: 22).

Prawid!owo"5 t# mo'na zauwa'y5 tak'e na poziomie historii lokalnej, ów polityczny 
i administracyjny punkt widzenia zachowuje swoj% moc w historii ekonomicznej, historii 
pracy, historii spo!ecznej, w demogra$ i historycznej.

W tym kontek"cie ujawnia si# potencja! historii mówionej. W momencie, gdy do"wiad-
czenie 'yciowe rozmaitych kategorii ludzi (zw!aszcza tych, którzy byli systematycznie 
pomijani) mo'e zosta5 u'yte jako surowy materia! � �historia zyskuje nowy wymiar�. 
Oczywi"cie, �nie mo'na przeprowadzi5 wywiadów z nagrobkami� (Thompson 2008: 24), 
ale zakres osobistej pami#ci ludzi jest do"5 szeroki.
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Sama w sobie tradycja korzystania z wywiadów ma d!ug% histori# i, zdaniem Thomp-
sona, w pe!ni si# zgadza z profesjonalnymi standardami.

Przeorientowanie dyscypliny za pomoc% wywiadów oral history zwi%zane jest z prze-
!amywaniem hegemonii �polityczno-adminstracyjnego� punktu widzenia i wprowadza-
niem "wiadectwa z �do!ów� (underside) spo!ecze&stwa, z rzadka dotychczas doku-
mentowanego i zazwyczaj pomijanego. Historyk mo'e si# wyzwoli5 z ogranicze&, które 
narzuca na niego zawarto"5 istniej%cych archiwów. �Granicami "wiata historyka prze-
staj% by5 zu'yte przez zaczytanie tomy starych katalogów� (Thompson 2008: 24). Na-
bywaj%c kompetencje badacza terenowego, historyk staje oko w oko z 'ywym ludzkim 
do"wiadczeniem, sobie samemu jednocze"nie wyznaczaj%c kierunki aktywnego pozy-
skiwania danych.

Przed histori% otwieraj% si# tak'e nowe obszary bada&. Ten transformacyjny wp!yw 
oral history jest bodaj najbardziej uderzaj%cy, je'eli chodzi o histori# rodziny. O$ cjalne 
+ród!a historyczne nie dokumentuj% tak istotnych kwestii dla poznania przemian wzorów 
'ycia rodzinnego, jak kontakty s%siedzkie i z krewnymi, role pe!nione przez cz!onków ro-
dziny w jej obr#bie, wychowywanie dziewczynek i ch!opców, kon> ikty pomi#dzy rodzi-
cami i dzie5mi, zaloty, zachowania seksualne w rodzinie, zapobieganie ci%'y i aborcja.

Oral history, wprowadzaj%c w pole uwagi badacza nowe punkty widzenia, rzuca tak'e 
wyzwanie jego osobistym, zakorzenionym prze"wiadczeniom i utrwalonym s%dom.

Ogólnie rzecz bior%c, oral history daje mo'liwo"5 stworzenia �lepszej� historii, rozsze-
rzonej, wzbogaconej i bardziej wra'liwej na rzeczywiste napi#cia w 'yciu spo!ecznym. 
Ale tak'e historii bardziej demokratycznej. Jak zauwa'a Grele (2008: 48), oral history 
odegra!a istotn% rol# w ukszta!towaniu si# kulturalistycznej formacji w"ród angielskich 
i ameryka&skich historyków spo!ecznych, której g!ównymi przedstawicielami, oprócz 
Thompsona, byli: Eric Hobsbawm, Herbet Gutman i Eugene Genovese.

Spo!eczny radykalizm zwi%zany z tak% wersj% oral history poci%ga!, pisze Grele (2008: 
49), nie tylko historyków z Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich, ale tak'e innych 
krajów Europy, w których badacze zmagali si# z dziedzictwem nazizmu, stalinizmu czy 
apartheidu, jak w Republice Po!udniowej Afryki, oraz z represyjnymi re'imami w wielu 
krajach Ameryki <aci&skiej.

�Ameryka"ski�!i!�europejski�!wariant!oral!history!�!podobie"stwa!i!ró#nice
Dwa scharakteryzowane ogólne typy stanowisk, ukszta!towane w pierwszym okresie 

rozwoju metody, które za Grelem8 nazwa5 mo'na �oral history jako praktyk% archiwi-
styczn%� i �oral history w historii spo!ecznej�, cechuj% wyra+ne ró'nice w kilku podsta-
wowych kwestiach.

Po pierwsze, odmiennie rozstrzygni#ty jest w nich problem, kto przede wszystkim 
nadaje si# na rozmówc# w wywiadzie. Elitarystyczna inklinacja wariantu �ameryka&skie-
go�9 zosta!a ju' wspomniana. Z kolei preferowanym rozmówc% w �brytyjskim� wariancie 
oral history by! �zwyk!y cz!owiek�, przedstawiciel kategorii osób zdominowanych, ni'-
szej klasy spo!ecznej, robotników, kobiet, mniejszo"ci rasowych i etnicznych, którego 
do"wiadczenia nie mia!y dot%d mo'liwo"ci przekszta!ci5 si# w +ród!o dla historyka, a na-
wet je"li znalaz!y jako" wyraz w pi"mie, to zosta!y przez polityczn% machin# rejestruj%c% 
skazane na zniszczenie.

8 W tej cz#"ci artyku!u wykorzystane zostan% w du'ej mierze analizy Grelego (2008 i n.). 
9 U'ywam cudzys!owu, gdy' przypisanie omawianych stanowisk kontynentom nosi charakter pewnej idealizacji 
nieuwzgl#dniaj%cej istniej%cych wyj%tków.



11

Druga wyra+na ró'nica le'y w odpowiedzi na pytanie: kto ma prowadzi5 wywiad. Hi-
stori# mówion% jako praktyk# archiwistyczn% cechowa!o oddzielenie procesu produ-
kowania dokumentu historycznego (+ród!a) od ko&cowego u'ytku. Jako dzia!alno"5 
w okre"lonym sensie pomocnicza dla zasadniczej pracy historyka mia!a (a czasami 
sugerowano, 'e powinna) by5 realizowana przez inne osoby ni' te, które zajmuj% si# 
interpretacj% i wykorzystywaniem powsta!ego +ród!a. W obr#bie historii mówionej jako 
historii spo!ecznej, co podkre"la Thompson, sam badacz winien aktywnie anga'owa5 
si# w kreowanie dokumentu; przynosi mu to okre"lony po'ytek poznawczy. Badacz in-
terpretuje pozyskane przez siebie wywiady i ponosi za nie odpowiedzialno"5.

Trzecia ró'nica wi%'e si# z g!#bokim zaanga'owaniem praktyki archiwistycznej w spo-
soby opracowania, przetworzenia, edycji i udost#pnienia dokumentu. Historia spo!ecz-
na do powy'szych kwestii nie przywi%zywa!a wagi.

Mimo powy'szych ró'nic, wyra+ne s% te' cechy wspólne dla obu wariantów historii 
mówionej.

Do pierwszej z nich Grele zalicza zainteresowanie histori% lokaln% i stawia tez#, 'e 
z perspektywy czasu to w!a"nie oral history przypada zas!uga wyra+nego o'ywienia 
tego obszaru bada& historycznych. Twórcy archiwów cz#sto zach#cali przedstawicieli 
bibliotek, ró'nych lokalnych towarzystw i organizacji do tworzenia zbiorów. Upatrywano 
w tym naturalnej formy budowania bazy dokumentacyjnej dla historii. Z kolei historycy 
spo!eczni programowo d%'yli do wykraczania badaniami poza centra polityczne i si#-
gania �w dó!� struktur spo!ecznych. D%'enie do dokumentowania �codziennego 'ycia� 
prowadzi!o w sposób �naturalny� do badania lokalnych, usytuowanych praktyk.

