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Oddajemy do Państwa rąk specjalne wydanie „Wrocławskiego Rocznika
Historii Mówionej”, czasopisma, które przez ostatnie osiem lat na dobre
zadomowiło się w środowisku badaczy i praktyków oral history, zakorzenionych w rozmaitych dyscyplinach szeroko pojętej humanistyki. Publikując wyniki najnowszych polskich badań z zakresu historii mówionej, teoretyczne i praktyczne dyskusje nad metodą, doniesienia „ze świata” oraz – co
szczególnie cenne – opracowane naukowo relacje historii mówionej, a także
uczestnicząc w wielu dyskusjach prowadzonych m.in. na forum Polskiego
Towarzystwa Historii Mówionej, dostrzegliśmy wielką potrzebę szerszego
udostępnienia w języku polskim kluczowych dla różnych aspektów historii
mówionej tekstów naukowych, doskonale znanych „zachodnim” oralistom.
Z tym większym entuzjazmem odpowiedzieliśmy na inicjatywę dr Dobrochny Kałwy z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego
i dr. Piotra Filipkowskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN przygotowania takiej publikacji, uznając, że łamy „Wrocławskiego Rocznika Historii
Mówionej” będą najodpowiedniejsze dla takiego wydawnictwa. Podobnie
jak redaktorzy naukowi tego tomu zdajemy sobie sprawę, że zaproponowany tutaj wybór przekładów, to zaledwie wierzchołek góry lodowej ogromnego dorobku zachodniego piśmiennictwa naukowego dotyczącego oral
history. Jego wnikliwe poznanie przyczyni się jednak z całą pewnością do
poszerzenia horyzontów badawczych obecnych i przyszłych praktyków
i teoretyków historii mówionej w Polsce.
Redaktorzy

Piotr Filipkowski
Dobrochna Kał wa
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Poli foni a hi stor ii mó w ionej

Wrocławski Roc znik
Historii Mówionej
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Polska historia mówiona – by roboczo posłużyć się taką zbiorczą kategorią – chociaż tak niedawno przecież (samo)rozpoznana, ma już wyraźne
kontury instytucjonalne i widoczny dorobek. Tworzą go liczne projekty
dokumentacyjne i badawcze, archiwa gromadzące, opracowujące i udostępniające tysiące nagrań, prace naukowe, wykorzystujące te źródła, oraz
publikacje zawierające ich zredagowane wybory, zajęcia akademickie, seminaria i warsztaty edukacyjne, obchodzące wkrótce dziesięciolecie swej
działalności Polskie Towarzystwo Historii Mówionej czy niewiele młodszy
„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”.
Ważniejsze od tego zgrubnego wyliczenia jest otwarte środowisko ludzi,
którzy tworzą w Polsce historię mówioną w jej różnych wariantach praktycznych, teoretycznych i instytucjonalnych. W tym środowisku – dosyć
już wyrazistym, choć ciągle, mamy wrażenie (a także porównanie z bardziej okrzepłymi inicjatywami zagranicznymi), bardzo świeżym i intelektualnie żywym – toczą się ważne rozmowy na temat historii mówionej.
Dotyczą one zarówno spraw zupełnie praktycznych, a nawet technicznych,
jak i bardzo aktualnych problemów etycznych czy prawnych, jak również
czysto „akademickich” rozważań metodologicznych i teoretycznych. Nie
brakuje w tym dyskursie głosów krytycznych o stanie polskiej historii mówionej, jej deficytach empirycznych (czego nie badamy, a powinniśmy?),
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metodologicznych (jak najlepiej to robić?) i teoretycznych (co z tego ma
wynikać poza samym – problematycznym zresztą – przedstawieniem?),
wreszcie – o praktycznym jej wykorzystaniu (gdzie i jak używać historii
mówionej?). Ponadto w wielu polskich tekstach przynależnych do nurtu historii mówionej widać nie tylko rytualne, lecz i autentyczne intelektualne
zmagania z fundamentalnymi dylematami historii mówionej jako takiej.
Choć te ostatnie obecne są też w międzynarodowej debacie, stanowiąc nieodłączny element oral history, to bywają u nas konkretyzowane oryginalnymi odniesieniami do dorobku polskiej humanistyki, a przede wszystkim
umocowaniem we własnych doświadczeniach badawczych autorek i autorów tych tekstów (referatów konferencyjnych, wypowiedzi seminaryjnych,
dyskusji panelowych i publicznych wykładów z jednej strony, z drugiej zaś
głosów „kuluarowych” czy zwykłych koleżeńskich rozmów).
Jeśli ta pozytywna diagnoza, tchnąca optymizmem i nadzieją na przyszłość, jest zasadniczo trafna, to tym bardziej decyzja o publikacji wyboru zagranicznych, a ściślej „zachodnich” tekstów dotyczących oral history
w polskim tłumaczeniu, wymaga uzasadnienia. Po co nam bowiem taka
antologia przekładów, skoro i bez niej nie najgorzej już sobie radzimy? Po
co wracać do kanonicznych tekstów, z których wiele jest już historycznym
dziedzictwem światowej/globalnej historii mówionej, znanym także w polskim środowisku, które w swoich pionierskich czasach szukało inspiracji
i legitymizacji w literaturze zagranicznej?
W naszym przekonaniu antologia tekstów ma być przede wszystkim zaproszeniem coraz szerszego grona polskich praktyków historii mówionej
do metodologicznego i teoretycznego namysłu nad jej naturą i do dyskusji
o niej. Nie jest bowiem tak, że wszyscy mają swobodny dostęp do zagranicznej literatury akademickiej dotyczącej oral history. Ani nie jest tak, że język
oryginału, nawet gdy jest to angielski, nie stanowi żadnej bariery w tym dostępie. Jesteśmy więc przekonani, że możliwość skorzystania z kompetentnego polskiego przekładu, znajdującego się w wolnym dostępie, a jednocześnie mającego postać artykułu opublikowanego w znanym i uznanym piśmie
naukowym, jakim jest „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, zasadniczo
zmienia kontekst ich odbioru. Nie tylko go demokratyzuje „ilościowo”, poszerzając grono potencjalnych odbiorców, lecz także, by tak rzec, „jakościowo”.
Pozwala bowiem wszystkim polskim czytelniczkom i czytelnikom, na dużo
bardziej wnikliwą, bardziej uważną i dokładniejszą lekturę, a co za tym idzie,
na pełniejsze zrozumienie tych tekstów, a potem na ich lepsze wykorzystanie – czy to we własnej praktyce badawczej, czy w zajęciach dydaktycznych,

Polifonia historii mówionej

czy na inne jeszcze sposoby. Polskie tłumaczenia są ponadto elementem
trwającego od lat procesu wypracowywania wspólnego języka i terminologii, wykuwających się podczas spotkania wiedzy lokalnej z globalną.
Pracując w obszarze historii mówionej, dobrze wiemy, jak ważny jest język – i ten mówiony, i ten pisany. Wiemy też, że nawet biegła znajomość
obcych języków nie znosi różnicy między słuchaniem i czytaniem w języku własnym a podobnymi (tylko podobnymi) praktykami w języku obcym.
Oczywiście w przekładzie coś się także traci – ale w tym wypadku znacznie
więcej zyskuje.
Dydaktyka – zarówno akademicka, jak i szkolna czy pozaszkolna – uzasadnia wagę tej antologii tłumaczeń w szczególny sposób. Wielu z nas uczestniczyło lub uczestniczy w rozmaitych działaniach edukacyjnych. Niektórzy
z nas prowadzili i prowadzą zajęcia, lekcje i warsztaty, inni w przyszłości
może również będą to robić. Dostępność polskich tłumaczeń tekstów uznanych w danej dyscyplinie za klasyczne jest niezbędnym elementem dbania
o jakość tych różnych form edukacji. Nie ma wątpliwości, że znacznie więcej
osób zapozna się ze światowym dorobkiem historii mówionej, jeśli będzie
on choć w części dostępny po polsku. W dobie coraz powszechniejszego
„nieczytania”, operowania fragmentaryczną wiedzą zasłyszaną i „obejrzaną”,
cytowaną wybiórczo z drugiej ręki – niestety także w instytucjach edukacyjnych wszystkich szczebli – taka antologia czyni zasadniczą, choć oczywiście potencjalną, różnicę. I w tym kontekście jest bowiem istotne, że te
teksty zebrane są w jednym miejscu, uporządkowane, udostępnione w przejrzystym i przystępnym formacie – a nie tylko „krążą w Internecie”, jak wiele
anglojęzycznych tekstów dotyczących (nie tylko) oral history. Taki sposób
ich wyodrębnienia i „podania” zmienia przecież sytuację odbioru ich treści.
Wskazuje, że jest ktoś, kto te teksty proponuje – autorzy wyboru i redaktorzy
pisma naukowego, ale też, w szerszym planie wykraczającym poza polskich
oralistów, środowisko osób identyfikujących się, także w sporze, z praktyką,
metodologią i teorią historii mówionej. Taka polskojęzyczna antologia, choć
przybliża teksty „obce”, mocniej zarysowuje również nasze własne kontury
instytucjonalne – przynajmniej widziane z zewnątrz. Sygnalizuje bowiem,
że potrzebujemy wygodnego, podręcznego dostępu do ważnych tekstów „zachodniej” oral history – na własny praktyczny użytek i we własnym języku.
Ma być nie tylko zestawem kanonicznej wiedzy i legitymizacją podejmowanych przez nas badań i refleksji, lecz także inspiracją do krytycznego namysłu
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o lokalną tożsamość polskiej historii
mówionej i jej miejsce na globalnej mapie oral history.
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Nie mając wątpliwości, że antologia – być może pierwsza z wielu – jest
potrzebna i użyteczna, zaczęliśmy się zastanawiać, jakich tekstów szczególnie potrzebujemy. Na pewno zróżnicowanych, bo taka przecież – właśnie
polifoniczna – jest współczesna światowa oral history. I to zarówno autorsko – ze względu na doświadczenie badawcze i, a może przede wszystkim,
temperament intelektualny i literacki styl wypowiedzi; tematycznie – ze
względu na przedmiot badań; teoretycznie – ze względu na intelektualne
tradycje, do jakich sięgają autorzy; jak i historycznie – ze względu na czas
i miejsce powstania tych artykułów. Zaproponowany tutaj skromny wybór nie może, to oczywiste, pokazać całego zróżnicowania oral history, nie
może również stanowić jego reprezentatywnej próby. Dokonując go, kierowaliśmy się innym zamiarem – chcieliśmy jednocześnie zaproponować
teksty, które stale powracają w aktualnych dyskusjach o praktyce, metodologii i teorii oral history, podobnie jak powracają nazwiska ich autorów,
także w dyskusjach toczonych w Polsce. Te odwołania nie są przypadkowe
ani jedynie rytualne, lecz bywają, jak już powiedzieliśmy, intelektualnie
żywe. Wierzymy, że dostępność tych tekstów w języku polskim będzie zachętą do włączenia się w te dyskusje nowych uczestników, którzy spojrzą
na nie w nowy sposób i ożywią je, wprowadzając do nich nowe konteksty.
Chcieliśmy też, by ten niewielki przecież wybór dotyczył spraw rzeczywiście istotnych dla polskiej praktyki i teorii historii mówionej. Takimi
z pewnością są ciągle kwestie definicyjne. Czym jest, czym powinna,
a czym może być historia mówiona w kontekście całej „reszty” historiografii (o ile w ogóle uznamy, że jej miejsce znajduje się w ramach nauk historycznych)? Jak ją usytuować wobec praktyk badawczych innych dyscyplin humanistycznych (kulturoznawstwa, etnolingwistyki, etnologii) oraz
nauk społecznych (zwłaszcza socjologii, antropologii i pedagogiki)? Nie są
to tylko teoretyczne dywagacje, bo to od nich zależy, czy będziemy szukać
(i znajdywać!) w historiach mówionych informacji o wydarzeniach i faktach
historycznych, indywidualnych i zbiorowych przeszłych doświadczeń, czy
raczej ich interpretacji, zapisów pamięci o nich, sposobów ich wysłowienia
i narracyjnego uporządkowania. I czy wyniki tych poszukiwań rzutować
będą na wyobrażoną historyczną przeszłość czy na teraźniejszą, zbiorową
i kulturową o niej pamięć.
Powyższe pytania – nienowe dla namysłu nad badaniem przeszłości
i pisaniem (o) historii – zyskały szczególną wyrazistość i rangę wraz z językowym, czy szerzej, kulturowym zwrotem we współczesnej humanistyce.
Historycy zostali wówczas zwolnieni z zadania, jakim było rekonstruowanie
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prawdziwego przebiegu zdarzeń, ustalania, jak było naprawdę (to, że nie
wszyscy i nie wszędzie poczuli się zwolnieni z tych zadań, to oddzielna
kwestia). Ich uwaga zwróciła się również w kierunku pytania o język opisu
wydarzeń oraz o rolę historyka jako konstruktora opowieści o przeszłości,
podporządkowanego regułom własnej kultury. Ów zwrot miał kluczowy
wpływ na teoretyczną i metodologiczną refleksję o historii mówionej, co
jest zresztą zupełnie zrozumiałe, zważywszy na jej ontologiczną i epistemologiczną niejednoznaczność, transdyscyplinarną tożsamość i otwartość.
Nadał tej refleksji rozmach, pokazując, że oral history to nie tylko sposób
na poszerzenie bazy źródłowej badań historycznych i uzyskanie dostępu do
informacji o charakterze faktograficznym. To także miejsce, w którym ogniskują się najważniejsze problemy współczesnej humanistyki i nauk społecznych. Teksty z części pierwszej naszego wyboru powstały w czasie tego
zwrotu i są świadectwem intelektualnego ożywienia i odnowienia historii
mówionej. I nie jest to tylko świadectwo historyczne, ale aktualne źródło
inspiracji. Bo choć od ich napisania minęło w większości wypadków już
kilkadziesiąt lat, a humanistyka przeszła przez ten czas całą serię kolejnych
zwrotów (albo raczej wpadła w stan permanentnej zwrotności), to poruszone wtedy problemy pozostają dla historii mówionej wciąż fundamentalne. Nic dziwnego więc, że są przedmiotem refleksji polskich oralistów,
stanowiąc w dalszym ciągu inspirację do fundamentalnych dla środowiska
dyskusji i poszukiwań własnej tożsamości. Wydają się nam istotne także
z tego względu, że samo doświadczenie prowadzenia wywiadu jest szczególnie problematyczne dla historyków, gdyż sytuacja współautorstwa źródła historycznego jest dla nich sytuacją nową i niezwykłą. W pewnym sensie
sytuacją nawet sprzeczną z zasadami ich warsztatu, który daje narzędzia do
pracy z materiałem „historycznym”, już istniejącym, zastanym, niewymagającym od historyka – tak wydawało się przez lata – obecności, uczestnictwa w procesie tworzenia i zaangażowania, również emocjonalnego.
Podobnie jak aktualna jest problematyka stojąca za kategoriami świadectwa i świadczenia. Mają one obszerną literaturę we współczesnej humanistyce, która dalece wykracza poza historię (historiografię) czy tak
popularne w ostatnich latach badania nad – rozmaicie zresztą definiowaną – pamięcią. Tym bardziej więc poza historię mówioną. Zdecydowaliśmy
się jednak zaproponować kilka tekstów, które wprost wpisują praktyki
oral history w refleksje o świadczeniu i świadectwie właśnie. Po co jednak
takie wyodrębnienie? Są po temu ważne powody. Otóż tylko część powojennej oral history (czyli po prostu nowoczesnej, samoświadomej historii
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mówionej) wpisuje się w dość znaną, wielokrotnie przywoływaną w tekstach, opowieść o rozwoju tej metody i praktyki badawczej, znaczonej nazwiskami Allana Nevinsa – założyciela w 1948 r. Columbia University
Oral History Research Office, Ronalda Grele’a – kolejnego dyrektora Biura,
Paula Thompsona, którego książka The Voice of the Past. Oral History z 1978
r. ugruntowała metodę historii mówionej w obszarze historii społecznej,
a potem – po zwrocie kulturowym i pamięciowym – nazwiskami Michaela
Frischa, Alessandro Portellego, Luisy Passerini i wielu innych. Istnieje bowiem drugi, bardzo wyrazisty nurt oral history, który z tamtym – z punktu
widzenia historii histografii zapewne głównym – nigdy nie został zintegrowany, a nieraz w ogóle wypada z pola jego widzenia.
Chodzi o Holokaustową historię mówioną, za której początek uznać
można niezwykłe przedsięwzięcie dokumentacyjne Davida Bodera, a za
punkt kulminacyjny – spektakularny projekt Visual History Foundation
zrealizowany w połowie lat 90. ubiegłego wieku, którego efektem jest archiwum liczące dziś ponad 50 tys. świadectw wideo ocalałych i świadków
Zagłady, dostępne wirtualnie z wielu miejsc na świecie (w Polsce z Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin). Choć zaproponowana tu nazwa i przywołane przykłady wskazują na doświadczenie Zagłady, to oral history spod
znaku świadectwa nie ogranicza się do indywidualnych zapisów tego doświadczenia (czy konstelacji doświadczeń, które – po czasie – zyskały
zbiorczą nazwę „Zagłady”). Ma ono tu charakter bardziej paradygmatyczny
niż historyczny. Żadne inne współczesne, zbiorowe doświadczenie historyczne nie postawiło bowiem równie ostro problemu konieczności – i zarazem niemożności – świadczenia i świadectwa. Wyodrębniamy więc te
kilka tekstów, prawdopodobnie mniej znanych, niż te z pierwszej części
naszego wyboru, nie dlatego, że wyjątkowość Zagłady wymaga osobnego
instrumentarium teoretycznego i metodologicznego, także w obrębie oral
history. Raczej po to, by pokazać możliwość spojrzenia na źródła historii
mówionej z innej nieco perspektywy. W szczególności na źródła, które są
świadectwami doświadczeń skrajnych, ekstremalnych, granicznych – zagładowych, obozowych, łagiernych, frontowych itp. Niemała część wschodnioeuropejskiej, w tym polskiej, historii mówionej, jaką dotąd praktykowano, takich doświadczeń przecież dotyczy i o takich doświadczeniach próbuje zaświadczać. Stawki etyczne i poznawcze takiej oral history bywają
inne, niż tej z głównego historiograficznego nurtu. Mamy więc nadzieję,
że teksty z tej części w szczególny sposób sprzyjać będą (re)interpretacjom
własnej pracy dokumentacyjnej i badawczej polskich oralistów i staną się
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zaproszeniem – także dla innych – do twórczych, w tym krytycznych, odczytań zgromadzonego przez nich w ostatnich latach „materiału źródłowego”. Temu ostatniemu celowi służyć mogą zresztą z powodzeniem wszystkie proponowane tu teksty.
Niniejszy wybór przekładów klasycznych tekstów oral history na język polski jest z pewnością najobszerniejszy i – mimo wszystkich poczynionych wyżej zastrzeżeń – najbardziej kompletny. Przy całym zróżnicowaniu poszczególnych tekstów, stanowi on bowiem pewną całość, którą
traktować można jako polifoniczną, a zarazem dość zwartą propozycję
teoretyczną i metodologiczną w obrębie historii mówionej – jeśli nie ze
względu na udzielane w nich odpowiedzi, to z pewnością na zestaw stawianych przez nie pytań. Tym istotniejsze jest wskazanie, że dysponujemy
już kilkoma tekstami zagranicznymi w języku polskim, które, chociaż pojawiły się wcześniej, poszerzają i uzupełniają niniejszy wybór. W szczególności mamy na myśli artykuły Paula Thompsona, Głos przeszłości. Historia
mówiona, oraz Michaela Frischa, Historia mówiona i rewolucja digitalna.
W kierunku postdokumentalnej wrażliwości – oba opublikowane w książce
Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, pod redakcją
Ewy Domańskiej1; teksty Lutza Niethammera, Po tej stronie floating gap.
Pamięć zbiorowa i konstrukcja tożsamości w dyskursie naukowym, oraz
Luisy Passerini, Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia
i reinterpretowanie przeszłości – oba wydane w tomie (Kon)teksty pamięci.
Antologia, pod redakcją Kornelii Kończal2; wreszcie teksty Alexandra von
Plato, Historia a psychologia – historia mówiona a psychoanaliza. Zarys
problemu i przegląd literatury, i Franki Maubach, Świadek historii. Swobodne
wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody
w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980 – oba opublikowane

1

2

P. Thompson, Głos przeszłości. Historia mówiona, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości
na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, s. 281–294; M. Frisch, Historia
mówiona i rewolucja digitalna. W kierunku postdokumentalnej wrażliwości, [w:] ibidem, s. 295–318.
L. Niethammer, Po tej stronie floating gap. Pamięć zbiorowa i konstrukcja tożsamości w dyskursie naukowym, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal,
Warszawa 2014, s. 31–51; L. Passerini, Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie przeszłości, [w:] ibidem, s. 191–203.
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w III tomie „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej”3. Warto sięgać
ponownie do tych tekstów, wpisując je w szerszy kontekst refleksji o historii
mówionej zakreślony niniejszą antologią.
Zanim zaprosimy do lektury, przybliżmy nieco poszczególne teksty.
Antologię otwiera artykuł Co stanowi o odmienności historii mówionej
Alessandro Portellego. Spośród licznych i ważnych publikacji tego jednego
z najwybitniejszych badaczy i propagatorów historii mówionej na świecie,
zdecydowaliśmy się na tekst pochodzący z epoki wielkich debat nad statusem naukowym badań opartych na wątpliwym – zdaniem wielu historyków – materiale. Portelli rozprawia się w tym opracowaniu z wątpliwościami i zarzutami stawianymi nie tylko wówczas, ale i dziś, wszędzie tam,
gdzie pojawia się „widmo historii mówionej”. Ów swoisty manifest posiada
ogromne walory edukacyjne, ponieważ porządkuje i wyjaśnia fundamentalne dla historii mówionej kwestie natury epistemologicznej i warsztatowej: wiarygodności źródeł mówionych, konsekwencji ich oralności i roli
transkrypcji, czy wreszcie obiektywizmu przekazu, by wymienić tylko niektóre z nich. Prostota i klarowność odpowiedzi przedstawionych w tym
tekście jest zwodnicza i pozorna, o czym czytelnicy będą mieli okazję się
przekonać wraz z lekturą kolejnych artykułów, stanowiących świadectwo
nowych problemów i wątpliwości towarzyszących oralistom w ich praktyce badawczej. To bowiem, co charakterystyczne dla osób parających się
oral history, to świadomość potrzeby autorefleksji i namysłu teoretycznego
nad efektami podejmowanych działań i znaczeniem wiedzy tworzonej na
podstawie wywiadów ze świadkami historii. Jak bardzo skomplikowaną
i niejednoznaczną naturę ma wiedza o przeszłości i teraźniejszości płynąca
z ustnych opowieści, przypomina tekst Michaela Frischa, w którym analizuje on spektrum możliwych znaczeń wpisywanych w trakcie lektury książek, takich jak stanowiąca punkt wyjścia do rozważań słynna praca Studsa

3

A. von Plato, Historia a psychologia – historia mówiona a psychoanaliza. Zarys
problemu i przegląd literatury, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 3 (2013),
s. 5–37; F. Maubach, Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku
1980, ibidem, s. 39–72. Na łamach Rocznika ukazało się już wiele zagranicznych tekstów – także autorstwa badaczy z Europy Środkowej i Wschodniej (m.in.: Gelinady
Grinchenko, Miroslava Vanka, Pavla Mücke). Wymieniamy tu jednak tylko te dwa
„zachodnie” artykuły, gdyż teoretycznie i metodologicznie są najbliższe niniejszej
antologii.

Polifonia historii mówionej

Terkela, Hard Times: An Oral History of the Great Depression z roku 1970.
Koncepcja „więcej historii – żadnej historii”, zaproponowana przez Frischa,
pojawia się w kolejnym artykule, Historia mówiona jako materiał dowodowy, w którym Ronald Grele przedstawia etapy rozwoju i główne nurty
współtworzące współczesną historię mówioną – od tworzenia archiwów,
przez działalność społeczną i edukacyjną, po badania historyczne. Wśród
nich na szczególną uwagę zasługują te, wpisujące się w nurt nowej historii
społecznej, realizujące postulat zapisania i wydobycia oddolnej perspektywy historycznej. „Egalitarnej” historii mówionej, kierującej swoją uwagę ku
klasom ludowym, grupom zmarginalizowanym i wykluczonym z hegemonicznego dyskursu poświęcony jest artykuł Staughtona Lynda, Oddolna historia mówiona. Tekst ten pozostaje w dalszym ciągu aktualny dla polskich
badań, także ze względu na refleksję dotyczącą politycznych i społecznych
wymiarów działalności naukowej, jak również, traktowanej z rezerwą, jeśli
nie z podejrzliwością, postawy osobistego zaangażowania. Tymczasem nie
sposób uniknąć takiego zaangażowania w sytuacji, gdy badacz uczestniczy w tworzeniu źródła historycznego, którego treść i forma uzależniona
jest od interakcji osób uczestniczących w rozmowie. Wywiadowi rozumianemu jako performatywny akt komunikacji między „badaczem” i „badanym”, albo inaczej, „słuchaczem” i „rozmówcą”, poświęcony jest artykuł Evy
M. McMahan, który pozwala poszerzyć spektrum interpretacji wywiadu.
Artykuł Paula R. Thompsona, Pamięć i tożsamość, stanowiący swoisty
pomost między częściami antologii, poświęcony jest najtrudniejszemu bodaj, terapeutycznemu wymiarowi historii mówionej, która stawia przed
badaczami wymóg empatycznego zrozumienia. Wywiad – podobnie jak
sesja psychoanalityczna – stwarza rozmówcom/świadkom historii szansę
przypomnienia sobie tego, co wyparte, ujęcia w narrację tego, co niepojęte
i graniczne, a przez to odzyskania tego, co utracone – wspomnień kształtujących tożsamość i poczucie sensu własnego życia.
Tekst Aleidy Assmann, otwierający drugą część antologii, to erudycyjny, a zarazem przystępny esej kulturoznawczy, rekonstruujący historyczno-kulturowe odmiany składania świadectwa, które doprowadziły do krystalizacji różnych figur świadka i typów świadectw. W tak uporządkowanym
polu znacznie łatwiej zobaczyć i zrozumieć specyfikę oral history – tej
„zwykłej” i tej „Holokaustowej” (albo emfatycznej, jak to określiła niemiecka
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badaczka Dorothe Wierling4) – na tle świadectw sądowych z jednej, i religijnych z drugiej strony. Tekst Assmann daje się czytać na wiele sposobów – także jako kulturologiczne studium źródłoznawcze.
Z kolei esej Luisy Passerini Pamięci. Pomiędzy milczeniem a zapomnieniem, poświęcony jest kwestii istotnej dla zrozumienia kształtowania pamięci zbiorowych w XX w., a mianowicie mechanizmom tworzącym obszary „zbiorowego zapomnienia” oraz działaniom przywracania
tego, co z pamięci zostało usunięte, przemilczane, pominięte lub wyparte. Przywołane w erudycyjnym szkicu badania i teksty wychodzą daleko
poza granice pamięci europejskich, dając tym samym ogląd zjawisk pamięci i milczenia w ich globalnym wymiarze. Tym samym autorka zachęca nas do porzucenia aroganckiego przekonania o naszej unikatowości
i kulturowej wyższości.
Tony Kushner w swoim tekście nie tylko przystępnie szkicuje historię
Holokaustowej historii mówionej, której owocem są największe w świecie
archiwa wywiadów – świadectw historii mówionej. Autor stawia tym źródłom ważne pytania teoretyczne i metodologiczne, zachęcając, by wydobywać je z archiwalnego niebytu i spisać nieklasyczną historiografię Zagłady.
Propozycje te z powodzeniem dałoby się rozszerzyć na znaczną część dorobku źródłowego polskiej historii mówionej.
Antologię zamyka interesujące studium Doriego Lauba i Johanny
Bodenstab, opisujące badawczy powrót po 25 latach do grupy rozmówców ocalałych z Zagłady, z którymi zarejestrowano wywiady dla Fortunoff
Video Archive for Holocaust Testimonies, jednego z najważniejszych archiwów takich świadectw. Autorzy porównują oddzielone ćwierćwieczem
narracje tych samych osób, wydobywając i analizując w perspektywie psychologicznej zarówno stabilne wzory biograficznej pamięci i narracji, jak
i ich zerwania, nieciągłości i różnice. W efekcie otrzymujemy wnikliwe
studium empiryczne, które może być ważnym głosem w dyskusji, toczonej
także wśród polskich badaczy i praktyków oral history, nad (nie)stabilnością pamięci i narracji autobiograficznych. Również ten tekst – jak pewnie
wszystkie w tym tomie – może rozczarować zarówno tych, którzy chcieliby

4

D. Wierling, Zeitgeschichte ohne Zeitzeugen. Vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis – drei Geschichten und zwölf Thesen, „BIOS. Zeitschrift für
Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen”, T. 21 (2008), nr 1,
s. 28–36. Pada tam określenie „Zeitzeugen im emphatischen Sinn”, czyli „świadkowie
historii w sensie empatycznym”; ibidem, s. 28.
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zredukować historię mówioną do metody gromadzenia nieznanych faktów
historycznych, jak i tych, którzy widzą w niej jedynie indywidualne artykulacje wzorów pamięci zbiorowej i historycznych dyskursów.
Oral history, jaką prezentuje nasz wybór, jest polifoniczna, i nie daje
się zamknąć w jednoznaczne schematy teoretyczne i metodologiczne.
Uważamy, że to dobrze wróży jej dalszej żywotności.
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1
– Tak – zgodziła się pani Oliver. – A kiedy zaczynają rozmawiać o tym dużo później, przyjmują rozwiązanie, które sami wymyślili. Nie bardzo to pomocne, prawda?
– Wręcz przeciwnie – zaoponował Poirot. [...] Ważne jest, by poznać fakty tkwiące w ludzkiej pamięci, choć zapomniano już, jakie były dokładnie, dlaczego nastąpiły i co stanowiło
ich przyczynę. Ale ludzie mogą wiedzieć coś, czego my nie wiemy ani nie mamy szans się
dowiedzieć. Mamy za to wspomnienia wiodące do teorii2.
Agata Christie, Słonie mają dobrą pamięć

1

2

Alessandro Portelli kieruje Katedrą Literatury Amerykańskiej na Uniwersytecie
Rzymskim. Przedruk z: A. Portelli, The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form
and Meaning in Oral History, State University of New York Press, Albany 1991, s. 45–58,
za zgodą State University of New York Press. Pierwsza wersja, Sulla specificitá della
storia orale ukazała się w „Primo Maggio” (Mediolan, Włochy), 1979, vol. 13, s. 54–60,
przedrukowana jako The peculiarities of oral history w „History Workshop”, 1981, nr 12,
s. 96–107. [Tłumaczenie na podstawie: A. Portelli, What Makes Oral History Different,
[w:] The Oral History Reader, red. A. Thomson, R. Perks, London–New York 1998, s.
63–74. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez
Autora. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.)].
A. Christie, Słonie mają dobrą pamięć, tłum. A. Bihl, Prószyński i S-ka SA, Warszawa
1995 (przyp. tłum.).
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Jego badania historyczne jednak nie tyle w książkach znalazły oparcie, ile wśród ludzi; bo
te pierwsze są żałośnie ubogie w jego ulubione tematy; u mieszczan w podeszłym wieku,
a bardziej jeszcze u ich żon, znajdował za to całe bogactwo wiedzy, tak bezcennej dla prawdziwej historii. Z tej przyczyny, kiedy tylko trafił na holenderską rodzinę czystej krwi, zamkniętą w swojej kryjówce pod rozłożystym jaworem, w zagrodzie krytej niskim dachem,
patrzył na nią jak na tomik w zapinanej oprawie, pisany gotycką teksturą i studiował ją
z zapałem mola książkowego3.
Washington Irving, Rip Van Winkle

Wspomnienia wiodące do teorii
Widmo krąży po Akademii: widmo historii mówionej (oral history). Włoska społeczność intelektualistów, zawsze odnosząca się podejrzliwie do
wieści ze świata – a jednocześnie tak bardzo czołobitna wobec „zagranicznych odkryć” – pośpiesznie przytarła nosa historii mówionej, nawet nie
próbując zrozumieć, czym ona jest i jak z niej korzystać. Sięgnięto więc po
metodę oskarżania jej o aspiracje, których w rzeczywistości nie ma, aby
udowodnić ich mylność i odetchnąć z ulgą. Na przykład, „La Repubblica”,
najbardziej intelektualnie i międzynarodowo nastawiony włoski dziennik,
pochopnie odrzucił „«oddolne» opisy i sztuczne kompilacje «historii mówionej», w których rzeczy mają się poruszać i mówić same za siebie”, nie
dostrzegając nawet, że historia mówiona oczekuje nie od rzeczy, lecz od
ludzi (aczkolwiek ludzi często uwzględnianych nie bardziej niż „rzeczy”),
że będą „sami za siebie poruszać się i mówić”4.
Wydaje się zachodzić obawa, że kiedy pozwolimy na swobodny napływ
oralności, pismo (a wraz z nim racjonalność) zostanie zmiecione z powierzchni ziemi, jak przez żywiołową, niekontrolowaną masę płynnego,
amorficznego materiału. Ale takie nastawienie czyni nas ślepymi na to, że
szacunek dla pisma wypaczył w rzeczywistości nasze postrzeganie języka
i komunikacji do tego stopnia, że już nie rozumiemy ani oralności, ani natury samego pisania. W rzeczywistości bowiem źródła pisane i oralne nie

3
4

Tłum. Krzysztof Tańczuk (przyp. tłum.).
B. Placido w „La Repubblica”, z 3 X 1978 r. (jeśli nie zaznaczono inaczej, przypisy
pochodzą od autora).
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wykluczają się wzajemnie. Mają zarówno wspólne, jak i indywidualne cechy
charakterystyczne, a także specyficzne funkcje, które tylko jeden z rodzajów źródeł może pełnić (albo które jeden z rodzajów wypełni lepiej niż drugi). Dlatego wymagają one sięgnięcia po odmienne, specyficzne narzędzia
interpretacyjne. Jednak zarówno niedocenianie, jak i przecenianie źródeł
oralnych kończy się podważeniem ich własnej wartości, czyniąc z nich jedynie wsparcie dla tradycyjnych źródeł pisanych albo pozorny lek na całe
zło. Niniejszy rozdział będzie próbą wskazania, w jakim sensie historia mówiona jest rzeczywiście odmienna i przez to szczególnie użyteczna.
Oralność źródeł mówionych
Źródła oralne są źródłami mówionymi. Badacze są skłonni przyznać, że
rzeczywistym dokumentem jest nagrana taśma, ale prawie wszyscy pracują później na transkrypcjach i tylko one są publikowane5. W rzeczywistości
zdarza się, że taśmy są niszczone: oto symboliczny przypadek unicestwienia słowa mówionego.
Transkrypcja zamienia obiekty dźwiękowe w obiekty wizualne, co
nieuchronnie powoduje zmiany i wymusza interpretację. W porównaniu
z transkrypcjami, odmienna przydatność nagrań, np. podczas lekcji szkolnych, może zostać doceniona jedynie dzięki bezpośredniemu doświadczeniu. Z tego powodu uważam, że niepotrzebnie przywiązuje się nadmierną
wagę do poszukiwania nowych i doskonalszych metod transkrypcji. Oczekiwanie, że dla celów naukowych transkrypcja zastąpi taśmę z nagraniem,
przypomina uprawianie krytyki sztuki na podstawie reprodukcji lub krytyki literackiej na podstawie przekładów. Nawet najbardziej dosłowne tłumaczenie prawie nigdy nie jest lepsze, a prawdziwie wierny przekład zawsze
wymaga pewnej dozy inwencji. To samo może się odnosić do transkrypcji
źródeł oralnych.
Ignorowanie oralności źródeł mówionych ma bezpośredni wpływ na
teorię interpretacji. Pierwszą kwestią, którą zwykle się podkreśla, jest pochodzenie społeczne autorów: źródła oralne przekazują nam informacje
o ludziach niepiśmiennych lub o grupach społecznych, których historia jest