Mo'na te' chyba zaryzykowa5 tez#, 'e sama koncepcja wywiadu, w którym pozyskiwa-
na jest relacja "wiadka dotycz%ca konkretnych, zawsze usytuowanych zdarze& i chwytany 
jest partykularny punkt widzenia, z konieczno"ci wprowadza pewien wymiar lokalno"ci.

Dodatkow% konsekwencj% zainteresowania lokalno"ci% by!o stosowanie oral history 
jako narz#dzia nauczania.

Drug% wspóln% cech% jest podzielane za!o'enie, 'e "wiadectwo tworzone przez hi-
stori# mówion% nie ró'ni si# istotnie od innych "wiadectw wykorzystywanych przez hi-
storyków. Powinno by5 zatem analizowane zgodnie z metodologicznymi procedurami 
dyscypliny10, co nak!ada si# na zespó! powi%zanych za!o'e& dotycz%cych, jak podkre"la 
to Grele, po pierwsze � rodzaju pracy historycznej, który powinien by5 uprzywilejowany, 
po drugie � natury dokumentu historycznego, i po trzecie � sposobu jego interpretacji.

Je"li chodzi o t# pierwsz% kwesti#, to wed!ug przedstawicieli obu stanowisk ko&cowym 
rezultatem pracy powinna by5 opublikowana monogra$ a. Znaczenie kolekcji wywiadów 
dla wystaw w muzeach czy "rodków masowego przekazu (szczególnie dla radia) by!o 
oczywi"cie dostrzegane, ale argumentem w dyskusji dotycz%cej warto"ci metody by!y 
opublikowane prace.

Skoro dokument oral history � wywiad � nie ró'ni si# od wszystkich innych dokumen-
tów u'ywanych przez historyka, to przedstawiciel tej dyscypliny, prowadz%cy i interpre-
tuj%cy wywiad, analogicznie jak w przypadku analizy manuskryptu czy starej kroniki, 
winien przyj%5 postaw# zdystansowanego zewn#trznego obserwatora. Grele (2008: 73) 
pisze, 'e +ród!o (osoba informatora) powinno by5 przedmiotem obserwacji. Wyposa'o-
ny w wiedz#, obiektywny badacz, u'ywaj%cy narz#dzi tradycyjnej historiogra$ i, poszu-
kuje prawdy, któr% zawiera +ród!o w postaci faktów, o których informacja powinna by5 
z niego wydobyta. Fakty te s% transparentne, je"li chodzi o ich znaczenie, i informacja 
o nich mo'e by5 testowana ze wzgl#du na dok!adno"5 i wiarygodno"5, fakty mog% by5 

10 Odno"nie do krytyki +róde! i wnioskowania w historii zob. np. Topolski 1984.
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oceniane pod k%tem reprezentatywno"ci. Kulturowa pozycja badacza jest niewidocz-
na, jego pozycja niekwestionowana. Wiedza polega na akumulacji informacji o faktach, 
których wzajemne zwi%zki, jak si# zak!ada, s% mo'liwe do odkrycia przez odpowiednio 
wyszkolonego zewn#trznego obserwatora. Celem badania jest dostarczenie informa-
cji, która winna by5 oceniana za pomoc% tradycyjnych metod bada& historycznych ze 
wzgl#du na kryteria rzetelno"ci i wiarygodno"ci.

Wyliczone wy'ej za!o'enia mieszcz% si# w empirycznym i pozytywistycznym paradyg-
macie wiedzy naukowej.

Michael!Frisch!�!pomi$dzy!�wi$cej!historii�!a!�#adnej!historii�

Druga po!owa lat siedemdziesi%tych i lata osiemdziesi%te to okres ukszta!towania 
si# nowych sposobów praktykowania i interpretowania historii mówionej. Rzecz jasna, 
przemiany te stanowi!y element du'o powa'niejszej transformacji w humanistyce i na-
ukach spo!ecznych zwi%zanych z zakwestionowaniem pozytywistycznego paradygmatu 
uprawiania nauki. Na ró'ne sposoby kwestionowane by!y zarówno jego ontologiczne 
i epistemologiczne za!o'enia, jak i ich konsekwencje odno"nie do strategii i metod pro-
wadzenia bada& naukowych.

Nadesz!a era �zm%conych gatunków�, jak okre"li! ten okres Clifford Geertz (2007) � roz-
mazania granic pomi#dzy naukami spo!ecznymi i humanistyk% oraz formami pisarstwa 
w tych dziedzinach, co stanowi!o zewn#trzny wyraz �nowej formu!y my"li spo!ecznej�.

Jedn% z najwcze"niejszych artykulacji nowej problematyki w ramach bada& historii 
mówionej zawiera! szeroko cytowany artyku! Michaela Frischa (1988), w którym autor 
skupia si# na znaczeniu oraz recepcji g!o"nej pracy Studsa Terkela Hard Times: An Oral 

History of the Great Depression stanowi%cej kompilacj# ponad 170 wywiadów z Amery-
kanami z ró'nych warstw spo!ecznych dotycz%cych ich do"wiadcze& z lat trzydziestych 
XX wieku. Frisch formu!uje te', w zal%'kowej formie, nowy program analitycznego po-
dej"cia do historii mówionej.

Osobliwo"ci recepcji ksi%'ki Terkela, które dokumentuje Frisch, wynikaj%, jego zda-
niem, z dwóch do"5 powszechnie prezentowanych postaw wobec "wiadectwa, jakie 
przynosi oral history. Pierwsza z nich wyra'a si# w �tradycyjnym� traktowaniu wywiadu 
oral history jako +ród!a informacji, pozwalaj%cego na gromadzenie coraz wi#kszej ilo"ci 
danych (�wi#cej historii�). W przypadku drugiej zak!ada si#, 'e dzi#ki historii mówionej 
mo'na obej"5 si# bez obja"nie& przesz!o"ci dokonywanych przez profesjonalnych hi-
storyków i uzyska5 dost#p do �czystego� (�czystszego�) do"wiadczenia zdarze& rozgry-
waj%cych si# w przesz!o"ci, umo'liwiaj%cego poznanie �jak to naprawd# by!o� (jest to 
postawa w okre"lonym sensie � �'adnej historii� � pomijaj%ca histori# jako tak%).

Frisch argumentuje, 'e zarówno pierwsza, jak i druga postawa uniemo'liwiaj% dostrze-
'enie i wykorzystanie potencja!u, który tkwi w oral history. W "wietle jego wywodów 
obydwie postawy zak!adaj% mo'liwo"5 uzyskania niezapo"redniczonego dost#pu do 
warstwy rzeczywisto"ci, która jest przedmiotem zainteresowania. W pierwszym przypad-
ku � do faktów (mo'e z pomoc% metod naukowych pozwalaj%cych usun%5 pewne prze-
szkody i zak!ócenia dost#pu). W drugim przypadku � do �czystego� do"wiadczenia.

Ka'dy wywiad oparty jest jednak na pami#ci, która powi%zana jest z kultur% � kultura 
Zachodu za" g!#boko przesi%kni#ta jest pi"mienno"ci%, komunikowaniem i samo"wia-
domo"ci%. W konsekwencji rodz% si# pytania:

Jak powinniśmy zrozumieć zróżnicowane przeplatanie się czystego wspo-

mnienia i refl eksyjnej syntezy – historycznych sądów i historycznej in-



13

formacji – które charakteryzują prawie każdy wywiad? (…) Co dzieje się 

z doświadczeniem na drodze stawania się pamięcią? Co dzieje się z do-

świadczeniem na drodze stawania się historią? Kiedy era intensywnego 

kolektywnego doświadczenia cofa się w przeszłość, jaka jest relacja pomię-

dzy pamięcią a historyczną generalizacją (Frisch 1998: 35)?