5

Jedynym włoskim wyjątkiem jest Insituto Ernesto De Martino, niezależna, radykalna
organizacja badawcza z siedzibą w Mediolanie, która od połowy lat 60. XX w. publikuje
na płytach długogrających „dźwiękowe archiwa”, co uszło uwadze kulturowego
establishmentu. Zob. F. Coggiola, L’attivitá dell’Istituo Ernesto De Martino, [w:]
L’etnomusicologia in Italia, red. D. Carpitella, Palermo 1975, s. 265–270.
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w źródłach pisanych albo nieobecna, albo zniekształcona. Kolejna kwestia
dotyczy ich treści: życia codziennego i kultury materialnej tych ludzi i grup.
Tematyka ta nie jest zresztą charakterystyczna wyłącznie dla źródeł oralnych. Na przykład listy emigrantów, choć są źródłem pisanym, mają takie
samo pochodzenie i zawartość. Jednocześnie w ramach wielu projektów
historii mówionej zebrano wywiady z członkami grup społecznych, które
posługują się pismem, i zwykle dotyczyły one tematów pokrywających się
z typowymi źródłami archiwalnymi. Dlatego też pochodzenie i zawartość
nie wystarczają, aby wyróżnić źródła oralne ze zbioru źródeł wykorzystywanych w badaniach historii społecznej, stąd liczne teorie historii mówionej są w rzeczywistości teoriami historii społecznej6.
Zatem, poszukując czynnika wyróżniającego źródła mówione, musimy
przede wszystkim zwrócić uwagę na ich formę. Raczej nie potrzebujemy
tu powtarzać, że pismo reprezentuje język prawie wyłącznie za pomocą
cech segmentalnych (grafemów, sylab, słów i zdań). Jednak język składa się
z jeszcze jednego zbioru cech, których nie da się zawrzeć w obrębie pojedynczego segmentu, a które także niosą ze sobą znaczenia. Ton, głośność
oraz rytm mowy potocznej, mają domyślne znaczenie i konotacje społeczne, których nie da się odtworzyć w piśmie – chyba że w notacji muzycznej,
ale i wtedy w formie niedoskonałej i trudno dostępnej7. Ta sama wypowiedź może mieć całkiem sprzeczne znaczenia w zależności od intonacji
mówcy, której nie da się obiektywnie przedstawić w transkrypcji, a jedynie
opisać w przybliżeniu własnymi słowami.
Aby transkrypcja była czytelna, wymaga wprowadzenia znaków interpunkcyjnych, które zawsze są mniej lub bardziej arbitralnym dodatkiem ze
strony osoby transkrybującej. Interpunkcja sygnalizuje pauzy rozmieszczone
zgodnie z regułami gramatycznymi: każdy znak ma umowną pozycję, znaczenie i długość. Rzadko są one jednak zbieżne z rytmami i pauzami podmiotu mówiącego, toteż ostatecznie zamykają mowę w obrębie gramatycznych i logicznych reguł, którymi niekoniecznie się ona kieruje. Konkretna

6

7

Relacje między historią mówioną i historią społeczną omawia L. Passerini, Sull’utilitá
e il danno delle fonti orali per la storia, [w:] Storia Orale. Vita quotidiana e cultura
material delle classi subalterne, red. eadem, Torino 1978.
Na temat notacji muzycznej jako reprodukcji dźwięków mowy zobacz: G. Martini,
Musica popolare e parlato popolare urbano, [w:] I giorni cantati, red. Circolo Gianni
Bosio, Milano 1978, s. 33–34. A. Lomax, Folk Song Styles and Culture, Washington
DC 1968, omawia elektroniczną reprezentację stylów wokalnych.
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długość i miejsce pauzy są jednak istotne dla zrozumienia znaczenia mowy.
Normalny rytm pauz zazwyczaj organizuje wypowiedź wokół bazowego
opisu i dodatkowych wyjaśnień, podczas gdy pauzy o nieregularnej długości i pozycji akcentują zawartość emocjonalną, a bardzo wyraźne, rytmiczne pauzy przywołują styl narracji epickich. Wielu narratorów przeskakuje z jednego rytmu na drugi podczas tego samego wywiadu, z chwilą gdy
zmienia się ich stosunek do omawianych zagadnień. Można to uchwycić
oczywiście jedynie podczas słuchania, nie zaś lektury.
To samo można powiedzieć odnośnie do tempa mowy i jego zmian podczas wywiadu. Nie ma stałych reguł interpretacyjnych: zwolnienie tempa
może oznaczać zarówno większą emfazę, jak i większą trudność, a przyspieszenie może wskazywać zarówno na chęć prześlizgnięcia się nad pewnymi
kwestiami, jak i na większą poufałość lub swobodę. W każdym z przypadków analiza zmian tempa wypowiedzi musi być połączona z analizą jej rytmu. Zmiany są jednak normą w mówieniu, tak jak regularność jest normą
w pisaniu (w szczególności drukowanym) i zakładaną normą w czytaniu:
tutaj zmiany są wprowadzane przez czytelnika, a nie przez sam tekst.
Nie jest to kwestia puryzmu filologicznego. Cechy, których nie można ograniczyć do segmentów, są nośnikami (nie wyłącznymi, ale bardzo
ważnymi) istotnych funkcji narracyjnych: ujawniają emocje narratorów,
ich uczestnictwo w opowieści i jej wpływ na nich. Często dotyczą postaw,
których mówca może nie być w stanie (lub nie chcieć) wyrazić w inny sposób, albo elementów, które nie są w pełni pod jego kontrolą. Nie biorąc pod
uwagę tych cech, spłaszczamy emocjonalną treść wypowiedzi do poziomu
domniemanego spokoju i obiektywizmu źródła pisanego. Ma to jeszcze
większe znaczenie w przypadku informatorów z ludu: mogą dysponować
uboższym słownictwem, ale często mają bogatszą skalę tonu, głośności i intonacji niż rozmówcy z klasy średniej, którzy nauczyli się imitować w mowie monotonię pisma8.
Historia mówiona jako narracja
Ustne źródła historyczne są źródłami narracyjnymi. Z tego względu analizując materiały historii mówionej, należy sięgnąć do niektórych kategorii teorii

8

Na temat cech ekspresywnych niestandardowej mowy zob.: W. Labov, The Logic of
non-standard English, [w:] The Politics of Literature, red. L. Kampf, P. Lauter, New
York 1970, s. 194–244.
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narracyjnej, stosowanych w odniesieniu do literatury i folkloru. Dotyczy to
zarówno świadectw powstałych podczas swobodnych rozmów, jak i bardziej ustrukturyzowanych materiałów ludoznawczych.
W niektórych narracjach na przykład widać znaczne zmiany w „tempie”
opowiadania, to znaczy w proporcji pomiędzy czasem trwania opisywanych wydarzeń a czasem trwania narracji. Informator może opisać długotrwałe doświadczenie w kilku słowach lub rozwodzić się nad przelotnymi
epizodami. Te rozbieżności są znaczące, chociaż nie możemy przyjąć ogólnej normy interpretacyjnej: rozwodzenie się nad epizodem może być sposobem na podkreślenie jego wagi, ale również strategią mającą odwrócić
uwagę od innych, bardziej drażliwych wątków. W każdym przypadku istnieje zależność pomiędzy tempem narracji i zamysłem narratora. To samo
można powiedzieć o innych kategoriach spośród tych, które wprowadził
Gérard Genette, takich jak „dystans” lub „perspektywa”, definiujących stosunek narratora do opowieści9.
Źródła oralne pochodzące od klas podporządkowanych są powiązane
z tradycją narracji ludowej, w której różnice między gatunkami narracyjnymi
postrzega się inaczej niż w przypadku tradycji piśmienniczej klas wyedukowanych. Dotyczy to ogólnego podziału pomiędzy narracjami „faktograficznymi” i „artystycznymi” oraz pomiędzy „wydarzeniami” i odczuciami lub
wytworami wyobraźni. Chociaż postrzeganie relacji jako „prawdziwej” jest
tak samo istotne w odniesieniu do legendy, jak i osobistego doświadczenia
czy pamięci historycznej, nie istnieją formalne gatunki ustne, których zadaniem byłby przekaz informacji historycznych: narracje historyczne, poetyckie i legendy często bywają tu ze sobą nierozerwalnie powiązane10. W efekcie
narracje, w których granica pomiędzy tym, co dzieje się poza narratorem,
a tym, co wydarza się w jego wnętrzu, oraz pomiędzy tym, co dotyczy jednostki, a tym, co odnosi się do grupy, może być bardziej nieuchwytna niż w pisarstwie o ustalonych gatunkowo granicach, sprawiając, że osobista „prawda”
może być zbieżna ze zbiorowym „wytworem wyobraźni”.
Każdy z tych czynników można ustalić za pośrednictwem środków formalnych i stylistycznych. Większa lub mniejsza obecność sformalizowanych

9

10

W niniejszym artykule wykorzystuję te kategorie zgodnie z definicją i użyciem
G. Genette’a, Figures III, Paris 1972.
Na temat rozróżnień gatunkowych w narracji ludowej i ustnej zob.: D. Ben-Amos,
Categories analytiques et genres populaires, „Poétique”, nr 19 (1974), s. 268–293;
J. Vansina, Oral Tradition, Harmondsworth 1973 (wyd. 1: 1961).
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elementów (przysłów, pieśni, wyrażeń i stereotypów) może wskazywać,
w jakim stopniu zbiorowy punkt widzenia jest obecny w narracji jednostki.
Przeskoki pomiędzy standardowym językiem a dialektem świadczyć mogą
również o rodzaju kontroli, jaki mówca ma nad narracją.
W przypadku struktury typowej i powtarzalnej konstrukcji używany
jest przede wszystkim język standardowy, natomiast w dygresjach lub w pojedynczych anegdotach pojawia się dialekt, zbiegając się z bardziej osobistym zaangażowaniem narratora lub wtrąceniem, pochodzącym z pamięci zbiorowej (jak wtedy, gdy pojawienie się dialektu zbiega się z językiem
sformalizowanym). Język standardowy może się jednak pojawić również
w narracji dialektalnej, gdy poruszane są tematy bardziej zbliżone do sfery
publicznej, takie jak polityka. I znowu, może to oznaczać zarówno bardziej
lub mniej świadome odcięcie się, dystans, albo zaczynający się wraz z polityczną partycypacją proces „podboju” przez bardziej „uczone” formy ekspresji11. Poza tym: dialektyzacja terminów technicznych może być oznaką
żywotności mowy tradycyjnej i sposobu, w jaki mówcy starają się poszerzać
zakres ekspresji własnej kultury.
Wydarzenia i ich znaczenie
Pierwszą cechą, która odróżnia historię mówioną, jest więc to, że mniej
mówi nam ona o wydarzeniach niż o ich znaczeniu. Nie oznacza to, że historia mówiona jest pozbawiona wartości faktograficznej. Wywiady często
ujawniają nieznane wydarzenia lub nieznane aspekty znanych wydarzeń;
zawsze rzucają nowe światło na niezbadane obszary życia codziennego
klas podporządkowanych. Z tego punktu widzenia jedynym problemem,
jaki stwarzają źródła oralne, jest ocena ich wiarygodności (do tego powrócę
w kolejnym podrozdziale).
Tym unikatowym i cennym elementem, który źródła oralne narzucają
historykowi, jest podmiotowość i subiektywność mówcy, niewystępująca
w równym stopniu w żadnych innych źródłach. Jeśli podejście do badań jest
wystarczająco szerokie i wyartykułowane, może ujawnić się nam przekrój

11

Na przykład G. Bordoni, aktywista komunistyczny z Rzymu, mówił o rodzinie
i wspólnocie głównie w dialekcie, ale przechodził do bardziej standardowej formy
języka włoskiego za każdym razem, gdy chciał potwierdzić swoją lojalność wobec
partii. To przejście pokazywało, że chociaż akceptował decyzje partii, pozostawały
one różne od jego bezpośredniego doświadczenia. Jego powtarzaną frazą było: „Nic
się na to nie poradzi”. Zob.: I giorni cantati, s. 58–66.
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subiektywności grupy lub klasy. Źródła oralne mówią nam nie tylko to, co
ludzie zrobili, lecz również to, co chcieli zrobić, w co wierzyli, że robią, oraz
w co teraz wierzą, że zrobili. Źródła oralne mogą niewiele wnieść do tego,
co już wiemy, na przykład, o materialnych kosztach strajku, poniesionych
przez robotników, ale mówią nam sporo o jego kosztach psychologicznych.
Zapożyczając od rosyjskich formalistów kategorię literacką, moglibyśmy
powiedzieć, że jeśli chodzi o „fabułę”, w rozumieniu logicznego i swobodnego biegu opowieści, źródła oralne, szczególnie pochodzące od grup podporządkowanych, są bardzo użytecznym połączeniem innych źródeł. Stają
się jednak unikatowe i niezastąpione ze względu na prezentowany przebieg
wydarzeń12, czyli sposób, w jaki materiał w opowieści jest organizowany
przez narratora w celu jej opowiedzenia13. Organizacja narracji wiele mówi
o stosunku opowiadającego do jego historii.
Subiektywność jest więc w takim samym stopniu kwestią historii, co bardziej oczywiste „fakty”. To, w co informatorzy wierzą, jest rzeczywiście historycznym faktem (to znaczy faktem jest, że w to wierzą) w takim samym stopniu, jak to, co rzeczywiście się wydarzyło. Kiedy robotnicy w Terni mylą się, podając daty i konteksty kluczowego wydarzenia w ich historii (zabicia Luigiego
Trastulli), nie podważa to faktycznej chronologii, ale zmusza nas do przepracowania naszej interpretacji całego okresu w dziejach tego miasta. Kiedy również
w Terni, starszy lokalny lider snuje opowieść, jak to niemal sprawił, że Partia
Komunistyczna po II wojnie światowej zmieniła swoją strategię, nie rewidujemy naszych rekonstrukcji debat politycznych prowadzonych przez Lewicę, ale
dowiadujemy się o faktycznych kosztach pewnych decyzji, poniesionych przez
szeregowych działaczy, którzy musieli pogrzebać w podświadomości swoje potrzeby i pragnienia rewolucji. Kiedy odkrywamy, że podobne historie są opowiadane w innych częściach kraju, dostrzegamy na wpół uformowany zespół
legend, w którym „bezładna mowa” rozczarowanego starego człowieka może
ujawnić wiele z historii partii, tej nieopowiedzianej, przemilczanej w przydługich i wygładzonych wspomnieniach jej oficjalnych przywódców14.

12
13

14

Chodzi o kategorię sjużet – narracyjnej artykulacji, ang. plot (przyp. red.).
Na temat fabuły i sjużetu zob.: B. Tomaszewski, Sjużetnoje postrojenie, [w:] Tieorija
litieratury. Poetika, Moskwa 1928; tłum. włoskie: La costruzione dell’intreccio, [w:]
I formalisti rusii, red. T. Todorow, Torino 1968, opublikowane jako Théorie de la littérature, Paris 1965.
Opowieści te zostały omówione w rozdziałach 1 i 6 A. Portelli, The Death of Luigi
Trastulli, Albany 1991.
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Czy powinniśmy wierzyć źródłom oralnym?
Źródła oralne są wiarygodne, ale ich wiarygodność jest inna. Waga świadectwa mówionego może zależeć nie od trzymania się faktów, lecz raczej na
odchodzeniu od nich, na rzecz wyobraźni, symbolizmu i pragnienia. Dlatego właśnie nie ma „fałszywych” źródeł oralnych. Kiedy już przeprowadzimy krytykę filologiczną i weryfikację faktograficzną, zgodnie z zasadami
stosowanymi wobec każdego rodzaju źródeł, wówczas dostrzeżemy, że różnorodność historii mówionej wynika z faktu, że nawet „błędne” twierdzenia pozostają „prawdziwe” psychologicznie i ta prawda może być równie
ważna, jak wiarygodne faktograficznie relacje.
Oczywiście nie znaczy to, że akceptujemy dominujące przeświadczenie,
że monopol na wiarygodność faktograficzną mają dokumenty pisane, choć
często są one jedynie niekontrolowanym przekazem niezidentyfikowanych
źródeł ustnych (jak w przypadku raportu o śmierci Trastullego, który zaczyna się od słów „Zgodnie z informacjami ustnymi uzyskanymi...”). Przejście od tych oralnych „pra-źródeł” do dokumentu pisanego bywa wynikiem
praktyk pozbawionych zarówno naukowej wiarygodności, jak i uprzedzeń
klasowych. W stenogramach rozpraw sądowych (przynajmniej we Włoszech, gdzie nagraniom lub transkrypcjom nie przypisuje się żadnej mocy
prawnej) rejestruje się nie słowa faktycznie wypowiadane przez świadków,
lecz ich streszczenie dyktowane urzędnikowi przez sędziego. Nie da się
oszacować przeinaczeń, nieuniknionych przy takim procedowaniu, szczególnie gdy mówcy w rzeczywistości posługiwali się dialektem. Mimo to
wielu historyków, kręcących nosem na źródła oralne, akceptuje prawnicze
transkrypcje bez zadawania jakichkolwiek pytań. W mniejszym zakresie
(dzięki częstemu korzystaniu ze stenografii) dotyczy to zapisów parlamentarnych, protokołów ze spotkań i zjazdów oraz wywiadów relacjonowanych
w gazetach, czyli wszystkich źródeł, z których korzystanie jest powszechne
i usankcjonowane w klasycznych badaniach historycznych.
Efektem ubocznym uprzedzeń jest uporczywe powtarzanie, że dystans,
jaki oddziela źródła oralne od wydarzeń, sprawia, że ich opis ulega zniekształceniom niedoskonałej pamięci. W rzeczywistości problem ten dotyczy
wielu dokumentów, zazwyczaj spisywanych jakiś czas po wydarzeniu, którego dotyczą, i przez osoby, które nie brały w nim udziału. Dystans chronologiczny źródła oralne mogą wynagrodzić dużo większym zaangażowaniem
osobistym narratorów. Chociaż spisane wspomnienia polityków czy przywódców związkowych zwykle, dopóki nie udowodni się, że są błędne, cieszą się zaufaniem, to przecież dzieli je taki sam dystans od wielu aspektów
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opisywanych wydarzeń, jak to się dzieje w wielu ustnych relacjach, i jedynie
ukrywają swoją zależność od czasu poprzez przyjęcie niezmiennej formy
„tekstu”. Jednocześnie narratorzy historii mówionej znajdują w obrębie
swojej kultury narzędzia wspierające pamięć. Wiele opowieści jest snutych
po wielekroć i przedyskutowywanych z członkami wspólnoty: ustalona
narracja, nawet jej rytm, może pomóc w zachowaniu uformowanej wersji
wydarzenia.
Prawdę mówiąc, nie powinno się zapominać, że ustni informatorzy
mogą również być piśmienni. Przykład Tiberia Ducciego, byłego przywódcy
ligi robotników rolnych w Genzano, położonym na rzymskich wzgórzach,
jest raczej nietypowy, bowiem oprócz tego, że wspominał on swoje własne
doświadczenia, badał również lokalne archiwa. Jednak wielu informatorów
czyta książki i gazety, ogląda telewizję, słucha radia, homilii i przemówień
politycznych, prowadzi pamiętniki, pisze listy, zbiera wycinki z gazet i tworzy albumy fotograficzne. Oralność i pismo już od wielu wieków nie istnieją
osobno: tak jak liczne źródła pisane są oparte na oralności, tak sama nowoczesna oralność jest przeniknięta pismem.
Naprawdę istotne jest to, że pamięć nie jest biernym repozytorium faktów, ale aktywnym procesem tworzenia znaczeń. Stąd specyficzna użyteczność źródeł oralnych dla historyka bierze się nie tyle z ich zdolności
przechowywania przeszłości, ile przekształceń sprawianych przez pamięć.
Zmiany te ujawniają dążenie narratorów, aby znaleźć sens przeszłości i nadać formę własnemu życiu, a także umiejscowić wywiad i swoją opowieść
w kontekście historycznym.
Zmiany, do których w późniejszym czasie mogło dojść w osobistej subiektywnej świadomości narratorów lub w ich społeczno-ekonomicznym
położeniu, mogą wpływać jeśli nie na faktyczny opis wcześniejszych wydarzeń, to co najmniej na ocenę i „ubarwianie” opowieści. Niektórzy ludzie
są powściągliwi, na przykład, gdy mają opisać nielegalne formy walki, jak
sabotaż. Nie oznacza to, że nie pamiętają ich wyraźnie, lecz że nastąpiła
zmiana w ich poglądach politycznych, sytuacji osobistej lub w oficjalnym
stanowisku ich partii. Czyny uważane w przeszłości za zgodne z prawem,
a nawet normalne lub konieczne, mogą więc teraz być traktowane jako niedopuszczalne i dosłownie wyrugowane z tradycji. W takich przypadkach
najcenniejsze jest to, co informatorzy ukrywają, oraz fakt, że rzeczywiście
coś ukrywają, a nie to, co opowiadają.
Często jednak narratorzy są w stanie zrekonstruować swoje dawne postawy nawet wtedy, gdy nie pokrywają się z obecnymi. Tak jest w przypadku