Historia mówiona, która stawia!aby sobie za zadanie odpowiedzie5 na te pytania, mia-
!aby by5 narz#dziem badania i oceny procesu historycznej pami#ci � sposobów, jakimi 
ludzie nadaj% sens swojej przesz!o"ci, splataj%c indywidualne do"wiadczenie i spo!ecz-
ny oraz kulturowy kontekst. Dalej � bada!aby, w jaki sposób przesz!o"5 w!%czana jest 
przez ludzi w tera+niejszo"5 jako narz#dzie nadawania sensu w!asnemu 'yciu i "wiatu, 
w którym 'yj%. Czyni%c to, �odkrywa wzory i wybory, które wzi#te razem, zaczynaj% de$ -
niowa5 wzmacniaj%cy i selekcjonuj%cy (reinforcing and screening) aparat ogólnej kultury 
i sposoby, na jakie wspiera on nas w porz%dkowaniu (digest) do"wiadczenia� (Frisch 
1998: 36).

Zmieniaj%c perspektyw#, oral history staje si# �pot#'nym� i unikatowym narz#dziem 
pozwalaj%cym �stan%5 w pewnym sensie obok kulturowych form, aby przyjrze5 si# ich 
dzia!aniu� (Frisch 1998: 36).

Projekt przeformu!owania zada& historii mówionej zaproponowany przez Frischa oka-
za! si# wp!ywowy. Jak zwracaj% uwag# redaktorzy The Oral History Reader:

Przez najbliższe dwie dekady związki pomiędzy pamięcią i historią oraz 

pomiędzy indywidualną i kolektywną świadomością historyczną stanowi-

ły centralny punkt zainteresowań w pracy wielu badaczy historii mówionej 

(Perks, Thomson 1998: 3).

Ronald!J.!Grele!�!propozycja!�lektury!objawowej�

Konieczno"5 przemy"lenia podstaw metodologicznych i teoretycznych oral history 
'ywo artyku!owana by!a w pracach Ronalda J. Grelego (1996, 1998, 2008). W po!owie lat 
siedemdziesi%tych ukaza!a si# jego11 praca Envelopes of Sound: The Art of Oral History, 
w której mi#dzy innymi przedstawia swoje stanowisko dotycz%ce mo'liwo"ci tkwi%cych 
w badaniach oral history.

Grele proponuje, aby przemy"lenia dotycz%ce historii mówionej rozpocz%5 od re> eksji 
nad natur% wywiadu oral history � rozwa'enia, czym on jest, jak% ma struktur#, jakiego 
typu informacji mo'e dostarczy5. W tym kontek"cie stawia tez#, 'e nie nale'y go rozpa-
trywa5 jako +ród!a podobnego do napisanego manuskryptu. Wywiady oral history wy-
ra+nie ró'ni% si# od tego typu +róde!, b#d%c aktywnie wspó!konstruowane przez history-
ka. Wywiad oczywi"cie mo'e zosta5 u'yty do napisania monogra$ i (stworzenia narracji 
historycznej), ale jako taki ma �swój w!asny system struktur� i nale'y spojrze5 na& jako 
na rodzaj $ nalnego produktu oral history, którym nie jest transkrypcja �bez wzgl#du jak 
pi#knie przepisana i zindeksowana� ani te' nagranie wywiadu � s% to jedynie w pewnym 
sensie zewn#trzne reprodukcje �szczególnego typu struktur, pod którymi istnieje pewna 
relacja pomi#dzy lud+mi� (Grele 1998: 44).

Wywiad oral history, zdaniem Grelego, nale'y uj%5 jako �nar racj# konwersacyjn%� 
ze wzgl#du na w!a"ciwy mu typ relacji pomi#dzy badaczem a informatorem i logiczn% 

11 Na stronie tytu!owej nazwisku Grelego jako autora towarzyszy dopisek: with Studs Terkel, Jan Vansina, Dennis 

Tedlock, Saul Benison, Alice Kessler Harris. Jak g!osi opis na stronach tytu!owych, praca ta jest �rozwini#ciem� se-
sji na dorocznej konferencji Organization of American Historians, która odby!a si# w Chicago w kwietniu 19=3 r.
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form# werbalnej komunikacji � opowiadanie opowie"ci (the telling of a tale), co, b#d%c 
rezultatem �po!%czonej aktywno"ci�, wyra+nie ró'ni si# od autobiogra$ i, biogra$ i i pa-
mi#tników.

Grele argumentuje, 'e w z!o'onej strukturze wywiadu oral history (narracji konwersa-
cyjnej) mo'na wyró'ni5 trzy typy uk!adów relacji.

Pierwszy z nich stanowi zbiór relacji pomi#dzy elementami j#zykowymi (s!owami i zna-
kami), tworz%cy lingwistyczn%, gramatyczn% i literack% struktur# wywiadu � uk!ad ten 
�b#d%c poprawnie czytany, dostarcza jednej z bardziej ekscytuj%cych metod analizy 
w oral history� (Grele 1998: 44).

Drugi uk!ad stanowi% relacje stwarzane przez interakcje pomi#dzy prowadz%cym wy-
wiad a informatorem. Interakcje tego typu s% wysoce ustrukturowane � wyra+nie to po-
kazuj% ustalenia psychologów i socjologów � szczególnie badaczy zainteresowanych 
ma!ymi grupami, do których Grele zalicza Ervinga Goffmana. Poprawna analiza tych 
relacji pozwala zrozumie5 tak'e typ komunikowania si# podczas wywiadu, a i to, jakie 
s% przenoszone znaczenia. W tym zbiorze relacji zawarte s% te aspekty wywiadu, które 
mo'na okre"li5 jako performance.

Trzeci uk!ad relacji jest, wed!ug s!ów Grelego, bardziej abstrakcyjny, mniej zbadany, 
trudniejszy do zde$ niowania i bardzo wa'ny dla historyka.

Kiedy prowadzimy z kimś wywiad, rozmówca nie tylko mówi do siebie 

i do prowadzącego wywiad, ale także mówi poprzez prowadzącego wywiad 

do szerszej społeczności i jej historii, tak jak ją widzi (Grele 1998: 44).

Jest to rodzaj dialogu, w którym dwie relacje nak!adaj% si# na siebie: relacja pomi#dzy 
badaczem a informatorem oraz relacja pomi#dzy informatorem a jego w!asn% "wiado-
mo"ci% historyczn%.

Pierwsza z tych relacji jest w du'ej mierze wynikiem aktywno"ci badacza. Informato-
rzy w wi#kszo"ci nie zastanawiaj% si# nad swoim widzeniem procesów historycznych, 
traktuj%c je jakby by!y realnymi elementami ich "wiata, dlatego nie my"l% o nich, dopóki 
nie zostan% zapytani przez badacza. Prezentowana przez nich wizja historii (�jej zastoso-
wania, jej struktury, systemu przyczyn, itp.�) rozwija si# zatem w relacji do wizji, jak% ma 
badacz, i która znajduje wyraz w strukturze pyta&, ich organizacji i rozwijaniu w reakcji 
na uzyskiwane odpowiedzi.

Druga za" relacja, która !%czy informatora z tym, co widzi on jako histori# spo!eczno-
"ci, jest najtrudniejszym do uchwycenia aspektem wywiadu, poniewa', jak utrzymuje 
Grele, �stanowi tylko jedn% cz#"5 du'o szerszej kulturowej wizji i kognitywnej struktury 
oraz wymaga specjalnego sposobu czytania, aby dokona5 analizy� (Grele 1998: 47). Ten 
�szczególny typ czytania� to metoda, jak% zastosowa! Louis Althusser do interpretacji 
pism Marksa, nazywaj%c j% �lektur% objawow%� (Althusser, Balibar 19=7: 71 i n.). Tego 
typu lektura pozwoli ujawni5 ukryty poziom dyskursu.