Co stanowi o odmienności historii mówionej

robotników fabryki w Terni, którzy przyznają, że brutalne akcje odwetowe wobec kierownictwa odpowiedzialnego za masowe zwolnienia z pracy
w 1953 r. mogły mieć efekt przeciwny do zamierzonego, a mimo to rekonstruują przebieg, by było jasne, dlaczego wówczas wydawały się użyteczne i racjonalne. W jednym z najważniejszych świadectw ustnych naszych
czasów, Autobiografii Malcolma X, narrator bardzo obrazowo opisuje, jak
funkcjonował jego umysł, zanim osiągnął obecny poziom świadomości,
a potem osądza swoje dawne „ja” zgodnie ze standardami własnej teraźniejszej świadomości politycznej i religijnej. Jeśli wywiad jest prowadzony
umiejętnie i jego cele są dla narratorów przejrzyste, są oni w stanie wprowadzić różnicę pomiędzy obecnym i dawnym „ja” oraz zobiektywizować
dawne „ja” jako odmienne od obecnego. W takich wypadkach – przykład
Malcolma X znowu wydaje się typowy – ironia jest główną strategią narracyjną: dwa różne etyczne (lub polityczne czy religijne) i narracyjne wzorce
kolidują ze sobą i nakładają się na siebie, a powstałe w wyniku tego napięcie
kształtuje sposób opowiadania historii.
Jednocześnie możemy natknąć się na rozmówców, których świadomość
wydaje się uwięziona w kulminacyjnych momentach osobistego doświadczenia, np. niektórych bojowników ruchu oporu lub weteranów wojennych
oraz być może niektórych wojujących studentów z lat 60. XX w. Często
jednostki te są całkowicie pochłonięte totalnością wydarzenia historycznego, w którym uczestniczyły, a ich relacja przyjmuje rytm i formę eposu.
Różnica pomiędzy stylem ironicznym i epickim implikuje różnicę między
perspektywami historycznymi, które należy wziąć pod uwagę, interpretując świadectwa.
Obiektywizm
Źródła ustne nie są obiektywne. Dotyczy to oczywiście każdego źródła, ale
uświęcenie pisma często sprawia, że o tym zapominamy. Jednak nieodłączna stronniczość źródeł oralnych wynika z ich cech charakterystycznych,
przede wszystkim z tego, że są: sztuczne, zmienne i niepełne.
Wstęp Alexa Haleya do Autobiografii Malcolma X opisuje, jak Malcolm zmienił swoje podejście narracyjne, nie w sposób spontaniczny, lecz
dlatego że pytania prowadzącego wywiad odwiodły go od prezentowania
wyłącznie publicznego i oficjalnego wizerunku, zarówno własnego, jak
i Narodu Islamu. Pokazuje to, że dokumenty historii mówionej zawsze są
wynikiem relacji, są wspólnym projektem, w który zaangażowani są wspólnie prowadzący wywiad i jego rozmówca, nawet jeśli nie zawsze przebiega
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harmonijnie. Dokumenty pisane są trwałe: czy jesteśmy świadomi ich istnienia, czy nie, a kiedy je znajdujemy, nie zmieniają się. Świadectwo ustne
jest jedynie potencjalnym źródłem, dopóki badacz nie powoła go do istnienia. Warunkiem zaistnienia źródła pisanego jest emisja, natomiast dla
źródeł oralnych – transmisja. Podobnie jest z różnicą między twórczymi
procesami folkloru i literatury, opisaną przez Romana Jakobsona i Piotra
Bogatyriewa15.
Zawartość źródła pisanego jest niezależna od potrzeb i hipotez badacza,
jest to niezmienny tekst, który możemy jedynie interpretować. Zawartość
źródeł oralnych zależy natomiast w dużej mierze od tego, co prowadzący
wywiad wniesie do rozmowy w postaci pytań, dialogu i osobistej relacji.
Przede wszystkim to badacz decyduje, że wywiad zostanie przeprowadzony. Badacze często wprowadzają specyficzne zniekształcenia: informatorzy mówią to, co ich zdaniem chcą usłyszeć ich rozmówcy, i w ten sposób
ujawniają, kim według nich jest badacz. Jednocześnie sztywno ustrukturyzowane wywiady mogą wykluczać elementy, których istnienia lub znaczenia prowadzący wywiad nie był świadomy i dlatego nie znalazły się w kwestionariuszu pytań. Takie wywiady dążą do potwierdzenia wcześniejszej
wiedzy historyka.
Dlatego pierwszym warunkiem jest akceptacja przez badacza informatora, który nadaje priorytet raczej temu, co on lub ona pragnie opowiedzieć, niż temu, co badacz sam chce usłyszeć. Pytania bez odpowiedzi zaś
pozostawia sobie na później lub na kolejny wywiad. Komunikacja zawsze
przebiega w dwie strony. Rozmówcy zawsze, chociaż może dyskretnie, badają prowadzących wywiad, przez których są „badani”. Na lepsze wyszłoby zatem historykom pogodzenie się z tym faktem i czerpanie płynących
z niego korzyści niż próba wyeliminowania tego zjawiska w imię niemożliwej (a być może niepożądanej) neutralności.
Końcowym rezultatem wywiadu jest wspólny wytwór narratora i badacza. Kiedy w wywiadach przygotowywanych do publikacji, jak to się często zdarza, całkowicie pomija się głos prowadzącego wywiad, dochodzi do
subtelnego zniekształcenia: tekst udziela odpowiedzi na nieistniejące pytania, sprawiając wrażenie, że narrator zawsze powie to samo, niezależnie
od okoliczności – innymi słowy, że rozmówca jest tak samo niezmienny
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R. Jakobson, P. Bogatyrev, Le folklore forme spécifique de création, [w:] R. Jakobson,
Questions de poétique, Paris 1973, s. 59–72.
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i powtarzalny, jak dokument pisany. Kiedy głos badacza jest usunięty, głos
narratora ulega zafałszowaniu.
Świadectwo ustne w rzeczywistości nigdy nie powtarza się dwa razy. Jest
to charakterystyczne dla całej komunikacji ustnej, ale szczególnie odnosi się
do form relatywnie nieustrukturyzowanych, takich jak udzielane w wywiadach wypowiedzi autobiograficzne lub historyczne. Nawet ten sam prowadzący wywiady uzyskuje w różnym czasie od tego samego narratora odmienne wersje opowieści. Kiedy te dwa podmioty poznają się bliżej, „czujność”
narratora może osłabnąć. Podporządkowanie klasowe – próba wpisania się
w to, co według narratora interesuje osobę prowadzącą wywiad – może zostać zastąpione większą niezależnością lub lepszym zrozumieniem przez rozmówcę celów wywiadu. Ale też wcześniejszy wywiad mógł po prostu obudzić
wspomnienia, które są opowiadane podczas kolejnych spotkań.
Fakt, że wywiady z tą samą osobą mogą być prowadzone bez końca, doprowadza nas do pytania o immanentną niekompletność źródeł oralnych.
Wykorzystanie całej pamięci pojedynczego informatora jest niemożliwe:
fakty wydobyte podczas wywiadu zawsze są rezultatem selekcji wynikającej ze wzajemnej relacji. Dlatego badania historyczne z wykorzystaniem
źródeł ustnych zawsze mają charakter nieukończonej pracy w toku. W celu
zapoznania się ze wszystkimi możliwymi źródłami oralnymi dotyczącymi
strajków w Terni w latach 1945–1953 powinno się przeprowadzić pogłębione
wywiady z kilkoma tysiącami ludzi: każda próba byłaby tylko na tyle miarodajna, co zastosowane metody jej doboru, i nigdy nie dawałaby pewności, że
nie pominięto „wartościowych” narratorów, których pojedyncze świadectwo byłoby warte tyle, co dziesięć wybranych statystycznie.
Taka niekompletność źródeł ustnych dotyczy też wszelkich innych źródeł. Biorąc to pod uwagę, żadne badania (dotyczące czasu historycznego,
dla którego żywe wspomnienia są dostępne) nie są kompletne, jeśli nie
wyczerpują zarówno ustnych, jak i pisanych źródeł, a ideał wykorzystania
„wszystkich” możliwych źródeł staje się nieosiągalny. Praca historyczna
wykorzystująca źródła oralne jest nieskończona ze względu na naturę tych
źródeł, a praca historyczna wykluczająca źródła oralne (tam, gdzie są one
dostępne) jest niepełna z definicji.
Kto mówi w historii mówionej?
Historia mówiona nie jest tam, gdzie klasy pracujące mówią w swoim imieniu. Twierdzenie przeciwne nie byłoby oczywiście całkowicie bezpodstawne: opowiadanie o strajku słowami i wspomnieniami robotników, bardziej
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niż policji czy (często nieprzyjaznej) prasy, ewidentnie pomaga (chociaż nie
automatycznie) zrównoważyć domniemane zafałszowania tych przekazów.
Źródła oralne są koniecznym (choć nie wystarczającym) warunkiem historii klas podporządkowanych; są mniej potrzebne (chociaż w żadnym razie
nie bezużyteczne) w przypadku historii klas rządzących, które mając kontrolę nad pismem pozostawiły po sobie dużo więcej pisemnych materiałów.
Niezależnie od tego kontrola nad dyskursem historycznym pozostaje
w ręku historyka. To on dokonuje wyboru ludzi, z którymi przeprowadzi
wywiad, to on uczestniczy w powstawaniu świadectwa, zadając pytania
i reagując na odpowiedzi, to on wreszcie nadaje świadectwu jego ostateczny kształt i kontekst w publikacji (choćby tylko pod względem konstrukcji
i transkrypcji). Nawet jeśli zaakceptujemy, że klasa robotnicza wypowiada się poprzez historię mówioną, jest jasne, że nie mówi ona w oderwaniu
od rzeczywistości, lecz mówi do historyka, z historykiem oraz, w zakresie,
w jakim ten materiał jest publikowany, poprzez historyka.
W istocie, może być również odwrotnie. Historyk może uzasadniać swój
wywód, przekazując, „jak brzuchomówca”, świadectwo narratora. Nie znika
za fasadą obiektywności źródeł, ale pozostaje ważną postacią, co najmniej
partnerem dialogu, często „reżyserem” wywiadu lub „organizatorem” świadectwa. Historycy oralni nie odkrywają źródeł, ale je współtworzą. Dalecy
od roli rzeczników klasy robotniczej, oraliści mogą co prawda posiłkować
się słowami innych ludzi, to jednak tamci pozostają odpowiedzialni za całość swojej wypowiedzi.
Źródła oralne wpisują w całość przekazu ich własną subiektywność dużo
bardziej niż dokumenty pisane, często naznaczone bezosobową aurą wydających je instytucji, bo chociaż tworzone są rzecz jasna przez jednostki, to
wiemy o nich niewiele lub nic. Obok pierwszoosobowej narracji rozmówcy
istnieje pierwszoosobowa wypowiedź historyka, bez którego w ogóle nie
doszłoby do wywiadu. Wypowiedzi zarówno informatora, jak i historyka
przybierają formę narracji, co zdarza się dużo rzadziej w przypadku dokumentów archiwalnych. Informatorzy są, do pewnego stopnia, historykami,
a historyk jest, w szczególny sposób, częścią źródła.
Tradycyjni historiografowie zwykle prezentują się w roli „wszechwiedzącego narratora”, jak opisałaby ich teoria literatury. Piszą w trzeciej osobie relację
z wydarzeń, w których nie uczestniczyli, a nad którymi całkowicie i z wysokości
(ponad świadomością samych uczestników) dominują. Wydają się bezstronni
i niezaangażowani, nigdy nie wkraczają w narrację, a jedynie dodają komentarze na marginesie, niczym niektórzy dziewiętnastowieczni powieściopisarze.

Co stanowi o odmienności historii mówionej

Historia mówiona zmienia pisanie historii w podobny sposób, jak nowoczesna powieść zmieniła pisanie fikcji literackiej: najważniejszą zmianą jest
to, że obecnie narrator jest włączony do narracji i staje się częścią historii.
Nie jest to jedynie gramatyczny przeskok z osoby trzeciej na pierwszą, lecz
całkiem nowe podejście narracyjne. Narrator jest teraz jedną z postaci, opowiadanie historii staje się integralną częścią opowiadanej historii. Oznacza to
znacznie głębsze zaangażowanie polityczne i osobiste niż ma to miejsce w przypadku transcendentnego narratora. Pisanie radykalnej historii mówionej nie
jest więc kwestią ideologiczną, subiektywnej stronniczości lub wybierania jednego zbioru źródeł zamiast drugiego. Chodzi tu raczej o charakterystyczną
obecność historyka w opowieści, branie odpowiedzialności, która wpisuje go
w relację i ukazuje historiografię jako autonomiczny akt opowiadania. Wybory
polityczne stają się mniej widoczne i głośne, ale za to bardziej fundamentalne.
Mit, że historyk jako podmiot mógłby zniknąć za obiektywną prawdą
wyłaniającą się ze źródeł klasy robotniczej, był częścią obrazu politycznej walki, prezentowanej jako zniesienie wszystkich subiektywnych ról na
rzecz zaangażowanego w pełni działacza, oraz jako wchłonięcia go przez
abstrakcyjną klasę robotniczą. Efektem tego podejścia było ironiczne podobieństwo do tradycyjnego nastawienia, zgodnie z którym historyków
postrzegano jako niezaangażowanych w pisaną przez siebie historię. Historycy oralni wydają się ustępować innym uczestnikom dyskursu, lecz w rzeczywistości historycy stają się w coraz mniejszym stopniu „rzecznikami”
klasy robotniczej wobec czytelnika, a coraz bardziej ich protagonistami.
W historiografii, podobnie jak w literaturze, skupienie uwagi na funkcji
narratora prowadzi do jej fragmentaryzacji. W powieści takiej, jak Lord Jim
Josepha Conrada, postać/narrator Marlow może opisać tylko to, co osobiście zobaczył i usłyszał. Aby opowiedzieć „całą historię”, jest zmuszony
wprowadzić do swej opowieści kilku innych „informatorów”. To samo przydarza się historykom pracującym ze źródłami oralnymi. Wchodząc bezpośrednio w opowieść, muszą oni pozwolić źródłom wejść w nią ze swoim
autonomicznym dyskursem.
Historia mówiona nie ma ujednoliconego podmiotu. Jest opowiadana
z wielu punktów widzenia, a bezstronność tradycyjnie deklarowaną przez
historyków zastępuje stronniczością16 narratora. „Partiality” oznacza tu
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W oryginale autor używa tu słowa partiality, które w języku angielskim ma przynajmniej dwa znaczenia, tutaj: „stronniczość” i „niepełność” (przyp. red.).
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zarówno „niedokończoność”, jak i „stawanie po którejś stronie”: historia
mówiona nie może być bowiem opowiadana bez brania czyjeś strony, ponieważ owe „strony” zajmują określone miejsce w akcie opowiadania, i bez
względu na osobiste historie oraz przekonania historycy i „źródła” prawie
nigdy nie są po tej samej „stronie”. Konfrontacja ich różnych stronniczości – konfrontacja jako „konflikt” oraz konfrontacja jako „poszukiwanie
jedności” – jest jedną z tych rzeczy, które sprawiają, że historia mówiona
jest ciekawa.

Michael Frisch
●●●●●●

Hi stor i a mó w ion a i Hard T imes.
E sej re cen z y jny 1

Wrocławski Roc znik
Historii Mówionej
W y d a n i e s p e c j a n e , 2 0 18
I S S N 20 8 4 - 0578
D O I : 10 . 2 6 7 74 / w r h m . 214

1
Książka Studsa Terkela Hard Times [Trudne czasy] nosząca podtytuł Historia mówiona Wielkiego Kryzysu, stanowi dobry punkt wyjścia do analizy szeregu problemów właściwych uprawianiu historii mówionej, czytaniu i myśleniu o niej, a także do zrozumienia, dlaczego te problemy są istotne. Być
może najwłaściwsze będzie rozpoczęcie tych rozważań od przedstawienia
pokrótce genezy i historii niniejszego artykułu.
Prawdopodobnie wszyscy już wiedzą, że Hard Times to ogromny zbiór
ponad 150 autoportretów – wybranych spośród wielu setek – przedstawiających życie Amerykanów i skupiających się wokół wydarzeń w USA w latach 30. XX w. Wywiady przeprowadził, zredagował i ułożył w całość Studs
Terkel – wybitna osobowość chicagowskiego radia, człowiek, którego wielki
talent do nakłaniania ludzi, aby mówili o sobie, objawił się tak wspaniale
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Michael Frisch jest wykładowcą historii i amerykanistyki Uniwersytetu Stanu Nowy
Jork w Buffalo. Przedruk z „Oral History Review”, 1979, t. 7, s. 70–79, za zgodą Stowarzyszenia Historii Mówionej (Oral History Association). Po raz pierwszy opublikowano w „Red Buffalo”, 1972, t. 1, nr 2/3. [Tłumaczenie za: M. Frisch, Oral History and
Hard Times: A Review Essay, [w:] The Oral History Reader, red. R. Perks, A. Thomson,
London 1998, s. 29–37. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została
udzielona przez Autora. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.)].
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w książce Division Street: America [Ulica Podziału: Ameryka]. Bohaterowie
Hard Times są niezwykle różnorodni: zaliczają się do nich zarówno urzędnicy
związani z programem reform Nowego Ładu, sławni biznesmeni, artyści, anonimowi farmerzy, robotnicy i zwykli ludzie. Terkel włącza do opracowania także wypowiedzi przedstawicieli młodego pokolenia. Z oczywistych względów
mogą oni wypowiadać się na temat Kryzysu tylko jako osoby, które o Kryzysie
słyszały albo czytały, przez co dają nam możliwość spojrzenia na poruszany
temat przez pryzmat pamięci zarówno otrzymanej, jak i danej. Wczytanie się
w tę mnogość osobowości i doświadczeń przedstawionych w książce pozwala
na poznanie, w niejako multimedialnej odsłonie, głębi i tragedii życia w czasach Kryzysu. Jak właściwie każdy czytelnik, uznałem tę lekturę za poruszającą, przejmującą, angażującą emocjonalnie, ludzką i pouczającą.
Przeczytawszy ją po raz pierwszy, zauważyłem, że w notce na okładce
mojego wydania zacytowano recenzję z „Newsweeka”: „Przeczytanie tej
książki przywróci wam wiarę w nas wszystkich”. Na przedniej, wewnętrznej stronie okładki przytoczono zaś słowa z „Saturday Review”, które opisują książkę jako „wielki hymn na cześć Amerykańskiego Ducha”. Byłem
niezmiernie zaintrygowany, ponieważ ja sam uznałem książkę i płynące
z niej wnioski za niezwykle przygnębiające. W moim odczuciu z książki
wypływało mnóstwo życiodajnej siły, dlatego też jej treść mogła równie
mocno zwracać uwagę na destrukcyjność Kryzysu dla życia ludzi, na osobowości, które się wtedy ukształtowały, jak i na oddziaływanie wydarzeń
na zdolność rozumienia przez jednostki, co się wówczas z nimi działo. Wydawało mi się, że zamiast „przywracać mi wiarę w nas wszystkich”, książka
pokazuje raczej, czemu Amerykanom z takim trudem przychodzi krytyczne spojrzenie na swoją kulturę i instytucje, nawet wtedy, gdy dramatyczne
sytuacje czynią takie analizy niezbędnymi. Natomiast hymnem na cześć
Amerykańskiego Ducha książka wydała mi się tylko w tym sensie, że pokazywała wielką moc samozachowawczą tkwiącą w zagrożonej kulturze,
co było widoczne w ludziach i poprzez ludzi, których doświadczenia stanowiły fundamentalne zagrożenie dla podstaw społeczeństwa. Może nie
powinienem się dziwić, że książkę odczytywano na tak różne sposoby, ale
ten kontrast sugerował, że może chodzić o coś więcej niż tylko o różne perspektywy czy zróżnicowanie polityczne. Wróciłem do książki i zająłem się
też pełnymi tekstami tych recenzji. Chciałem sprawdzić, czy stawiały one
bardziej zasadnicze pytania. Pytania o to, czego może uczyć historia mówiona, i o to, jak – będąc specyficzną formą historii – może być rozumiana
lub błędnie odczytana.

Historia mówiona i Hard Times. Esej recenzyjny

Recenzje w tygodnikach „Time”, „Newsweek”, „Saturday Review”, „New
Yorker” i „Nation”, a także w „New York Review of Books”, pokazują, że
opinie z okładki nie są odosobnione. Poza dwoma wyjątkami, które krótko przedstawię, krytycy uznali witalność, walkę i życie, tak doskonale widoczne w wywiadach, za symbol samej Ameryki. Źródła inspiracji, których
dostarcza książka, upatrywali w „zdumiewającej przyzwoitości” amerykańskiego narodu, a w swoich komentarzach tworzyli związki pomiędzy nami
a głębokimi, kulturowymi źródłami transcendentnej, zbawczej energii. Na
przykład w „New Yorkerze”, L.E. Sissman nazywa Hard Times „folkową piosenką, skomponowaną z głosów Amerykanów na cześć lat 30. XX w. i dla
ich upamiętnienia”. Jest to pieśń, która zasadza się na „poczuciu solidarności w nieszczęściu, chęci podania pomocnej dłoni, zdolności do przyjrzenia
się innym i zobaczenia ich nie przez pryzmat stanu posiadania, ale jako
nagich istot ludzkich. Narodzinom tego paradoksalnego narodu towarzyszyło odrodzenie pewnych podstawowych wartości historycznych: prawdy,
sprawiedliwości i równości”.
Odłóżmy jednak na bok powtarzającą się litanię inspiracji. Może zaskakiwać, że natchnieni autorzy recenzji wydają się dzielić pewien sposób rozumienia tej książki, niemal odchodząc od jej treści i wymowy. Po pierwsze,
traktują wywiady, jakby były odzwierciedleniem odległego i wyodrębnionego zjawiska historycznego, dającego dosłowny obraz lat 30. XX w., przy
czym zadaniem krytyka jest zaproponowanie przeciwstawnego punktu widzenia, współczesnej perspektywy. Wyjaśniałoby to, dlaczego specyficzna
atmosfera lat 70. XX w. zajmuje tak centralne miejsce w tych recenzjach.
Cytowany wcześniej fragment recenzji Henry’ego Resnicka z „Saturday Review” w całości brzmi tak: „W dzisiejszych czasach Amerykanie nie mają
zbyt wielu powodów do dumy ze swojego kraju, ale Studs Terkel dał nam
w Hard Times coś, co układa się w wielki hymn ku czci Amerykańskiego
Ducha. [Jest to] coś niemal mitycznego”. Jak twierdzi dalej Resnick, w obliczu „beznadziei i nędzy współczesnego życia”, potrzebujemy książki, która
by „na nowo połączyła nas z naszym elementarnym człowieczeństwem”.
Sposób, w jaki zazwyczaj krytycy odbierali rozmowy Terkela z młodymi
ludźmi, wskazuje, gdzie upatrywać źródeł tej potrzeby. Zamiast potraktować rozmowy jako ilustrację złożonego procesu pamięci historycznej i wymiany pokoleniowej, widzieli w nich wyłącznie przejaw charakteru samej
młodzieży. Geoffrey Wolf w artykule w „Newsweeku”, pisanym w roku protestów w Kent State i w Kambodży, odkrył „zdumiewającą przyzwoitość”
rozmówców Terkela i zestawił ją z arogancją i brakiem wrażliwości, które
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obserwował u współczesnej mu młodzieży, a potem gorzko podsumował:
„pamięć jest długa, ale ciekawość nie”.
Komentarze krytyków sugerują wspólny dla nich sposób myślenia
o Hard Times, a co za tym idzie, również o historii mówionej. Wiele mówi
na przykład to, że krytycy, poświęcając mnóstwo uwagi znaczeniu, jakie ma
ta książka dla teraźniejszości, zazwyczaj ignorują fakt, że wywiady zostały
przeprowadzone zupełnie niedawno, że ludzie, którzy w tak wzruszający
sposób opowiadali Terkelowi o przeszłości, próbowali także żyć i zrozumieć lata 60. XX w. Dlatego też zasadnicza historyczność wywiadów – do
jakiego stopnia zawierają one wypowiedzi o przeszłości, a nie fakty historyczne – w omawianych recenzjach była zaledwie sugestią. Właściwie
istniała tendencja, żeby – zamiast badać świadectwa ustne jako formy historii – rozpatrywać je jako coś w rodzaju przeciwhistorycznej formy rozumienia przeszłości. Krytycy pisali o książce jak o pracy literackiej, a nie
historycznej, porównując ją często do dzieł Oscara Lewisa czy Trumana
Capote’a. Resnick w swoim artykule stwierdzał nawet, że Terkel podważa
hegemonię historii jako formy wiedzy, i przewidywał, że „coraz więcej historyków wspierać będzie ideę poświęcenia się prawdzie jako faktu, w miarę jak podstawy historiografii napotykać będą coraz więcej zagrożeń, takich jak książka Hard Times”.
Pokazuje to, że krytycy rozumieją książkę głównie jako opowiadanie,
„jak było”. „Time” zauważa: „możliwe, że jako książka historyczna jest ona
słaba, ale mało które opracowanie naukowe może się z nią równać, jeśli
chodzi o oddanie tego, jak było w tamtych czasach”. Zgodnie z takim podejściem historia mówiona pozwala nam zatem postrzegać historię jako
mniej lub bardziej bezpośrednie doświadczenie, a nie jako abstrakcyjny
i uporządkowany przekaz obiektywnych informacji historycznych.
Dwaj recenzenci nie podzielali takiego rozumienia historii mówionej i, co
znamienne, tylko ci dwaj autorzy nie uznali Hard Times za dowód i pochwałę
Amerykańskiego Ducha i jego charakteru. Murray Kempton z „New Yorkera”
skupił się na tym, jak różne podejście mogli mieć ludzie do swoich przeszłych
doświadczeń – „kto zauważył, co się dzieje, a kto nie” – i co się stało z tym
podejściem w miarę upływu czasu. Analizując rozdźwięk pomiędzy tym, co
ktoś czuł, i co potem mówił w wywiadzie, Kempton starał się umiejscowić
poziom kontroli doświadczenia dla różnych ludzi, skoro jednocześnie istnieje wiele poziomów, a pamięć działa selektywnie. Doszedł do wniosku, że
„[Wielki] Kryzys nie nauczył nas tego, czego powinien był [nauczyć]… w tych
wspomnieniach widoczna jest swoista wesołość, która powinna była nieść
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większy potencjał zmiany, a go nie miała”, i próbował wyjaśnić, dlaczego
tak się stało. Natomiast Nelson Algren w „Nation” więcej uwagi poświęcił
samym mówcom niż treści ich wspomnień, i doszedł do wniosku, że „powstał najlepszy raport na temat psychologicznego cofnięcia się pokolenia,
któremu zawiodły nerwy”.
Różnice w recenzjach potwierdziły moje przekonanie, że odczytywanie
historii mówionej, w większym stopniu niż odczytywanie większości prac
historycznych, zależy od głębszych założeń czytelnika na temat natury
świadectw i ich formy. Można odnieść wrażenie, że w wyniku zastosowania
bezkrytycznego podejścia do metody wykorzystanej w książce większość
krytyków zrozumiała Hard Times przynajmniej w jakiejś mierze opacznie. Dlatego też dobrym sposobem na lepsze zrozumienie książki może
być analiza jej historycznego charakteru, a nie treści jako takiej. Proponuję
więc, aby za pomocą Hard Times ukazać potrzebę bardziej samoświadomego i refleksyjnego rozumienia historii mówionej, tego, czego ona uczy
i jakie pytania czytelnik powinien w związku z tym jej zadawać. Postaram
się wykazać, że taka perspektywa nieprzypadkowo prowadzi do bardziej
krytycznego analitycznego spojrzenia na procesy historyczne niż traktowania historii mówionej jako bezpośredniego doświadczenia.
Dyskusja byłaby tymczasem zwykłym truizmem, gdyby nie zastanawiający paradoks: historia mówiona jest w tak oczywisty sposób ważna i ciekawa, że okazuje się, iż ludziom trudno traktować ją bardzo poważnie. Mam
na myśli to, że osoby interesujące się historią, kulturą i polityką zareagowały niezwykle intuicyjnie na ostatnie prace z dziedziny historii mówionej,
nie poświęcając właściwie chwili na zastanowienie, co sprawia – pomijając
oczywiste powody – że tak warto ją uprawiać. Dzieje się tak po części dlatego, że zwolennicy historii mówionej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych,
stali się pewnego rodzaju więźniami własnej metodologicznej przeszłości.
Półoficjalnie amerykańska historia mówiona narodziła się dzięki projektowi Allana Nevinsa zrealizowanemu na Uniwersytecie Columbia. Istotą
projektu była historia polityczna i dyplomatyczna, a jego głównym rezultatem „przesłuchanie” Wielkich Ludzi, zanim odejdą. Było to przedsięwzięcie wyraźnie archiwizacyjne, informacyjne i elitarne. Praca Nevinsa gruntownie ukształtowała zainteresowanie historią mówioną, choć w znacznej
mierze w negatywny i reaktywny sposób: krytycy uznali skupienie się na
wielkich decydentach za przejaw tradycyjnej stronniczości na rzecz ludzi
silnych i umiejących się dobrze wypowiadać, a wezwania do uprawiania
historii „oddolnej” szybko znalazły się w centrum zainteresowania historii
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mówionej, jako formy umożliwiającej osiągnięcie celu – przełamania ewidentnie tendencyjnych założeń perspektywy elitarnej. I choć podejście oddolne zdaje się obiecywać innego rodzaju wgląd w historię mówioną – na
przykład skupiając się na analizie wspólnych doświadczeń, będących udziałem wszystkich, a nie wyjątkowych, indywidualnych działań – to jak do tej
pory nie ukształtowało się jeszcze naprawdę wyraźne poczucie wyjątkowej
natury czy roli historii mówionej. Zakres, w jakim historia mówiona w ogóle wytworzyła takie poczucie, dotyczy prac nad społeczeństwami tradycyjnymi i ludowymi oraz skupia się na tradycji ustnej jako odrębnym rodzaju
historycznego myślenia i przekazu. Jednakże w społeczeństwach Zachodu,
gdzie kultura jest tak przeniknięta sztuką czytania, pisania, komunikacją
i samoświadomością, że próby zastosowania podejścia do tradycji mówionej okazują się wątpliwe, historii mówionej nie udało się wyjść poza tradycyjne pole badań historycznych.
Co za tym idzie, większość z nas dość łatwo przyjmuje założenie, że
z historią mówioną dzieje się jedna z dwóch rzeczy, a może i obydwie. Po
pierwsze, funkcjonuje ona jako źródło informacji i zrozumienia historycznych wydarzeń, wykorzystywane w tradycyjny sposób do formułowania
uogólnień i narracji. W tym sensie metoda oral history i zainteresowanie
niewyrażalnym, rzeczywiście sprawiają, że to, co ważne, zaniedbane, a niegdyś nieznane i niepoznawalne, staje się centralnym tematem historyków,
którzy jednak ciągle trwają przy bardziej tradycyjnym pojmowaniu przedmiotu badań i sposobu wyjaśnienia. Po drugie, historia mówiona może być
rozumiana jako sposób na ominięcie klasycznej interpretacji historycznej,
na uniknięcie wszystkich towarzyszących zagrożeń związanych z jej elitarnością i kontekstem. Wówczas widać, że pozwala na bardziej bezpośrednią
komunikację z przeszłością, przedstawianą przy użyciu jakby czystszych
obrazów bezpośredniego doświadczenia.
Przeważa zatem podejście, które można krótko określić jako podejście
„więcej historii” (more history) lub, w tym szczególnym znaczeniu, jako
„brak historii” (no history). Ryzykowne byłoby jednak założenie, że wybór
podejścia ma cokolwiek wspólnego z konkretnymi elementami innych perspektyw. Allan Nevins i Staughton Lynd na przykład zgadzają się w kwestii
celów archiwizacyjnych i informacyjnych historii mówionej, podczas gdy
po stronie „czystego doświadczenia” równie chętnie stają konserwatywni
dziennikarze i radykałowie, po których można by się spodziewać, że będą
traktować historię mówioną jako narzędzie umożliwiające wyjaśnianie ludzkich doświadczeń i odebranie ich historykom. W każdym razie „więcej” lub
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„brak” historii zdają się dwoma biegunami, pomiędzy którymi rozciąga się
mgliste pojęcie historii mówionej. Powiedziawszy to, chcę wrócić do Hard
Times, ponieważ sądzę, że na tę książkę możemy spojrzeć pod kątem sposobu przekroczenia obu koncepcji i odpowiedzi na pytanie o rolę historii
mówionej w nowoczesnym społeczeństwie.
Studs Terkel sugeruje takie odczytanie już w pierwszym zdaniu: „W tej
książce zawarte są wspomnienia, a nie twarde fakty i dokładne statystyki”.
W otwierającym wprowadzeniu stwierdza, że książka jest „zarówno o Czasie, jak i o pewnych czasach”, i dodaje: „Bohaterowie i smoki rodem z dawno
minionych czasów, kiedy ich ostatni raz widziałem, byli starzy, niektórzy
pełni wigoru, niektórzy zmęczeni. Niektórzy już nie żyją”. We wstępie zaś
cytuje wypowiedź ojca z Gron gniewu Steinbecka: „Dobra, mówi prawdę.
Swoją prawdę. Niczego nie zmyśla”, i dodaje, odnosząc się do bohaterów
swojej książki: „w ich pamięciach są ich prawdy”. Od samego początku
zatem Terkel dystansuje swoje dzieło od historii mówionej w jej kształcie
przedstawionym powyżej. Niezależnie od tego, czy szukalibyśmy w książce
informacji, czy czystego poczucia, jak to było „naprawdę”, zarówno silny subiektywizm w formie, jak i trzydziestoletni dystans, udaremniają całkiem
skutecznie branie wywiadów na poważnie.
Zamiast przepraszać Terkel wyjaśnia, że te właśnie elementy przesądzają o sile i wyjątkowości jego książki, bo zmuszają nas do pytania, czym tak
naprawdę są wywiady, a nie czym być nie mogą. W tym sensie kwestia pamięci – osobistej i historycznej, indywidualnej i pokoleniowej – staje się centralnym przedmiotem badań, a nie zaledwie metodą historii mówionej. Pojawiają się zatem ogólne pytania, koncentrujące się na procesie i zmianie: co
się dzieje z doświadczeniem, kiedy staje się ono wspomnieniem? Co dzieje się
z doświadczeniem, kiedy staje się historią? Jaki jest związek między pamięcią
a historycznym uogólnieniem, z chwilą gdy era intensywnego doświadczenia
zbiorowego odchodzi w przeszłość? To kluczowe dla rozważań nad zmieniającą się interakcją między kulturą i jednostką pytania, które historia mówiona może w sposób szczególny (być może unikatowy) zgłębiać.
Najlepszą strategią jest pokazanie, jak wiele dzieje się w książce, jak
wiele różnych metod służy badaniu, w jaki sposób doświadczenie, pamięć i historia wpływają wraz z biegiem czasu na ludzkie życie. W nieco
schematycznym ujęciu, rozmowy z młodymi ludźmi reprezentują jeden
koniec spektrum możliwości: w ich wypadku Kryzys przybiera postać
czystej i abstrakcyjnej pamięci, bardzo subiektywnej i wybiórczej. Na
drugim końcu znajduje się rozmowa z Christopherem Laschem, który
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mówi głosem profesjonalnej historii, ze spokojną pewnością i chłodnym
dystansem generalizując bolesne doświadczenia, które aż kipią na sąsiednich stronach książki. A zatem: czysta pamięć ze wszystkimi swoimi wadami i czysta historia ze wszystkimi swoimi ograniczeniami. Wszystkie
pozostałe wywiady pozycjonują się gdzieś pomiędzy i dlatego należy czytać
je niezwykle uważnie.
Mając ten cel na względzie, pragnę postawić trzy pytania, które, jak sądzę,
mogą zanalizować złożoność wywiadów. Jakiego rodzaju osoba się wypowiada? Jakiego rodzaju tematy porusza? Jakiego rodzaju są to wypowiedzi? Zasięg możliwych odpowiedzi na każde z tych pytań może pomóc w określeniu
miejsca zajmowanego pomiędzy biegunami możliwych kombinacji, za pomocą
których ludzie traktują i łączą ze sobą przeszłe i teraźniejsze doświadczenie.
Kto mówi? Większość z nas intuicyjnie zwraca uwagę na pochodzenie
klasowe lub status społeczny mówcy, zwłaszcza jeśli interesuje nas potencjał wywiadów w badaniach historii oddolnej. Być może ważniejsze jest jednak pytanie o historyczny wymiar aktywności rozmówcy i odniesienie do
całokształtu doświadczeń, o których mowa w książce. Niektórzy z rozmówców Terkela mówią o zwykłym, anonimowym życiu, historycznym raczej
w swej ogólności niż w szczegółach. Byli jednak i tacy, których można określić mianem „aktorów” występujących na scenie historycznej, dlatego ich
subiektywność jest ważna w wymiarze publicznym i świadomościowym.
Ogólnie rzecz biorąc, spektrum prywatnego i publicznego doświadczenia
oraz subiektywności pokrywa się ze spektrum pozycji i władzy. Są jednak
ważne wyjątki: bogaci ludzie, prowadzący prywatne, nieświadome życie,
działacze związkowi, robotnicy, a także nietuzinkowy kaznodzieja odnowy
religijnej – ich proletariackie doświadczenia, w dużym stopniu osadzone
w sferze publicznej, znacząco wykraczają poza ich własną subiektywność.
O czym się rozmawia? Wywiady można z grubsza uporządkować według
stosunku do własnych doświadczeń, traktowanych w kategoriach opozycji
wobec obserwacji czynionej z dystansu czy też daleko posuniętej generalizacji. W rezultacie mamy do czynienia z szerszym spektrum ogólności i szczegółowości, mieszczącym się między pełnymi anegdot sprawozdaniami z osobistych wydarzeń po abstrakcyjne rozważania na temat ogólnych warunków
i doświadczeń. Wówczas widać, że wywiad nie zależy od pozycji społecznej
rozmówcy – wpływowy polityk rzucający anegdotami jest równie prawdopodobny, co ledwie piśmienny robotnik z własnej woli dzielący się generalizującą refleksją o tym, „jak było”, i na odwrót. Wywiady z dwoma psychiatrami
pokazały jeszcze jedną kwestię ważną dla tych rozważań. Jeden z nich sięga
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do przeszłości i opowiada o swojej praktyce lekarskiej, problemach, działalności zawodowej i osobistej perspektywie z punktu widzenia swojej pracy.
Drugi analizuje wzorce psychologiczne, na jakie natrafił u swoich pacjentów,
i formułuje ogólne wnioski na temat ich znaczenia. Obydwie rozmowy są
wnikliwą analizą człowieka i Kryzysu, stanowią jednak dwa zupełnie różne
przykłady tego, jakich „dowodów” może dostarczyć historia mówiona i dlatego trzeba je rozumieć, porządkować i pojmować w odmienny sposób.
O czym się opowiada? Chodzi tu o rodzaj komunikatu – czyli, moim
zdaniem, zagadnienie najbardziej problematyczne, a jednocześnie kluczowe. Z jakim dystansem, na jakie sposoby, z jakich powodów i stosując jakie
schematy ludzie uogólniają, wyjaśniają i interpretują własne doświadczenie?
Jak mamy zrozumieć zmieniający się splot czystych wspomnień i refleksyjnej syntezy – zarówno historycznych twierdzeń, jak i historycznych informacji – splot, który cechuje większość wywiadów? Wszystko to może się
wydawać bardzo abstrakcyjne, ale wzięte pod uwagę razem z innymi kwestiami, stanowi według mnie sedno „księgi pamięci” Terkela, usytuowanej
blisko źródła płynącej z niej ogromnej energii. Poprzez ukazanie ludzi, którzy
starają się nadać sens swojemu życiu w różnych jego momentach i na różne
sposoby, dając wgląd w indywidualne procesy, historia mówiona uwidacznia
wzorce i wybory, które, zebrane razem, dają początek definiowaniu narzędzi
umacniania i analizy szeroko pojmowanej kultury, a także do określenia sposobów, które zachęcą nas do uporządkowania doświadczenia.
Perspektywa wyznaczana przez postawione przeze mnie pytania pozwala
wyjaśnić istotę lekcji płynących z książki; sam Terkel wyraźnie na nie wskazuje. (Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że wskazówki samego autora wydają się nie interesować recenzentów, niewrażliwych na złożoność
takiego podejścia). Pomimo że Wielki Kryzys miał charakter systemowy
i ogólny – a raczej właśnie z tego powodu – ludzie zwykli myśleć o swoich
problemach w sposób rozproszony, wyalienowany. Wstyd, poczucie porażki,
nieunikniona obsesja na punkcie własnych problemów, paraliżujący brak poczucia bezpieczeństwa w wielu wymiarach – wszystko to po wielekroć opisywane jest jako dominujące osobiste reakcje. Mówiąc inaczej, książka może
być odczytana jako zbiorowe doświadczenie historyczne w formie specyficznego doświadczenia osobistego, wraz z towarzyszącymi mu psychicznymi
urazami, piekącymi wspomnieniami i poczuciem przygniatającej odpowiedzialności. Każdy, kto kiedykolwiek zastanawiał się, czemu w czasach Wielkiego Kryzysu nie powstało więcej bardziej dogłębnych analiz krytycznych
na temat amerykańskiego kapitalizmu i kultury, dlaczego nie podejmowano
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bardziej trwałych prób zrozumienia fundamentalnych zmian strukturalnych, znajdzie w tych świadectwach więcej odpowiedzi, niż w jakimkolwiek
innym znanym mi źródle. Patrząc na ludzi, którzy zmieniają historię w pamięć biograficzną, to, co ogólne, w to, co szczególne, dostrzegamy, w jaki
sposób próbowali uprawomocnić swoje życie i społeczeństwo, i jak odkładali
na później pogłębiony, kulturowy osąd Kryzysu.
Wywiady wskazują również, jak ważna jest powyższa dynamika dla sposobu,
w jaki ludzie żyją później ze swoją historią. Im dalej od samego kryzysu lokowane są generalizacje – ludzie rozmyślają o tym, ale nie pamiętają, co wtedy sami
o tym myśleli – tym większa tendencja, aby przedstawiać doświadczenia z przeszłości na wiele wyidealizowanych sposobów. Pamięć, która nigdy nie była tak
naprawdę silnie związana z historią, zaczyna tworzyć perspektywę i dystans,
zamiast być ich wyrazem. Najlepiej widać to w wywiadach z młodymi ludźmi,
których zagmatwane wyobrażenie Wielkiego Kryzysu zawdzięcza w dużej mierze temu, czego ich rodzice nie zapamiętali i czego im na jego temat nie powiedzieli. Nie w zanikającej pamięci tu problem. Jak twierdzi wielu młodych rozmówców, a w większości przypadków znajduje to potwierdzenie w wywiadach,
ich własna rzeczywistość była kluczowym punktem odniesienia, wpływała na
obraz przeszłości, tak samo jak to się działo w przypadku dziennikarzy przywołanych wcześniej. Współczesny im ucisk i ich na ten ucisk uwrażliwienie sprawiały, że ludzie prezentowali swoje wspomnienia w sposób wybiórczy, asekuracyjny, a przede wszystkim dydaktyczny. Czasami jest to zatem poruszający hołd
na cześć bólu istnienia, a niekiedy broń używana desperacko w swego rodzaju
wojnie pokoleń. A jednak niezależnie od tonu tych wypowiedzi i ograniczeń
w rozumieniu tradycyjnej historii, opowieści te są fascynujące, ponieważ w tych
kulturowych dokumentach uwidaczniają się pamięci historyczne.
Współczesny kontekst jest swego rodzaju atakiem tylnej straży na struktury pamięci, a potrzeba uprawomocnienia zaczyna działać w sposób paradoksalnie odwrotny do jej wpływu na zrozumienie początkowego doświadczenia.
Porażka zmuszała ludzi, aby redukowali powszechne doświadczenia do poziomu osobistego, dotkliwy ból chronił ich tym samym przed silniejszymi, jeszcze groźniejszymi, prawdami historycznymi. Natomiast przetrwanie zdaje się
z kolei zachęcać do wynoszenia osobistych, biograficznych uogólnień do poziomu historii, które od razu stają się samooceną przekazywaną następnym
pokoleniom wraz z opowieścią o znaczeniu i kulturowej zasadności tej spuścizny. Oznacza to, że zanim „prawdziwa” historia została zapisana przez Terkela
na magnetofonie, przeszła przez podwójny filtr czasu i następujących po niej
wydarzeń, co z kolei podwójnie przesłoniło kulturowe sprzeczności.