Cho5, jak zastrzega Grele, niewielu informatorów tworzy narracj# tak kompleksow%, 
jak twórczo"5 Marksa, to wywiady s% du'o bardziej z!o'one, ni' zwyk!o si# to przyjmo-
wa5. Odczytywane w!a"ciwie,

wielokrotnie i nie po prostu ze względu na fakty i komentarze, ale także, 

jak sugeruje Althusser, ze względu na spostrzeganie i przeoczenia (insight 

and oversights), kombinację widzialnego i niewidzialnego i szczególnie 

ze względu na odpowiedzi na niezadane pytania, pozwalają wyizolować 
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i opisać problematykę, która nadaje kształt poszczególnemu wywiadowi 

(Grele 1998: 45).

To, co Grele nazywa tu �problematyk%� � teoretyczny i ideologiczny kontekst okre-
"lonych s!ów i fraz wywiadu, obecno"5 i nieobecno"5 w nim pewnych problemów � nie 
sprowadza si# w jego przekonaniu jedynie do "wiatopogl%du, ale jest �strukturalnym 
polem, w którym ludzie prze'ywaj% swoj% histori#, i które kieruje ich praktyk% czy dzia-
!aniem� (Grele 1998: 47). W obr#bie tak rozumianej �problematyki� wizje przesz!o"ci od-
grywaj% istotn% rol# i Grele jest nimi szczególnie zainteresowany. Wskazuje, 'e stosunek 
do przesz!o"ci zawsze stanowi istotny element kultury. Mo'e on zawiera5 si# w szcze-
gólnej idei historii (sama idea historii powi%zana jest z okre"lonym typem spo!ecznej 
i kulturowej organizacji � �spo!ecze&stwem kontraktu�), ale tak'e w micie i ideologii. Wy-
liczone tu kategorie pozwalaj% mu eksplorowa5 �problematyk#� otwieran% przez �lektur# 
objawow%�.

W koncepcji Grelego poj#cie ideologii nie oznacza bynajmniej po prostu programu po-
litycznego, a zosta!o, wed!ug jego s!ów, zaczerpni#te od Althussera. Z kolei podstawowa 
dla zrozumienia funkcji ideologii jest, w przekonaniu cytowanego badacza, koncepcja 
hegemonii, tak jak sformu!owa! j% Antonio Gramsci.

Grele podkre"la, 'e spojrzenie na informatora w badaniu oral history jako na �nosicie-
la� kultury wyposa'onego w wizj# przesz!o"ci ukszta!towan% przez hegemoniczn% ideo-
logi#, albo w opozycji do niej, albo przez swoist% kombinacj# mitu i ideologii � pozwala 
realizowa5 cele oral history.

Naszym celem jest doprowadzić do świadomości artykulację ideologicznej 

problematyki właściwej rozmówcy, wyjawić kulturowy kontekst, w którym 

informacja jest przekazywana i w konsekwencji przekształcić indywidualną 

opowieść w kulturową narrację i poprzez to lepiej zrozumieć, co zdarzyło się 

w przeszłości. (…) [Rolą oral history jest] – badanie ideologicznej i mitycznej 

matrycy świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez rozwijanie idei 

historii (Grele 1998: 48–49).

Koncentracja na grze ideologii i rozmaitych koncepcji historii jest tak'e tym, co odró'-
nia oral history od innych form �pracy terenowej� pos!uguj%cych si# wywiadem. Badanie 
terenowe za" pozwala wskazan% problematyk# zbada5 in concreto poprzez obserwacj# 
'ywego do"wiadczenia � bardziej wnikliwie, ni' jest to mo'liwe na podstawie +róde! 
pisanych.

Luisa!Passerini!�!znaczenie!formy!wypowiedzi

Zmian# perspektywy bada& oral history zaproponowa!a te' Luisa Passerini. Autorka 
zwraca uwag#, 'e pomimo niew%tpliwych sukcesów oral history, przed badaczami stoi 
konieczno"5 �przede$ niowania celów�. Aby to uczyni5, nale'y wzi%5 pod uwag# dwa 
powi%zane ze sob% wymogi.

Po pierwsze, nale'y uzna5, 'e czysto faktualne wykorzystanie oral history jest niewy-
starczaj%ce � przynosi okre"lone rezultaty, podobne w istocie do rezultatów otrzyma-
nych z innych +róde!, ale zapoznaje �szczególn% specy$ k# materia!ów ustnych�.

Przede wszystkim, nie powinniśmy ignorować tego, że surowy materiał oral 

history nie zawiera się jedynie w twierdzeniach faktualnych, ale jest w naj-
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wyższym stopniu (pre-eminently) wyrazem i reprezentacją kultury, i dlate-

go zawiera nie tylko literalne narracje, ale także wymiar pamięci, ideologii 

i podświadomych pragnień (Passerini 1998: 54).

Po drugie, krytyka pozytywistycznej i historycystycznej koncepcji historii, jak dot%d, 
zdaniem Passerini, nie by!a wystarczaj%co radykalna. Dotyczy to szczególnie wyobra-
'enia, 'e spo!ecze&stwo jest �seri% sta!ych (given) faktów, które si# odkrywa i opisuje�. 
Na podstawie tej �iluzorycznej wiary� historycy traktuj% +ród!a �jako fragmenty, za po-
moc% których przesz!o"5 »taka jaka by!a naprawd#« mo'e zosta5 zrekonstruowana� 
(Passerini 1998: 74).

Uważam to za wysoce produktywne, poszukując sposobu poradzenia sobie 

z obu nakreślonymi wyżej problemami, przyjąć, że źródła ustne odnoszą 

się i pochodzą ze sfery, którą ja zdecydowałam się nazwać subiektywnoś-

cią. Tak chciałabym nazwać obszar symbolicznej aktywności, która zawiera 

aspekty kognitywne, kulturowe i psychologiczne (Passerini 1998: 54).

Passerini uznaje, 'e ogólny termin � subiektywno"5 jest bardziej przydatny i bardziej 
elastyczny ni' terminy: mentalno"5, ideologia, kultura, "wiatopogl%d.

Problemy subiektywno"ci i subiektywnego wyzwolenia powinny by5 brane pod uwag# 
przez historyków. Jednym z takich problemów, któremu Passerini po"wi#ca szczególn% 
uwag#, jest kwestia:

jak dalece, i w jaki sposób przemoc wkracza w sferę subiektywności. Jakie 

czynniki sprawiają, że osoby poddane opresji posuwają się do tego, że zaczy-

nają ją pochwalać i przedkładać nad jakąkolwiek walkę o zmianę? (1998: 55)

Twierdz%c, 'e subiektywna rzeczywisto"5 ma tak'e swoj% w!asn% histori#, badaczka 
formu!uje tez#, 'e historia mówiona pozwoli uzupe!ni5 niedostatki ujmowania przez tra-
dycyjn% historiogra$ # relacji pomi#dzy jednostk% a w!adz%.

Przyk!adem zastosowania nakre"lonej wy'ej perspektywy mog% by5 badania Pas-
serini nad, szeroko dyskutowanym w "rodowiskach w!oskich historyków, zagadnieniem 
stosunku w!oskiej klasy robotniczej do faszyzmu w okresie dwudziestoletniego okresu 
re'imu Mussoliniego. Passerini w swoich badaniach nad wspomnian% kwesti% wykorzy-
sta!a wywiady oral history przeprowadzone z robotnikami w Turynie, o"rodku o silnych 
tradycjach zorganizowanych robotniczych protestów. Przyjmuj%c pocz%tkowo za!o'enia 
�tradycyjnej� oral history (próbuj%c ustali5, �co si# naprawd# wydarzy!o�) � natra$ !a, jak 
pisze, na du'e trudno"ci w zrozumieniu i interpretacji pozyskanych materia!ów.