Historia mówiona i Hard Times. Esej recenzyjny

Uwagi te są zaledwie wskazówkami do przemyśleń, jak można wykorzystać wywiady w badaniach kulturowych i historycznych procesów. Zasadniczą kwestią jest centralny wymiar pytań pozwalających zrozumieć historię
mówioną, szczególnie w wypadku samoświadomego, rozwiniętego społeczeństwa. W przeciwieństwie do omawianych wcześniej koncepcji „więcej
historii” lub „braku historii” takie podejście pozwala dojść do unikatowych,
dogłębnie historycznych, choć specyficznych wniosków. Analizując, jak
połączone w jedno doświadczenia, pamięć i historia są rozumiane przez
ludzi – nosicieli swoich historii i własnej kultury, historia mówiona stwarza
potężną perspektywę: zachęca, abyśmy wyszli niejako poza ramy kulturowe i przyjrzeli się, jak one działają. Pozwala nam tym samym prześledzić
momenty świadomości i kultury, niemożliwe do uchwycenia od wewnątrz,
co w mojej opinii może być główną przyczyną tak różnych odczytań Hard
Times, od czego zacząłem ten tekst.
Rozwój krytycznej perspektywy, szukanie znaczeń na tym poziomie historii mówionej oznacza, że medium retrospektywnej biografii jest w pewnym sensie jej przekazem. Ale nie wprost, nie dosłownie. Być może największym zagrożeniem dla współczesnych badań historycznych jest fascynacja
nową metodologią, a co za tym idzie przekonanie, że nowe formy źródeł
przedstawiają oczywiste i jednoznaczne znaczenia. Ostrożniejsze badania
w większości obszarów szybko pokazują, że pytania, które należy zadać,
wcale nie są tak bezdyskusyjne, wykorzystanie materiałów wcale nie jest
tak oczywiste, a uzyskane wyniki wcale nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Liczy się raczej to, jakie wnioski i pytania stawiane są przez historyków.
To samo dzieje się na polu historii mówionej. I choć kusi, aby świadectwo
historyczne traktować jako historię samą w sobie – co jest tendencją umacnianą przez dyskomfort bycia intelektualistą – źródła historii mówionej sugerują coś zgoła innego. Jeśli zastanowić się nad przykładem Hard Times,
same wywiady niemal jednogłośnie dowodzą, że pamięć historyczna jest
z natury selektywna, syntetyczna i generalizująca. Owe cechy nie dotyczą
wyłącznie badań historycznych, ale również odgrywają zasadniczą rolę w porządkowaniu przez nas wszystkich własnych doświadczeń i w zrozumieniu
znaczenia naszej egzystencji. Nie ma powodu, dla którego historycy powinni czuć dyskomfort, gdy korzystają z refleksji i narzędzi historii mówionej
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o znaczenia pamięci.
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1
Rozpatrywanie zagadnienia materiału dowodowego (ang. evidence) jest
równie zasadne, jak każde inne, a prawdopodobnie ma więcej sensu, niż
rozpatrywanie większości zagadnień, wokół których można zorganizować
przemyślenia na temat historii mówionej. Poniżej znajduje się seria takich
krótkich przemyśleń, wydobywających niektóre z niezwykłych cech historii mówionej i pokazujących ciekawe sposoby analizy źródeł powstałych
w wyniku wywiadu historii mówionej.
Zapytany o krótką definicję słowa „dowód”, mój znajomy prawnik cynicznie stwierdził, że jest to wszystko, co sąd dopuści do postępowania. Problem
jest rzecz jasna bardziej skomplikowany, jednak warto pamiętać, że to, co jest
uznawane za materiał dowodowy (akceptowane), w znacznym stopniu zależy
od osoby, która to ustala; od kogoś, kto ustanawia wartość dowodową wszelkich zeznań czy interpretacji proponowanych jako wsparcie argumentacji
czy propozycji. Takie osoby, wyznawane przez nie wartości, prezentowane

1		

Tłumaczenie na podstawie: R.J. Grele, Oral History as Evidence, [w:] Handbook of Oral
History, red. T.L. Charlton, L.E. Myers, R. Sharpless, Oxford 2006, s. 43–101. Zgoda na
publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autora i wydawnictwo Rowman & Littlefield Publishers. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
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postawy i kompetencje zmieniają się jednak z biegiem czasu, podobnie jak
instytucje, które te osoby reprezentują i kształtują. Zatem również to, co
historycy uznają za źródło, ulega zmianom. Aby zrozumieć, w jaki sposób
historię mówioną traktowano jako świadectwo, konieczne jest zarysowanie
szerszej historii tego zagadnienia – historii uważanej obecnie za międzynarodową i interdyscyplinarną.
W tej historii rozróżnić można dwa motywy: transformację historii
mówionej, począwszy od źródła informacji (danych) do tworzenia i interpretacji tekstów oraz zmianę pozycji historyka oralnego/osoby przeprowadzającej wywiad z obiektywnego, zamyślonego obserwatora na aktywnego
uczestnika procesu. Nasz projekt charakteryzują właśnie te dwie zmiany,
zachodzące w obrębie zespołu postaw i tradycji, które wyznaczały wzorce
pracy historyków w ogóle, a historyków oralnych w szczególności. Jako że
praktyka ta pojawiła się po II wojnie światowej, postawy i tradycje, w których wyrastało zainteresowanie historią mówioną, odzwierciedlały napięcie pomiędzy tymi, dla których historia mówiona była praktyką archiwalną, a tymi, dla których była służebnicą historii społecznej.
Z wczesnych doniesień i krótkich opisów historii mówionej w poszczególnych instytucjach i w różnych zakątkach świata wyłania się odczuwalne
napięcie między projektami archiwizacyjnymi i działaniem w obszarze historii społecznej2. I choć należy dokonać rozróżnień, odnotować komplikacje i przyjrzeć się przemilczeniom, to istnieje ogólna zgoda co do tego,
że w Stanach Zjednoczonych historia mówiona ma swoje początki w praktyce archiwalnej, a w Europie jej źródłem jest praca historyków społecznych. W związku z tym ci, którzy postępowali zgodnie z modelem amerykańskim, tworzyli projekty archiwizacyjne, natomiast ci, którzy działali
według modelu europejskiego, kładli nacisk na rolę historii społecznej3.

2 		

3 		

K. Hartewig, W.R. Halbach, History of Oral History: Development, Present State,
and Future Prospects, „BIOS: Zeitschrift für Biographieforschug und Oral History”,
special issue: 1990. Międzynarodowe reportaże w wydaniu „Oral History Review”,
4 (1976), zawierały teksty: J. Cambell, Developments in Oral History in Australia,
s. 49–52; G.P. Browne, Oral History in Brazil off to an Encouraging Start, s. 53–55;
D. Lance, Oral History in Great Britain, s. 64–76.
P. Thompson, Oral History in North America, „Oral History: Journal of the Oral History
Society” (dalej: „Oral History”), 3 (1975), s. 26–40; R.J. Grele, Development, Cultural Peculiarities and State of Oral History in the United States, [w:] History of Oral History, s. 3–15;
D. Lance, Update from Great Britain, „Oral History Review”, 4 (1976), s. 62–64.

Historia mówiona jako materiał dowodowy

Jednakże nawet pobieżna analiza pokazuje, iż w Stanach Zjednoczonych
przeprowadzono sporą liczbę wywiadów historii mówionej w ramach praktyk tzw. nowej historii społecznej, natomiast w Europie wiele projektów tak
naprawdę powstało z pobudek archiwizacyjnych. Chociaż działania w zakresie historii mówionej prowadzone w różnych częściach świata stanowiły odpowiedź na wyjątkowe lokalne tradycje i indywidualne potrzeby4,
podział archiwizacja–historia społeczna wydaje się mieć zastosowanie
do ogółu przypadków, a także pozostaje sposobem kategoryzacji historii
mówionej przydatnym w celu zrozumienia ewolucji wykorzystania jej jako
świadectwa.
Historia mówiona jako praktyka archiwalna
W Stanach Zjednoczonych, a także w innych obszarach świata, do których
dotarły trendy bądź wpływy instytucji tego kraju, ci, którzy formułowali,
bądź choćby podjęli próby formułowania definicji historii mówionej, łączyli tę definicję z czynnościami archiwizacyjnymi. Zaniepokojeni zmianami
zachodzącymi w erze telefonów, w której ludzie interesu nie prowadzili już
dzienników ani nie spisywali wspomnień, twórcy amerykańskiej historii
mówionej, którzy zebrali się w Kalifornii w 1967 r., aby założyć Towarzystwo Historii Mówionej (ang. Oral History Association), stwierdzili, iż indywidualne wywiady, o ile będą należycie przeprowadzone, opracowane
i skatalogowane w kolekcjach rękopisów i w archiwach, będą w przyszłości
stanowić podstawę do badań historycznych i publikacji naukowych historyków i innych badaczy. Celem takich działań miało być uzupełnienie istniejących zapisów piśmiennych, informacjami pozyskanymi podczas wywiadów, oraz wypełnienie luk w zapisach historycznych w taki sam sposób,
w jaki od początku rozpowszechnienia się piśmienności wypełniano je za
pomocą listów, dzienników i pamiętników. Według Allana Nevinsa, założyciela Columbia University Oral History Research Office, praktyki takie

4 		

Złożoność ta widoczna jest w dziale News from Abroad w czasopiśmie „Oral History”. Zob. również: E. Meyer, Recovering, Remembering, Denouncing: Keeping Memory
of the Past Updated: Oral History in Latin America and the Caribbean, [w:] History
of Oral History, s. 17 i s. 25; J.C.S.B. Meihy, The Radicalization of Oral History, „Words
and Silences. New Series”, 2 (2003), nr 1, s. 31; History of Oral History, s. 41; L. Passerini, Oral History in Italy after the Secong World War: From Populism to Subjectivity,
„International Journal of Oral History”, 8 (1979), s. 82–108.
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miały na celu „otwieranie perspektyw na publikację w formie książkowej”5.
Wnioski były dwa: że wywiady historii mówionej miały być zbierane, by
stać się podstawą publikacji większej liczby książek historycznych, przez
osoby inne niż te, które przeprowadzały te wywiady, oraz że indywidualna
historia mówiona miała sama w sobie być traktowana jak książka6. Historia
mówiona miała być spisywana, indeksowana i edytowana tak, jakby stanowiła publikację. W niektórych wypadkach taki zapis nazywany był wspomnieniami i był często redagowany w taki sam sposób, w jaki redagowano
teksty do publikacji. Na przykład w projekcie Nevinsa na Uniwersytecie
Columbia, w którym edycja dokonywana przez zespół była ograniczona
do minimum, jako datę wywiadu oficjalnie zapisywano datę opracowania
(ukończenia procesu), a nie datę przeprowadzenia wywiadu, na wzór tego,
jak robi się to w świecie wydawniczym7. W tym wszystkim jasne było, iż
końcowy produkt miał być oferowany historiografii jako dokument, na
bazie którego, po uzupełnieniu źródłami pisemnymi, można będzie pisać
książki. W myśl tego skromnego celu Arthur M. Schlesinger Jr., wyrażając
myśl wielu swych kolegów, widział wartość historii mówionej, jako „zasadniczo uzupełniające źródło. To, w czym historia mówiona jest dobra, to
oddawanie relacji między ludźmi – kto z kim pracował, kto kogo lubił, kto
na kogo wpływał… Materiały wspomnieniowe nie mogą konkurować w zakresie dokładności z, powiedzmy, nagraniami z Białego Domu z czasów
Nixona”8. Wielu innych historyków uznawało jednak ostateczny rezultat za
minimalnie przydatny, dodający jedynie kolorytu i anegdot9.

5 		

6 		
7 		
8 		

9 		

Zob.: Oral History at Arrowhead: The Proceedings of the First National Colloquium
on Oral History, red. E. Dixon, J. Mink, Los Angeles 1967. Por. serię wywiadów z założycielami stowarzyszenia opublikowanych w czasopiśmie „Oral History Review”:
D.E. Treleven, An Interview with Jim Mink, „Oral History Review”, 27 (2000), nr 1,
s. 117–142; R. Polsky, An Interview with Elizabeth Mason, ibidem, nr 2, s. 157–179;
Ch. Hardy, An Interview with Alice Hoffman, ibidem, 28 (2001), nr 2, s. 101–135; T.E.
K’Meyer, An Interview with Willa K. Baum: A Career at the Regional Oral History
Office, ibidem, 24 (1997), nr 1, s. 91–112; A. Nevins, The Uses of Oral History, [w:] Oral
History at Arrowhead, s. 27.
D.E. Treleven, An Interview with Jim Mink…, s. 125–127.
R. Polsky, An Interview with Elizabeth Mason…, s. 164.
L.A. Bonfield, Conversation with Arthur M. Schlesinger Jr.: The Use of Oral History,
„American Archivist”, 43 (1980), nr 4, s. 466; cyt. w: A. Schlesinger, Robert Kennedy
and his Times, t. 1, Boston 1978, s. XV.
Zob. komentarz o różnych sławnych historykach w L.M. Starr, The Second National
Colloquium on Oral History, New York 1968.

Historia mówiona jako materiał dowodowy

W związku z tym nie było niczym wyjątkowym, że większość wczesnych amerykańskich projektów historii mówionej realizowana była raczej
przez akademickie lub rządowe archiwa, biblioteki i w ramach kolekcji rękopisów, niż w katedrach historii czołowych uczelni wyższych, i że sporo
uwagi poświęcono zagadnieniom dostępu, praw autorskich, przetwarzania i katalogowania. Naturalnie, jednym z głównych tego powodów była
chęć zapewnienia łatwego dostępu do informacji zawartych w wywiadach.
Naukowcy nie musieli spędzać długich godzin, słuchając oryginalnych nagrań, a skoro nie trzeba było takich nagrań odsłuchiwać, czasem je niszczono. Transkrypcje znacznie łatwiej było zindeksować, co więcej spisywanie
wywiadów narzucało zastosowanie standardów dokumentowania i cytowania. W ten sposób zapewniono też archiwistom możliwość zastosowania do tej nowej formy nagrania dźwiękowego, standardów stosowanych
dotychczas do źródeł pisanych10. Drugorzędnym powodem, choć również
ważnym, była ochrona rozmówcy przed zakłopotaniem z powodu niezręczności, które mogły powstać podczas spontanicznego wywiadu. W związku
z tym transkrypcje przekazywano rozmówcom do korekty. Chociaż możliwe, że w taki sposób powstawało znacznie bardziej wiarygodne świadectwo, ponieważ uwzględniano ponowny, bardziej uważny namysł rozmówcy, główną motywacją do tego wydaje się poczucie niepokoju u archiwistów
w związku z gromadzeniem materiałów potencjalnie zawstydzających, jeśli
nie zniesławiających. Jako że świadectwa historii mówionej miały być publicznie udostępnione pod patronatem instytucji, musiały być świadectwami akceptowalnymi z punktu widzenia kanonów świata wydawniczego.
Dodatkowo wzgląd na prawa autorów wypowiedzi – w tym wypadku rozmówców – wymuszał podporządkowanie świadectw powstałych w ramach
historii mówionej etyce i normom prawnym anglo-amerykańskich tradycji
wydawniczych11. Pozytywną stroną takich praktyk było to, że dokument

10

11

L.M. Starr, Oral History, [w:] Oral History: An Interdisciplinary Anthology, red. D.K.
Dunaway, W.K. Baum, 1984, s. 7. O tym, że ta norma przetrwała aż do archiwów
dźwiękowych, zob. J.-P. Wallot, N. Fortier, Archival Science and Oral Sources, [w:]
Oral History Reader, red. R. Perks, A. Thomson, London 1998, s. 365–378.
Standardowy opis procedur historii mówionej zob.: Oral History Research Office,
Interviewing and Interview Processing, Columbia University, http://www.Columbia.
edu/cu/lweb/indiv/oral/interviewing.html (dostęp: 31 I 2005 r.). W kwestii wywiadów budzących zakłopotanie zob. komentarze Philipa C. Brooksa w E.I. Dixon, Definitions of Oral History, [w:] Oral History at Arrowhead, s. 7.
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stawał się publicznie dostępny, co umożliwiało wielorakie jego interpretacje i przeciwdziałało tendencji do monopolu na teksty źródłowe.
Najbardziej uderzającą cechą takich działań była koncentracja na osobach wpływowych i działaczach – na tych, którzy zazwyczaj gromadzili pisemne zapisy swojej aktywności, zachowując korespondencję, protokoły ze
spotkań czy inne dokumenty. Tak przynajmniej było w wypadku różnych
projektów rządowych, na przykład tych prowadzonych przez biblioteki prezydenckie, ale również na wiodących uczelniach. Nawet projekty dotyczące
historii pracy koncentrowały się raczej na przywódcach związków zawodowych niż na ich szeregowych członkach. Jeśli chodzi o dobór rozmówców,
większość projektów była do szpiku elitarna.
Doświadczenie i prestiż amerykańskich instytucji historii mówionej,
zwłaszcza tych związanych z samorządami federalnymi czy wiodącymi
uczelniami, takimi jak Uniwersytety Columbia, Kalifornijski w Berkeley
czy w Los Angeles, zainspirowały działalność związaną z historią mówioną
w innych państwach. W niektórych wypadkach, jak na przykład w Izraelu,
związek był bezpośredni. W innych miejscach, jak na przykład w Malezji, pośrednikiem był wyszkolony w Stanach archiwista, który zrealizował
pierwszy zorganizowany projekt rządowy. W krajach takich jak Brazylia czy
Indonezja, wczesne działania były finansowane przez amerykańskie fundacje, które celowo wzorowały się na amerykańskiej praktyce12. W Meksyku,
Francji i Kanadzie, gdzie tradycja historii społecznej była głęboko zakorzeniona, wiele wczesnych projektów było i tak zlokalizowanych w archiwach,
a zagadnienia związane z archiwizacją stanowiły istotny aspekt dyskusji nad
użytecznością historii mówionej. W Singapurze David Lance, jeden z niewielu w brytyjskim ruchu historii mówionej zainteresowany archiwami, świeżo
po przyjeździe do Republiki, stał się główną postacią przy tworzeniu pierwszych rządowych projektów archiwalnych. W innych krajach, jak w Hiszpanii, w Niemczech, na Filipinach czy w Nowej Zelandii, kontakty pomiędzy

12

Zob.: Hebrew University of Jerusalem, Institute of Contemporary Jewry, Oral History Division, Catalogue 1, Jerusalem 1963, s. 1; Sh. Shariff, Narrating History through Oral History Technique in Malaysia, „International Journal of Oral History”,
9 (1988), nr 1, s. 40; J.C.S.B. Meihy, The Radicalization…; G.P. Browne, Oral History in Brazil, ibidem.. W 1972 r. organizacja The Ford Foundation wysłała Charlesa T. Morrissey’ego, ówczesnego prezesa Stowarzyszenia Historii Mówionej, do
Indonezji celem skonsultowania metod organizowania projektów z archiwistami,
w szczególności pracującymi w Narodowym Archiwum Indonezji.
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badaczami wykorzystującymi historię mówioną a amerykańskimi projektami archiwalnymi były mniej formalne, lecz miały istotne znaczenie13.
Wszystkie te działania doprowadziły do tego, że do połowy lat 70. XX w.
nastąpił rozkwit kolekcji nagrań historii mówionej, które miały być zdeponowane w archiwach i w innych zbiorach.
Historia mówiona a historia społeczna
Tak jak w Stanach Zjednoczonych rozpędu tej dziedzinie nadała chęć stworzenia dokumentów wypełniających dostrzegalną lukę w istniejących zapisach, tak gdzie indziej historia mówiona wyrosła z tradycyjnych praktyk
historyków, którzy od dawna używali wywiadów do badania przeszłości.
I choć same praktyki nie były niczym nowym, nową była nazwa oraz misja,
która – według historyków Nowej Lewicy – była mieczem obosiecznym:
stworzyć historię dnia codziennego tych, którzy dotychczas byli ignorowani przez historyków, tym samym budując „lepszą” historię; a z drugiej
strony zradykalizować praktykę historyczną poprzez sprzeciw wobec „hegemonicznych” poglądów na temat sprawczości i władzy.
Najdokładniejszy opis wspólnej ewolucji historii mówionej i „nowej”
historii społecznej można znaleźć w książce The Voice of the Past Paula
Thompsona14. Zdaniem Thompsona, historia mówiona stanowiła ostatni
etap długiej tradycji wykorzystywania „ustnych świadectw” do odkrywania
historii życia codziennego w najpełniejszym znaczeniu słowa „codzienne”:
od najdrobniejszych szczegółów wewnętrznego świata rodzinnego aż do
największych zagadnień kultury oporu. Thompson wskazał długi rodowód

13

14

Zob. reportaż o Singapore Oral History Unit w dziale „News and Notes”, w „International Journal of Oral History”, 1 (1980), nr 3, s. 213. Mercedes Vilanova z Hiszpanii
opisała swoje wizyty w zakładach historii mówionej na University of Columbia i University of California w Berkeley w: M. Vilanova, The Struggle for a History without
Adjectives: A Note on Using Oral History Sources in Spain, „Oral History Review”,
24 (1994), nr 1, s. 81–90. Na podobny temat zob. L. Neithammer, Oral History in the
United States: Zur Entwicklung und Problematic Daichroner Befragungen, „Archive
für Sozialgeschichte”, 18 (1978), s. 457–501; M.A. Foronda, Oral History in the Philippines, „International Journal of Oral History”, 2 (1981), nr 1, s. 13–25. Pełniejszy opis
ruchu znaleźć można w: idem, Kayasaysayan: Studies on Local and Oral History,
Manila 1991.
Zob.: P. Thompson, Voice of the Past: Oral History, wyd. 2, New York 1988. Bardziej
szczegółowo: R. Samuel, Local History and Oral History, „History Workshop Journal”, 1 (1976), s. 191–208.
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historii mówionej, począwszy od Herodota, poprzez badania Julesa Micheleta nad rewolucją francuską, studia nad kulturą ludową, tradycje reportażu społecznego (m.in. Henry’ego Mayhewa oraz Beatrice i Sidney Webb),
działalność chicagowskiej szkoły socjologii, aż do amerykańskich opowieści niewolniczych zebranych przez Works Progress Administration15. O ile
zatem archiwalna historia mówiona narodziła się jako oddzielna praktyka
wraz z pojawieniem się dyktafonu, o tyle w ramach historii społecznej od
zawsze stanowiła część badań historycznych. Jej dziedzictwem była historia społeczna, pisana przez małe „s”. Nie taka, która opowiadała o sporach
i zwadach hrabiny Millicenty oraz hrabiego Gotrocksa, dotyczących ich
posiadłości i domów w mieście, ale taka, która skupiała się na zwykłym codziennym życiu klasy robotniczej i jej członków: kobiet, dzieci i mniejszości
rasowych i etnicznych; tych, których głos był lekceważony w tradycyjnej
opowieści o władzy politycznej i ekonomicznej. Historia mówiona odegrała zatem główną rolę w kulturalistycznych odmianach historii społecznej
zdefiniowanych przez brytyjskich i amerykańskich historyków społecznych, szczególnie przez E.P. Thompsona, Erica Hobsbawma, Herberta Gutmana i Eugene’a Genovese’a16. Historia mówiona stała się częścią zmagań
o to, by stworzyć historię opowiadaną oddolnie17.

15
16

17

P. Thompson, Voice of the Past, s. 27–59.
Zob.: Oral History Society (UK), Interview in Social History, „Oral History. Special
issue”, 1 (1972), nr 4, – reportaże z konferencji przedmiotowej zorganizowanej przez
Social Science Research Council, University of Leicester, 23–25 marca 1972 r.; P. La
Hausse, Oral History and South African Historians, „Radical History Review”, 46/47
(1990), s. 346–356; Popular Memory Group, Popular Memory: Theory, Politics, Memory, [w:] Making Histories: Studies in History-Writing and Politics, red. R. Johnson,
G. McLennan, B. Schwarz, D. Sutton, London 1982, s. 205–252; D. Lance, Oral History in Britain. O pojęciu „kulturalizmu” w nowej historii społecznej zob.: R. Johnson,
Edward Thompson and Eugene Genovese and Socialist Humanist History, „History
Workshop”, 6 (Autumn 1978), s. 79–100; oraz W.H. Sewell, The Concept(s) of Culture,
[w:] Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Social and Culture,
red. V.E. Bonell, L. Hunt, Berkeley 1999, s. 35–61.
Zob.: wydania specjalne „Oral History”; T. Vigne, Family History [et al.], J. Bornat, Women’s History [et al.]; reportaże „News From Abroad” o historii mówionej
w Niemczech, dostępny w Oral History Society (UK), „Australasia”; różne reportaże
międzynarodowe: D. Dunaway, K. Baum, Oral History and Regional Studies, „Oral
History”, nr 5 (2), s. 341–424.
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Praktycy byli przekonani, że takie wykorzystanie historii mówionej nie
tylko zaowocuje stworzeniem historii lepszej, tj. lepiej odzwierciedlającej
prawdziwe napięcia społeczne, lecz także stworzy podstawy do zmiany
kierunku nauk historycznych. W najbardziej ograniczonym zakresie historia mówiona miała przyczynić się do transformacji historii z dyscypliny
w działalność18. Najbardziej ambitnym celem było przekształcenie badań
historycznych w narzędzie rekonstrukcji porządku społecznego, w metodę
budowania świadomości – wywiad historii mówionej stanowiłby dla aktywistów zarówno moment zwiększania świadomości, jak i podstawę do wyrażania radykalnych wizji19. Badani radykalizowaliby się w procesie przypominania sobie przeszłości i obecnego w niej ucisku, a badacze włączaliby
się w toczącą się walkę z uciskiem. Radykalne i niezgodne z dominującymi
tradycje miały być wskrzeszane i stawać się częścią aktualnych ruchów społecznych. Ta dwojaka wizja stanowiła nieodłączny element rozkwitu historii
mówionej nie tylko w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, ale też w wielu częściach świata, w których historycy usiłowali zrozumieć dziedzictwo ucisku,
jak faszyzmu, nazizmu i stalinizmu w Europie, apartheidu w Afryce Południowej czy lokalnych reżimów istniejących wówczas w różnych częściach
Ameryki Łacińskiej, a także długotrwałych konsekwencji brutalnego kolonializmu20. Nie dziwi zatem, że „History Workshop Journal”, czasopismo