Ustne źródła odmawiały odpowiedzi na pewne typy pytań, pozornie rozga-

dane, ostatecznie okazywały się małomówne lub enigmatyczne, i jak sfi nks 

(sic!) zmusiły nas do przeformułowania problemów rzucając wyzwanie po-

wszechnie przyjmowanym nawykom myślenia.

W rzeczy samej, otrzymałam odpowiedzi, które brzmiały mi nierelewantnie 

lub niespójnie (Passerini 1998: 57).

Nierelewantne odpowiedzi nale'a!y g!ównie do dwóch typów: 'artów i przemilcze&. 
Przemilczenia z kolei dzieli!y si# z kolei na dwa rodzaje: ca!e historie 'ycia bez jakiego-
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kolwiek odniesienia do faszyzmu (z wyj%tkiem okazjonalnych podczas omawiania innych 
spraw istotnych dla rozmówcy) oraz �uderzaj%ce luki chronologiczne� w historii 'ycia 
obejmuj%ce okres od 1922�1927 do 1941�1943 roku. Odpowiedzi niespójne za" ujawnia-
j% niezgodno"5 z tym, co jest uwa'ane za g!ówne zdarzenia i procesy historyczne.

Przemilczenia i niezgodno"ci nie mog%, zdaniem Passerini, by5 traktowane jako oznaki 
�odci#cia si# zwyk!ych ludzi od faszyzmu�. Wr#cz przeciwnie, w tym konkretnym przy-
padku s% wska+nikiem akceptacji kszta!tu rzeczywisto"ci spo!ecznej w badanym okre-
sie. Przemilczenia nie powinny by5 przez badacza odrzucane, ale musz% zosta5 pod-
dane interpretacji. Je"li przyjmie si# szersz% perspektyw#, je'eli potraktuje si# �+ród!a 
ustne� jako formy kultury ("wiadomo"ci, subiektywno"ci) i jako "wiadectwa jej zmian 
w czasie � zaczn% one �mówi5�.

W analizach Passerini widoczne jest potraktowanie wywiadu oral history nie jako opo-
wie"ci �o tym co by!o naprawd#�, ale jako narracji, w której istotne jest nie tylko to, co si# 
mówi, ale i to, czego si# nie mówi. Wa'ne dla badacza (oprócz przekazywanych tre"ci) 
s% tak'e forma wypowiedzi i strategie lingwistyczne przyjmowane przez rozmówców 
wyra'aj%ce �symboliczny porz%dek codziennego 'ycia� (Grele 2008: 6=).

Alessandro!Portelli!�!oralno%&,!narracja,!dialogowo%&

Prace w!oskiego badacza, Allesandro Portellego, stanowi!y wa'ny g!os w dyskusjach 
nad statusem historii mówionej. Portelli prowadzi! badania zarówno we W!oszech, jak 
i w USA. Jego nastawienie do analizy tekstów, zwi%zane z jego literaturoznawczym wy-
kszta!ceniem (studiowa! tak'e prawo), silnie wp!yn#!o na sposoby interpretowania teks-
tów przez badaczy oral history.

Portelli poddaje analizie kwestie, wokó! których rozwin#!y si# dyskusje dotycz%ce sta-
tusu historii mówionej, a mianowicie problem oralno"ci historii mówionej, jej narracyjne-
go charakteru, zwi%zek oral history ze zdarzeniami i znaczeniami, problemy wiarygod-
no"ci i obiektywno"ci ustnego "wiadectwa oraz kwesti# dialogiczno"ci wywiadu oral 

history.
Jedn% ze szczególnych cech oral history jest korzystanie z  ustnego  "wiadectwa. 

Wywiad istnieje w postaci d+wi#ku. Fakt ten oczywi"cie by! odnotowywany i komento-
wany od pocz%tku istnienia historii mówionej, zazwyczaj w kontek"cie dyskusji nad spo-
sobami prezentowania wywiadów oral history, celowo"ci i sposobów archiwizowania 
nagra&, sporz%dzania transkrypcji, ale tak'e mniej �technicznych� kwestii, dotycz%cych 
na przyk!ad zwi%zków pomi#dzy oralno"ci% a pi"mienno"ci%.

Poszukuj%c specy$ ki historii mówionej wskazywano zazwyczaj, jak pisze Portelli, na 
jej pochodzenie (wywiady z osobami z grup niepi"miennych czy przedstawicielami tych 
grup, które historia dotychczas pomija!a) lub szczególn% tre"5 (dotycz%c% 'ycia codzien-
nego i kultury materialnej tych ludzi i grup). Cechy te nie charakteryzuj% jednak wy!%cz-
nie historii mówionej: na przyk!ad listy emigrantów mog% mie5 takie samo +ród!o i tre"5, 
a s% pisane. Podobnie, projekty oral history cz#sto zawieraj% wywiady z lud+mi, którzy 
nieraz aktywnie tworz% ró'ne +ród!a pisane. Tym, co przes%dza o odmienno"ci historii 
mówionej, jest zatem jej forma � czyli oralno"5.

Pomimo uznania za rzeczywisty dokument nagrania wywiadu, badacze zazwyczaj 
pracuj% nad transkrypcjami. Ale w przekonaniu omawianego autora

oczekiwanie, że transkrypcja zastąpi dla naukowych celów nagranie jest 

ekwiwalentem uprawiania krytyki artystycznej na podstawie reprodukcji 

czy krytyki literackiej na podstawie tłumaczeń (Portelli 1998: 64).
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Pismo mo'e reprezentowa5 mow# tylko w ograniczonym stopniu.

Ton, siła głosu i rytm potocznej rozmowy przenoszą implicite znaczenie 

i społeczne konotacje, które nie są możliwe do zreprodukowania w piśmie, 

chyba że w nieadekwatnej i trudnej do przyswojenia formie, jak notacja mu-

zyczna (Portelli 1998: 65).

To wszystko nie jest kwesti% �$ lologicznego puryzmu� � podkre"la Portelli. Cechy mó-
wienia, które nie znajduj% pe!nego wyrazu w pi"mie pe!ni% istotne funkcje narracyjne 
�odkrywaj% emocje narratora, jego partycypacj# w historii (story) i sposób w jaki histo-
ria oddzia!a!a na niego� (Portelli 1998: 67). Cz#sto uwik!ane w nie s% postawy, których 
rozmówcy nie potra$ % lub nie chc% wyrazi5 inaczej, czy te' nastawienia, których nie 
kontroluj% w pe!ni.

Powy'sze spostrze'enia odnosz% si# szczególnie do �ludowych� informatorów, któ-
rych czasami ubogie s!ownictwo rekompensowane jest bogactwem paralinwistycznych 
"rodków przenoszenia znaczenia.

Kolejn% charakterystyczn% cech% stanowiska Portellego jest zwrócenie szczególnej 
uwagi na to, 'e �+ród!a oral history s% +ród!ami nar racyjnymi�. Zatem �analiza mate-
ria!ów oral history winna skorzysta5 z niektórych ogólnych kategorii rozwijanych przez 
teori# narracji [w badaniach] literatury i folkloru� (Portelli 1998: 66). Na przyk!ad w teorii 
narracji istniej% "rodki pozwalaj%ce uchwyci5 �pozycj# narratora�. Nale'% do nich mi#-
dzy innymi sposoby badania zmian �pr#dko"ci� narracji � proporcji pomi#dzy czasem 
trwaniem narracji a czasem trwania opisywanych wydarze&, sposoby ujmowania �per-
spektywy� czy �dystansu� narratora.

Z kolei, w przypadku badania �+róde! ustnych� z klas niehegemonistycznych rozró'-
nienia pomi#dzy rodzajami narracyjnymi (narrative genres) musz% by5 postrzegane od-
miennie ni' w pi"mienniczej tradycji klas wykszta!conych. Nale'y si# tu odwo!a5 do 
tradycji �narracji ludowej� (folk narrative). W "wietle tej tradycji nie istniej% mi#dzy innymi 
formalne rodzaje mówienia przeznaczone specjalnie do przenoszenia informacji histo-
rycznej, a wymiar �prawdziwo"ci� mo'e odnosi5 si# do legendy, osobistego do"wiad-
czenia czy pami#ci historycznej.

Rezultatem są narracje, w których granice pomiędzy tym, co ma miejsce na 

zewnątrz informatora, a tym, co zdarza się wewnątrz, pomiędzy tym, co do-

tyczy jednostki, a tym, co dotyczy grupy mogą się okazać bardziej ulotne niż 

w ustalonych rodzajach pisanych – tak więc osobista „prawda” może zbie-

gać się z podzielaną „imaginacją” (Portelli 1988: 66).

Analiza narracji winna wi#c wzi%5 pod uwag# czynniki stylistyczne. Przyk!adowo, 
w �narracjach ludowych� wi#ksza lub mniejsza obecno"5 �materia!ów sformalizowa-
nych� (przys!ów, pie"ni, formu! i stereotypów) pozwala zmierzy5 stopie&, w jakim �ko-
lektywny punkt widzenia� istnieje w indywidualnej narracji. Znacz%ce s% tak'e proporcje 
i po!%czenia j#zyka standardowego i dialektu. Ró'nice pomi#dzy stylami narracji, na 
przyk!ad ironicznym i epickim, pozwalaj% uchwyci5 ró'nic# perspektyw historycznych 
przyjmowanych przez narratorów.

Uznanie wywiadu oral history za narracj# ma swoje konsekwencje.



19

Przede wszystkim, tym, co czyni historię mówioną odmienną jest, iż mówi 

ona mniej o w ydarzeniach niż o ich znaczeniu (Portelli 1998: 67).

Nie znaczy to, 'e Portelli odmawia historii mówionej jakiejkolwiek trafno"ci rzeczo-
wej (factual validity), wr#cz przeciwnie � podkre"la, 'e na podstawie wywiadów mo'na 
pozna5 wiele dotychczas nieznanych faktów, rzuca tak'e "wiat!o na nieznane aspekty 
znanych wydarze& i daje wgl%d w pomijane przez histori# obszary zjawisk. Ale to nie jest 
najwi#kszy walor historii mówionych. Podobnie jak Passerini, cytowany badacz wskazu-
je na ich zdolno"5 do otwarcia dost#pu do subiektywno"ci zarówno jednostkowej, jak 
i ca!ych grup czy klas spo!ecznych w stopniu wy'szym ni' w przypadku jakiekolwiek 
innego +ród!a. Si#gaj%c do kategorii ukutych przez formalistów rosyjskich w literaturo-
znawstwie twierdzi, 'e +ród!a ustne, �zw!aszcza w przypadku klas niehegemonistycz-
nych�, bywaj% jako narracje u'yteczne, gdy chodzi o �fabu!#� � �logiczny, przyczynowy 
porz%dek opowie"ci (story)�, ale nieocenione i unikatowe okazuj% si# ze wzgl#du na ich 
�sju'et� (plot) � �sposób, w jaki materia!y s% zaaran'owane, by przekaza5 opowie"5� 
(Portelli 1998: 6=). To w!a"nie organizacja narracji ods!ania w du'ym stopniu relacj# roz-
mówców do ich historii (history).

W duchu s!ynnej de$ nicji sytuacji Williama I. Thomasa Portelli pisze:

To, w co wierzą informatorzy, jest w rzeczy samej fa k tem (to jest faktem, 

że oni w to wierzą) w równym stopniu jak to, co się rzeczywiście wydarzyło. 

Jeśli robotnicy w Terni przenoszą mylnie kluczowe zdarzenie w ich historii 

(zabójstwo Luigi Trastulli) z jednej daty i kontekstu w inne, to nie poddaje 

to w wątpliwość rzeczywistej chronologii, ale zmusza nas, by zaaranżować 

naszą interpretację całej fazy historii miasta (1998: 67).

W tym kontek"cie Portelli stawia pytania o wiarygodno"5 i obiektywizm +róde! ust-
nych. Je"li chodzi o kwesti# wiarygodno"ci, to stawia spraw# radykalnie: �nie istniej% 
»fa!szywe« +ród!a ustne� (Portelli 1998: 68). Ale wiarygodno"5 t# nale'y �rozumie5 ina-
czej�. Waga "wiadectwa oral history, jak przekonuje Portelli, mo'e le'e5 nie tyle w jego 
zgodno"ci z faktami, co wr#cz w szczególnych sposobach rozmijania si# z nimi, po-
przez które ujawnia si# symbolizm, wyobra+nia, pragnienie. Istotna w tym kontek"cie 
jest �prawda psychologiczna� � równie wa'na w historii jak prawda materialna.

Z drugiej strony, przyznawanie �monopolu na wiarygodno"5 (credibility)� +ród!om pi-
sanym jest b!#dem. Portelli zwraca uwag#, 'e cz#sto pierwotnym +ród!em pisemnych 
dokumentów s% w zasadzie niekontrolowane +ród!a ustne. Sam proces tworzenia doku-
mentów pisanych cz#sto nie spe!nia 'adnych wymogów naukowej rzetelno"ci. Wkracza-
j% we& interesy osób, grup, instytucji czy wr#cz interesy klasowe12.

Nie jest te' prawd%, 'e +ród!a ustne s% bardziej od innych oddalone w czasie od rela-
cjonowanych zdarze& i w zwi%zku z tym bardziej podatne na b!#dy pami#ci. W przypad-
ku wielu dokumentów pisanych chronologiczny dystans nie jest wcale mniejszy. Ponad-
to w wielu kulturach i "rodowiskach istniej% ró'ne "rodki wspomagania 'ywej pami#ci: 
od wielokrotnego opowiadania do sformalizowania narracji. Nie mo'na te' pomija5 fak-
tu, 'e informatorzy historii mówionej mog% tak'e by5 wykszta!ceni i tworzy5 dokumen-
ty wspomagaj%ce pami#5. Oralno"5 i pi"mienno"5, pisze Portelli, od kilku stuleci nie 

12 Na polskim gruncie zob. np. analizy Antoniego Su!ka po"wi#cone problemom metodologicznym zwi%zanym 
z wykorzystaniem w socjologii dokumentów urz#dowych (2002).
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istniej% oddzielnie �wspó!czesna oralno"5 sama w sobie jest nasycona pi"mienno"ci%� 
(Portelli 1998: 69).

Warte szczególnego podkre"lenia jest, 'e pami#5 nie stanowi �biernej sk!adnicy fak-
tów�, ale jest aktywnym procesem tworzenia znaczenia. Dlatego wa'no"5 ustnych +ró-
de! nie le'y tak bardzo w ich

zdolności do zachowywania faktów przeszłości, co w zmianach ukutych 

(wrought) przez pamięć. Zmiany te odsłaniają wysiłek narratorów, aby zro-

zumieć przeszłość oraz nadać formę swojemu życiu i lokują wywiad i narra-

cję w ich historycznych kontekstach (Portelli 1998: 69).

Je"li chodzi za" o problem obiektywno"ci materia!ów oral history, to Portelli zdecy-
dowanie stwierdza, 'e materia!y oral history n ie s% obiektywne. Odnosi si# to jednak 
w zasadzie do ka'dego +ród!a, tak'e do +róde! pisanych. Je"li za" chodzi o +ród!a ust-
ne, to brak obiektywno"ci wyp!ywa z ich wewn#trznych w!a"ciwo"ci, do których badacz 
zalicza: wywo!any, niespontaniczny (arti$ cial) charakter, zmienno"5 i cz%stkowo"5.

Nie maj% one charakteru materia!ów z punktu widzenia badacza zastanych (por. Su!ek 
2002: 104). Powstaj% na skutek celowej interwencji badacza, którego decyzje dotycz%ce 
zarówno pyta& badawczych, jak i pyta& zadawanych informatorom oddzia!uj% tak'e na 
kszta!t i zawarto"5 tych materia!ów. Badacz te' podejmuje decyzje, z kim wywiady zo-
stan% przeprowadzone.

*wiadectwa ustne nigdy nie b#d% dwukrotnie takie same. Komunikacj# ustn% cha-
rakteryzuje zmienno"5, co zdaniem Portellego jest szczególnie prawdziwe w przypadku 
ma!o strukturalizowanych form � wywiady oral history do takich zazwyczaj nale'%.

To stwierdzenie prowadzi do ostatniej z wymienionych cech � badanie historyczne 
oparte na ustnych "wiadectwach zawsze ma charakter �pracy w toku� � nie sposób 
wyczerpa5 zawarto"ci indywidualnej pami#ci, pozyskane dane zawsze s% wynikiem 
okre"lonej selekcji. Nie sposób tak'e przeprowadzi5 pog!#bionych wywiadów z uczest-
nikami zdarze&, je"li ich liczba to setki czy tysi%ce osób.

Portelli by! tak'e zaintrygowany wk!adem, jaki obie strony rozmowy w badaniu oral 

history wnosz% w wywiad. Udzia! partnerów badacza, jego rozmówców, ich aktywno"5 
jest w pewnym sensie do"5 oczywista, ale ko&cowy rezultat jest tak'e silnie kszta!to-
wany przez badacza. �Kontrola historycznego dyskursu pewnie tkwi w r#ku historyka� 
(Portelli 1998: =2). Badacz wybiera osoby do wywiadu, zadaje pytania wp!ywaj%ce na 
kszta!t "wiadectwa, reaguje na odpowiedzi, nadaje "wiadectwu ostateczn% form# i kon-
tekst w publikacji.

Historyk pozostaje ważny przynajmniej jako partner w dialogu, często 

jako „reżyser” (stage director), albo jako „organizator” świadectwa (Portelli 

1998: 72).

Ale w przypadku historii mówionej, w odró'nieniu od wi#kszo"ci dokumentów ar-
chiwalnych, narracyjny dyskurs historyka staje wobec narracji prowadzonej w pierw-
szej osobie przez informatora. Informatorzy s% �kim" w stylu historyka�, a historyk jest 
w pewnym sensie �cz#"ci% +ród!a� (Portelli 1998: =3).

Oral history zmienia sposób pisania historii: narrator przestaje by5 �narratorem wszyst-
kowiedz%cym�, zostaje wci%gni#ty w obr#b narracji.
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Jak w literaturze, akt koncentracji na funkcji narratora wymusza fragmen-

tację tej funkcji. W takiej powieści, jak Lord Jim Josepha Conrada, postać/

narrator Marlowe może zdać sprawę tylko z tego, co sam osobiście widział 

i słyszał; aby opowiedzieć „całą historię” jest zmuszony włączyć kilku in-

nych „informatorów” do swojej opowieści. To samo przydarza się historyko-

wi pracującemu z ustnymi źródłami (Portelli 1998: 73).

Historia!mówiona!w!programie!Popular!Memory!Group

Popular Memory Group, sie5 wspó!pracuj%cych ze sob% brytyjskich historyków funk-
cjonuj%ca w latach osiemdziesi%tych XX wieku w Centre for Cultural Studies Uniwersy-
tetu w Birmingham, formu!uj%c swój program bada& i dzia!a& zwi%zanych z �pami#ci% 
popularn%�, dostrzeg!a w nim miejsce dla oral history.

Badacze Popular Memory Group13 (dalej: PMG) wyra+nie artyku!owali zamiar wykro-
czenia poza to, co widzieli jako ograniczenia �akademickiej historii� i wzbogacenia re-
pertuaru ról w ramach dyscypliny o paradoksaln% rol# �historyka tera+niejszo"ci�. For-
mu!owali tak'e okre"lony projekt �praktyki politycznej�.

Kluczow% rol# dla koncepcji PMG mia!o poj#cie �pami#ci popularnej (potocznej)�. Idea 
�produkcji historycznej� nie mo'e, zdaniem omawianych badaczy, by5 ograniczona do 
w%skiej dzia!alno"ci akademickiego pisania o historii. Musi obj%5 �wszystk ie sposoby, 
na jakie sens przesz!o"ci jest konstruowany w spo!ecze&stwie� (PMG 1998: =6). Sposo-
by te niekoniecznie musz% przybiera5 form# pisan% czy spe!nia5 jakiekolwiek standardy 
akademickie. Wszystkie jednak sk!adaj% si# na proces �spo!ecznego produkowania pa-
mi#ci�. W wyniku uwik!ania w ten proces cz!onkowie spo!ecze&stwa s% z jednej strony 
kszta!towani przez przesz!o"5, z drugiej jednak poddaj% sta!ej obróbce przesz!o"5, która 
ich kszta!tuje.

Istniej% dwa podstawowe sposoby �produkowania sensu przesz!o"ci�: poprzez pub-
liczne reprezentacje i pami#5 indywidualn%. Pierwszy z nich wi%'e si# z istnieniem �sce-
ny publicznej� i szerokim audytorium, przed którym odgrywane s% �dramaty dotycz%-
ce »naszej« historii czy dziedzictwa, opowie"ci, tradycja i spu"cizna� ca!ej zbiorowo"ci 
(PMG 1998: ==). Na scenie tej pojawiaj% si# rozliczni aktorzy prezentuj%cy nierzadko 
sprzeczne wizje przesz!o"ci. Rozmaite agencje dzia!aj%ce na tym polu i kontroluj%ce do 
niego dost#p cytowani badacze nazywaj% �machin% (apparatus) historyczn%�. Produk-
ty tego �urz%dzenia� konstytuuj% �pole publicznych reprezentacji historii�. W polu tym 
zazwyczaj mo'na wyró'ni5 zjawisko �pami#ci dominuj%cej�, która wywiera silny wp!yw 
na indywidualne i grupowe reprezentacje przesz!o"ci. Inne formy pami#ci s% marginali-
zowane. �Pole publicznych reprezentacji historii� jest wi#c powi%zane ze sprawowaniem 
w!adzy. Kryterium przes%dzaj%cym o dominacji nie jest prawdziwo"5 wizji � wr#cz prze-
ciwnie, cz#sto dominuj%cymi formami pami#ci s% te, które najbardziej przesycone s% 
ideologi% lub powi%zane z mitami.

Istnienie �pami#ci dominuj%cej� nie oznacza, 'e rozmaite instytucje i aktorzy 'ycia 
publicznego pozostaj% w harmonii � eliminacja kontestacji osi%gana jest czasami za po-
moc% otwartej kontroli (na przyk!ad cenzury) albo �poprzez gwa!towne przeformu!owa-
nie lub unicestwienie ca!ych obszarów publicznej historii�. Badacze wskazuj% jednak, 'e 
cz#stsze we wspó!czesnym zachodnim kapitalizmie jest wykorzystanie do tych celów 
mediów publicznych.

13 Najwa'niejsz% publikacj% Popular Memory Group by!a praca pod redakcj% Richarda Johnsona i in. zatytu!o-
wana Making Histories: Studies in History-writing and Politics, London: Hutchington, opublikowana w 1982 r.
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Na proces produkowania sensu przesz!o"ci mo'na spojrze5 z innej strony. Wiedza 
o przesz!o"ci jest tak'e wytwarzana w trakcie 'ycia codziennego.

Istnieje zdrowy rozsądek (common sense) przeszłości, choć może być po-

zbawiony mocy wyjaśniającej i spójności, mimo wszystko zawiera elementy 

dobrego wyczucia (good sense) (PMG 1998: 77).

Taka wiedza mo'e kr%'y5 pomi#dzy lud+mi w toku codziennych interakcji, obecna jest 
w osobistych narracjach. Mo'e czasami by5 utrwalana w dokumentach osobistych: li-
stach, pami#tnikach, zbiorach fotogra$ i, a tak'e w zbiorach pami%tek. Zazwyczaj jednak 
nie jest utrwalana i utrzymywana jest na poziomie osobistych wspomnie&. �Je"li to jest 
historia, to jest histori% pod skrajn% presj%� (PMG 1998: ==). Jest ona faktycznie zmusza-
na do milczenia. Nie istniej% okazje do mówienia.

W tym kontek"cie za modelowy przyk!ad s!u'% przedstawicielom PMG diagnozy 
i dzia!ania ruchu feministycznego, który dobrze rozpoznaje mechanizmy �zag!uszania� 
i poprzez swoje dzia!ania wydobywa na jaw �ukryt%� histori# uczu5, my"li i dzia!a& ko-
biet. Feminizm rzuca te' wyzwanie samemu rozró'nieniu publiczne/prywatne, �które 
zmusza do milczenia i marginalizuje prze'ywany kobiecy sens przesz!o"ci�. Ten model 
mo'na odnie"5 z powodzeniem do problematyki klasowej i wpisa5 we& do"wiadczenia 
klasy robotniczej. Co wi#cej, mo'e on tak'e odnosi5 si# do sytuacji tych przedstawicieli 
wykszta!conej klasy "redniej, których 'ywe do"wiadczenie przesz!o"ci wchodzi w kon-
> ikt z �pami#ci% dominuj%c%�.

W projekcie �dzia!a& politycznych� na rzecz uformowania �popularnej pami#ci�, która 
by!aby socjalistyczna, demokratyczna, feministyczna i antyrasistowska, pami#ci pozwa-
laj%cej z pe!n% "wiadomo"ci% rozpozna5 korzenie w!asnych zdroworozs%dkowych prze-
kona&, aby mog!y zosta5 "wiadomie wybrane, zmody$ kowane albo odrzucone �w walce 
o lepszy "wiat�, poczesna rola przypisywana jest oral history.

Warto podkre"li5, 'e przedstawiciele PMG wskazywali, 'e aby pozna5 �pami#5 popu-
larn%� konieczne jest prowadzenie dwutorowej analizy � wymiaru �prywatnego�, bada-
nego przez histori# mówion%, i dominuj%cych konstrukcji przesz!o"ci (wraz z opozycyj-
nymi do nich innymi �publicznymi� dyskursami � w!%czaj%c w to dyskurs akademicki). 
Oba sektory tworzenia �sensu przesz!o"ci� s% w nieunikniony sposób splecione.

Warto na koniec zwróci5 uwag# na pewien szczególny rys zwi%zany z ocen% materia-
!ów oral history, który znalaz! wyraz w omawianym podej"ciu. Badacze PMG zastanawiali 
si# tak'e nad trudno"ciami wykorzystania oral history i materia!ów autobiogra$ cznych 
do swoich celów. Trudno"ci tych upatrywali w b!#dnym nastawieniu tradycyjnej histo-
rii, które ich zdaniem by!o empirycystyczne. Drugi rodzaj trudno"ci wi%'e si# z proble-
mami analitycznego przej"cia od indywidualnego wywiadu (autobiogra$ i) do szerszego 
kontekstu spo!ecznego. Kolejn% odmian# trudno"ci generuje problem rozk!adu w!adzy 
w samej sytuacji badania. Nast#pn% stanowi% trudno"ci wynikaj%ce z

tendencji do identyfi kowania przedmiotu historii jako „przeszłości”. Ta prze-

ważnie niekwestionowana cecha historycznego common sense przynosi 

skrajnie paradoksalne rezultaty, gdy zastosowana zostanie do historii mó-

wionej, czy popularnej14 autobiografi i. (…) Tym, co jest interesujące odnośnie 

form świadectwa historii mówionej albo autobiografi i, to właśnie nie samo-

rodki „faktów” z przeszłości, ale całość sposobów, w jakie potoczne (popular) 

14 Popularnej w sensie potoczno"ci, �ludowo"ci�.
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wspomnienia są konstruowane i rekonstruowane, jako część wspó łczes-

nej świadomości (PMG 1998: 84).

Badanie historii przekszta!ca si# w badanie wspó!czesno"ci.

Wnioski

W artykule przedstawiono ewolucj# stanowisk w obr#bie metody, która narodzi!a si# 
na gruncie historii i dla celów w!a"ciwych tej dyscyplinie naukowej ewoluowa!a w kierun-
ku interdyscyplinarnego badania jako"ciowego. Z próby uchwycenia faktów z przesz!o-
"ci przeobrazi!a si# w narz#dzie badania funkcjonowania istotnych aspektów kultury, 
mechanizmów jednostkowej i kolektywnej pami#ci, ideologii, mitu. Silnie w!%czy!a si# 
poprzez niektórych wp!ywowych przedstawicieli w nurt bada& narracyjnych. Na grun-
cie problematyki podejmowanej przez badaczy oral history spotykaj% si# �na równych 
prawach� dyscyplinarne interesy historii, antropologii i socjologii. Spo!eczne tworzenie 
rzeczywisto"ci obejmuje te' wszak przesz!o"5. Pomijaj%c nawet szersz% dyskusj# teore-
tyczn% dotycz%c% zwi%zków pomi#dzy histori% a socjologi% (wed!ug niektórych badaczy 
� nader "cis!ych), mo'na powiedzie5, 'e sam wywiad oral history ze swoj% �anty-solipsy-
styczn%� orientacj% na rzeczywisto"5 (je"li nawet pozornie) ju' skonstruowan% i w wi#k-
szym stopniu na Innych ni' jedynie na w!asne prze'ycia podmiotu mo'e pos!u'y5 do 
ods!oni#cia wa'nych rysów tworzenia przez ludzi ich "wiata.

Na obecny kszta!t metody mia!y wp!yw tak'e dyskusje toczone w obr#bie innych ni' 
historia dyscyplin naukowych, mi#dzy innymi w antropologii kulturowej, psychologii, 
badaniach feministycznych, ale tak'e na gruncie metodologii bada& socjologicznych, 
gdzie wywiad oral history by! widziany cz#sto jako odmiana metody biogra$ cznej. Omó-
wienie tych inspiracji zas!uguje na odr#bne, szersze opracowanie.
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SUMMARY The paper address the development of the oral history 
method. Since the 1940s when this research practice became 
relatively uni$ ed and incorporated into the $ eld of history, the 
method has evolved signi$ cantly towards increasing af$ nity 
to concerns of sociology, studies of culture and qualitative re-
search.

The paper deals with the changes of theoretical assumptions 
underpinning the early versions of oral history in the USA and 
Europe and next presents the theoretical perspectives of Paul 
Thompson, Michael Frisch, Ronald J. Grele, Luisa Passerini, 
Alessandro Portelli and the Popular Memory Group. It is argued 
that oral history increasingly appeals to a strictly sociological 
perspective on the mechanisms of creation of social reality, in-
cluding the creation of the past and memory of the past.
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