18

19

20

R. Samuel, Unofficial Knowledge, [w:] Theatres of Memory, red. R. Samuel, London
1994, s. 3–48.
Takie poglądy wyrażane były głównie na stronach „History Workshop Journal”, ale
redaktorzy czasopisma nie byli osamotnieni w tych nadziejach.
Zob.: Our common history: the transformation of Europe, red. P. Thompson, N. Burchardt, London 1982; S. Lindqvist, Dig Where You Stand, „Oral History”, 2 (1979),
s. 22–30; Oral History Society (UK), Finland; G. Contini, Toward a Story of Oral
History in Italy, „History of Oral History”, red. K. Hartewig, W. Halbach, s. 57–69;
E. Meyer, Recovering, Remembering, Denouncing: Keeping Memory of the Past Updated: Oral History in Latin America and the Caribbean, „History of Oral History”,
red. K. Hartewig, W. Halbach, s. 17–25; E.S. Andrade, Oral History in Mexico, „Oral
History Review”, 3 (1988), s. 215–220; B. Bozzoli, P. Delius, Radical History and South
African Society, „Radical History Review”, 1990, nr 46/47, s. 13–46; P. La Hausse, op.
cit., s. 346–356, zwracają uwagę na rolę historii mówionej w podtrzymywaniu ustnej
tradycji oporu wobec apartheidu. Zwięzłą listę dzieł na temat aktywizmu w zakresie
historii mówionej zob.: R. Perks, A. Thomson, Introduction to Part III. Advocacy and
Empowerment, [w:] Oral History Reader, s. 183–188.
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będące jednym z ośrodków historii mówionej w Wielkiej Brytanii, zostało
założone przez socjalistycznych historyków i do nich adresowane.
Różnice między tymi dwiema postawami wobec zbierania wywiadów
historii mówionej były jasne. Nie było większej zgody co do tego, z kim powinno się przeprowadzać wywiady, kto powinien je przeprowadzać ani co
należało robić z tymi wywiadami dalej. Mówiąc ogólnie, jedni zakładali przeprowadzanie wywiadów z tymi, którzy pozostawiali po sobie inny zapis, stanowiący podstawę do badań, natomiast cel drugich można by określić jako
zupełnie przeciwny. W projektach archiwizacyjnych oddzielano przeprowadzenie wywiadu od jego późniejszego wykorzystania, podczas gdy historycy społeczni byli zdania, że to osoby przeprowadzające wywiady są odpowiedzialne za ich wykorzystanie i interpretację, wprowadzając tym samym
jedno z najważniejszych rozróżnień pomiędzy historią mówioną a innymi
rodzajami badań historycznych: tutaj to historycy sami tworzyli dokumenty, które później mieli zinterpretować. Choć obecnie takie twierdzenie może
wywoływać uśmiech, to zarzut postawiony przez Philipa C. Brooksa z Truman Library podczas pierwszego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa
Historii Mówionej, że „osoba gromadząca świadectwa dla innych badaczy
niemal z definicji wykonuje pracę bardziej obiektywną, niż ktoś piszący własną książkę, a zwłaszcza ktoś, kto ma coś do udowodnienia”, jasno wskazał istnienie fundamentalnego i nierozwiązanego problemu teoretycznego i metodologicznego tkwiącego w praktyce historii mówionej21. Pojawiła się również
dyskusja na temat późniejszego obchodzenia się z wywiadami. Podczas gdy
archiwiści i bibliotekarze zajmujący się rękopisami wykazywali duże zainteresowanie sposobami opracowania i publicznego udostępniania wywiadów,
dla praktykujących historyków nie było to istotnym zagadnieniem. Nie był
nim również najwyraźniej monopol na źródła.
Łatwo można by zbyt radykalnie oddzielić geograficzne zasięgi dwóch wyżej opisanych form historii mówionej. Jak już wspomniano, istniały projekty
archiwizacyjne w różnych częściach Europy, Ameryki Łacińskiej, Australii
i Afryki Południowej, jak i amerykańskie projekty w zakresie historii społecznej, szczególnie organizowane na Uniwersytecie Karoliny Południowej i Uniwersytecie Duke’a22. Jednakże spory miały wydźwięk osobisty i bywały za-

21
22

E.I. Dixon, op. cit., s. 6.
P. Thompson, op. cit., s. 26–40; A.W. Jefferson, Echoes from the South: The History
and Methodology of the Duke University Oral History Program 1972–1982, „Oral History Review”, 1984, nr 12, s. 43–62.
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żarte23. Z czasem zainteresowanie różnicami, które wcześniej wydawały się
tak ważne, osłabło. Kontrowersje zmalały w związku z tym, że coraz większa liczba archiwistów zaczęła wykorzystywać swoje wywiady do różnych
celów, czasami nawet publikując oparte na nich monografie, coraz więcej
też projektów historii społecznej dotyczyło przedsięwzięć jednocześnie archiwalnych i wydawniczych, a historycy znacznie częściej rozglądali się za
możliwością zarchiwizowania swoich wywiadów24. Podział na dwie formy
historii mówionej jednak przetrwał, i słusznie, gdyż określa on rzeczywiste
różnice w podejściu, wykorzystaniu i definiowaniu odbiorców25. Wywiady
gromadzone w archiwum są używane przez historyków, których od procesu tworzenia dzieli kilka etapów, a ci historycy, którzy swoje wywiady zdeponowali w archiwum, odkrywają, że są one wykorzystywane i interpretowane przez innych na sposoby zupełnie różne od tych, które przyświecały

23

24

25

Paul Thompson w Oral History in North America wyjątkowo ostro wypowiedział się
o kosztownych metodach i elitarności Columbia University Oral History Research
Office. Dyrektor Louis Starr odwzajemnił się Thompsonowi, recenzując jego pracę: „podsumowując poszczególne części The Voice of the Past, brzmią one lepiej niż
całość; to próba postawienia za wzór tych właściwie myślących, a całą resztę niech
diabli biorą”; L. Starr, Review of The Voice of the Past, by Paul Thompson, „Oral History
Review”, 6 (1978), s. 67–68; Wygłoszona podczas wielu różnych spotkań, nieopublikowana, najbardziej dogłębna krytyka projektów archiwalnych, została przedstawiona przez Lawrence’a Goodwyna, który twierdził, że głupstwem było zatrudnianie kogoś do przeprowadzania wywiadów w naszym imieniu; wywiady powinny być
zawsze wykonywane według określonego planu badań, transkrybowanie uznając za
stratę czasu, ponieważ trudno spodziewać się, aby ktoś korzystał z wywiadu przeprowadzonego przez kogoś innego; relacja między archiwistami i ich podmiotami
była bowiem zbyt bliska, aby właściwie zobrazować często przeciwstawne stanowiska dwóch rozmówców.
W Shaping and Reshaping Life Stories Paul Thompson opisuje ten proces w Wielkiej
Brytanii. Wspaniałym przykładem pracy opublikowanej w ramach praktyk archiwistycznych, która łączy badania i wywiady różnych autorów, jest Like a Family J.D.
Halla. Projekty w ramach historii społecznej od dawna stanowiły połączenie zbioru
wywiadów i publikacji wyników badań. Zob.: The Baltimore Book: New Views of Local History, red. E. Fee, L. Shopes, L. Zeldman, Temple University Press 1991; Kampong days: Village life and times in Singapore revisited, National Archives, Singapore
1993; Brass Valley: The Story of Working People’s Lives and Struggles in an American Industrial Region, red. J. Brecher, J. Lombardi, J. Stackhouse, Temple University
Press 1982.
R.J. Grele, Why Call It Oral History: Some Ruminations from the Field, „Pennsylvania History”, 4 (1993), s. 506–509.
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ich tworzeniu. Te różnice to ważny element przy rozstrzyganiu sporów dotyczących wszystkich aspektów przetwarzania historii mówionej. Z czasem
jednak, nawet pomimo tych różnic, można było dostrzec z innej perspektywy, że historia mówiona jako praktyka archiwalna i historia mówiona jako
historia społeczna opierały się na pewnych wspólnych założeniach praktyk
historycznych.
Wspólny świat
Kiedy spojrzy się na to, w jaki sposób w latach 60. i 70. XX w. tworzyły się
praktyki historii mówionej, wydaje się jasne, że – niezależnie od formy – myśl
przewodnia i rzeczywista praca były oparte na zestawie wspólnych zainteresowań i założeń. Spośród nich najważniejsze były: zainteresowanie historią
lokalną, poglądy na związek historii mówionej z pracą historyka oraz zbiór
tych samych założeń epistemologicznych. Pod każdą z tych wspólnych cech
kryły się jednak indywidualne zagadnienia i różne potencjały.
Choć z zupełnie innych, a jednocześnie wzajemnie dopełniających się
powodów, oba nurty myśli o historii mówionej wykazywały ogromne zainteresowanie historią lokalną i wywierały wpływ na działania z nią związane. Ci, którzy pragnęli stworzyć archiwum dokumentów ustnych, często
zachęcali lokalne biblioteki, towarzystwa historyczne czy organizacje pożytku publicznego do inicjowania projektów mających na celu przeprowadzanie wywiadów z miejscowymi liderami. W związku z długimi tradycjami historii lokalnej, naturalne było, że historia mówiona stanie się częścią
ruchu poznawania własnej historii lokalnej i tworzenia bazy dokumentacyjnej dla takiej historii. Zatem również nacisk historii społecznej na wyjście poza historię centrum politycznego czy stolicy nadał lokalnym próbom
dokumentowania życia codziennego status politycznego priorytetu. Jeżeli, na przykład, najnowsza historia rolnictwa miałaby wyjść poza debaty
parlamentarne czy rynek ogólnokrajowy w kierunku badania codziennych
praktyk rolniczych, po ich świadectwa należałoby zwrócić się do źródeł
lokalnych. Ma to zastosowanie również do wszystkich pozostałych subdyscyplin historii społecznej. Na dłuższą metę może się okazać, że największą zasługą historii mówionej była jej rola w przywróceniu do życia
historii lokalnej. Była to jednak jednocześnie nowa historia lokalna, której
celem było zaszczepienie w tym, co lokalne, dumy, tożsamości, a także
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politycznej sprawczości26. W takim właśnie znaczeniu historycy zajmujący
się dziejami lokalnych społeczności wprowadzili do dyskusji o historii mówionej nowe pojęcie źródła oraz ujawnili napięcia wewnątrz historii społecznej pomiędzy akademikami i lokalnymi historykami.
Następstwem tego zainteresowania historią lokalną i lokalnych społeczności było wykorzystanie historii mówionej jako narzędzia edukacji
w szkołach podstawowych i średnich. Szczególnie w kręgu anglosaskim
zachęcano nauczycieli, aby wysyłali uczniów do prowadzenia wywiadów
z członkami lokalnych społeczności, i zapraszano ich do wiodących ogólnokrajowych i regionalnych stowarzyszeń, z których większość dość wcześnie powołała własne komisje edukacyjne, mające promować takie właśnie
wykorzystanie historii mówionej27.
Zarówno dopiero co wykształceni historycy społeczni, jak i archiwiści
tworzący zbiory, byli zdania, że świadectwa powstałe w ramach historii mówionej są podobne do innych świadectw wykorzystywanych przez historyków, w związku z czym można je badać i analizować w taki sam sposób, jak
historycy robili to w przeszłości. To przekonanie podzielało również wielu
historyków zajmujących się historią lokalną. Jednak historycy badający dzieje
społeczności postrzegali świat nieco inaczej, wskazuje na to sam termin „społeczność”. „Społeczność” zakładała bowiem istnienie pewnej emocjonalnej
czy symbolicznej (subiektywnej) więzi pomiędzy ludźmi na konkretnym obszarze, a także pomiędzy historykiem, który na tym obszarze zbierał wywiady, i ludźmi, którzy tych wywiadów udzielali. Świadectwo historii mówionej
stanowiło zatem dowód istnienia takich więzi. Choć uzyskanie jakiejś ogólnej
czy teoretycznej definicji czy rozumienia terminu „społeczność” okazało się
bardzo trudne, to jego zwolennicy twierdzili, że historia mówiona może służyć celom znacznie wykraczającym poza tworzenie tekstów historycznych,
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Źródła dokumentujące związek historii mówionej z historią społeczną są zbyt liczne,
by je tutaj wymieniać. Różne wydania „Oral History”, „Oral History Review”, „History Workshop Journal”, „Oral History Association of Australia Journal”, „Canadian
Journal of Oral History” i „International Journal of Oral History”, zawierają niezliczone artykuły i wzmianki na ten temat. Dodatkowo, programy dorocznych spotkań
różnych, ogólnokrajowych stowarzyszeń, także na szczeblu międzynarodowym, są
pełne takich opisów. Celem omówienia różnic między historią lokalną a społeczną
i wglądu w problematykę tych pojęć zob.: R. Samuel, Local History…, s. 191–208.
Zob.: L. Wood, Oral History Projects in Your Classroom, Oral History Association
2001.
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i że takie cele są bardzo liczne i zróżnicowane, od mobilizacji politycznej do
różnych form terapii28.
Zbieżności pomiędzy historykami społecznymi a archiwistami były
również widoczne, co najważniejsze dla niniejszych rozważań, we wspólnym przekonaniu o tym, jakiego rodzaju historyczna praca ma być najważniejsza, czym jest dokument historyczny i w jaki sposób powinien być
odczytywany. I choć należy dostrzegać różnice między podejściem do historii mówionej archiwistów i historyków społecznych, to rzecznicy obu
stron zgadzali się co do podstawowego założenia, że ostatecznym i najważniejszym rezultatem działań – nawet w wypadku projektów lokalnych
i społecznościowych – powinna być opublikowana monografia. Czołowi
działacze na tym polu doceniali żywotność zbiorów historii mówionej dla
wystaw muzealnych, audycji radiowych czy projektów animacji kulturalnej, jednak przy ocenie wartości i osiągnięć historii mówionej w centrum
uwagi pozostawała lista opublikowanych monografii zawierających wywiady. To podobieństwo widać wyraźnie w rozdziale książki Thompsona, dotyczącym osiągnięć historii mówionej, i dzięki przypisom do tego rozdziału
oraz w rozmaitych sprawozdaniach rocznych Louisa Starra, opublikowanych
przez Columbia University Oral History Research Office29. W obu przypadkach dostrzec można postawę defensywną, która – w związku z tym, że
historia mówiona była wówczas jeszcze postrzegana jako margines działalności historycznej – poszukiwała uznania dla historii mówionej poprzez odwoływanie się do jej użyteczności dla tradycyjnego środowiska historyków.
Taka obronna postawa wynikała z ówczesnej marginalizacji historii mówionej, co z kolei pozwala wyjaśnić tradycjonalizm, z jakim definiowano wywiad historii mówionej, sposób jego tworzenia i odczytywania30. Wywiady
historii mówionej postrzegano jak wszystkie inne dokumenty historyczne,

28

29

30

Zob.: P. Thompson, Projects, „Voice of the Past”, t. 2, s. 166–195; R. Jamieson, Some
Aspects of Oral History in New Zealand, the United States of America and the United
Kingdom. Report for the Winston Churchill Memorial Trust of Australia, Oral History Association of Australia, Melbourne 1992; opis kilku lokalnych projektów, wielu
długoterminowych, poświęconych różnym formom usług społecznych i terapii.
P. Thompson, The Achievement of Oral History, „Voice of the Past”, 1978, s. 65–90;
Zob.: publikacje wymienione z Columbia Center for Oral History Research Office,
New York 1974, s. 13–15; 1975, s. 12–15; 1980, s. 11–14; 1981, s. 14–18.
Zob.: krytyka w J. Fentress, C. Wickham, Social Memory, Oxford 1992, s. 89–90.
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miały być zatem traktowane przez historyków w taki sam sposób, jak inne
źródła. W konsekwencji – jak argumentowali teoretycy – pomiędzy historykiem a źródłem (osobą udzielającą wywiadu) powstawał zrozumiały dystans. Historyk występujący w roli przeprowadzającego i interpretującego
wywiad był zdystansowanym i pełnym refleksji obserwatorem, tak samo
jak osoba analizująca manuskrypt. Obiektem obserwacji miało być źródło
historyczne. Przenikliwy i „obiektywny” historyk miał użyć narzędzi tradycyjnej historiografii, aby odkryć drzemiącą w źródłach „prawdę”, ukrytą
wśród faktów, które miały być w tym procesie wydobyte. Fakty takie miały
jasne znaczenie i mogły być sprawdzone pod względem dokładności, weryfikowalności i reprezentatywności przez historyka, którego rola była niekwestionowana, a uwikłanie kulturowe w tym procesie było niewidoczne.
Uważano, że wiedza kryje się w kumulacji faktów, których wzajemne zależności czekają na odkrycie przez odpowiednio przygotowanego zewnętrznego obserwatora, a problemy, które napotykano, wykorzystując historię
mówioną, były takie same jak te, które pojawiały się przy wszystkich źródłach i wynikały z techniki przeprowadzania czynności. Celem było wyprodukowanie informacji, których wiarygodność i weryfikowalność mogłyby
być określone za pomocą tradycyjnych metod wykorzystywanych w badaniach historycznych.
Nie jest niczym niezwykłym to, że dany dyskurs najpełniej definiuje jego
krytyka. W tym wypadku najbardziej czytelna opinia na temat postrzegania wywiadów jako danych znalazła się w dwóch pracach krytycznych na
temat The Voice of the Past: w analizie opublikowanej przez The Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies Popular Memory Group
oraz w pracy Johna Murphy’ego opublikowanej w australijskim czasopiśmie „Historical Studies”31. Obie krytyki są bardzo sceptyczne w stosunku do tego, co ich autorzy postrzegają jako empiryczne i pozytywistyczne
podejście Thompsona do historii mówionej, w szczególności jego nacisk na
dokładność oraz niechęć, by widzieć w historii mówionej kulturowy artefakt. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Thompson nie był w swoich poglądach
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P. Thompson, Evidence, „Voice of the Past”, 1987, s. 91–137; Popular Memory Group,
Popular Memory…; J. Murphy, The Voice of Memory: History, Autobiography and
Oral History, „Historical Studies”, 1986, s. 157–175.
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odosobniony. Ta krytyka zatem należy się nie tylko jemu. Jak już wspomniano, taką samą wizję proponował w Stanach Zjednoczonych Brooks
we wczesnych rozważaniach Towarzystwa Historii Mówionej, podobnie
jak Nevins, który poszedł nawet o krok dalej niż Thompson, twierdząc,
że w wywiadach nie wolno pozwolić na „pominięcia”, a „obowiązkiem”
przeprowadzających wywiad miało być „pozyskiwanie jasnych i zgodnych
z prawdą odpowiedzi” na drodze „sztywno ustrukturyzowanych” i „surowych” „przesłuchań”32. Identyczne postulaty, choć w nieco subtelniejszy
sposób, pojawiły się w esejach Alice Hoffman, Williama Cutlera czy Williama Mossa. Takie same założenia znaleźć można było również w większości
doniesień dotyczących tej dyscypliny w każdej ogólnokrajowej publikacji33.
Takie poglądy stanowiły podstawę podręczników i elementarzy publikowanych w tym czasie – albo otwarcie odnosząc się do prac z zakresu nauk
społecznych, albo mniej wprost, tak jakby były niepodważalne34.

32

33

34

E. Dixon, Definitions…, s. 7, 8; M. Brooks, Long, Long Ago: Recipe for a Middle School
Oral History Program, „OHA Magazine of History”, 3 (1997), s. 18: Brooks nazwał
nawet rozmówców „ofiarami”; A. Nevins, The Uses of Oral History, [w:] Oral History
at Arrowhead, red. E. Dixon, J.V. Mink, s. 28.
A. Hoffman, Reliability and Validity in Oral History, [w:] Oral History: An Interdisciplinary Anthology, Berkeley 1996, s. 87–93; W. Cutler, Accuracy in Oral History
Interviewing, [w:] Oral History…, s. 99–106; W. Moss, Oral History: An Appreciation,
[w:] Oral History…, s. 107–120; Wskazanie międzynarodowego zakresu empirycznego podejścia do historii mówionej, zob.: Oral History Association of Australia, Local
History; B. Bozzoli, Interviewing the Women of Phokeng, [w:] Oral History Reader,
red. R. Perks, A. Thomson, s. 147; Praca ta uznaje inne sposoby wykorzystania wywiadu, lecz priorytet przyznaje „źródłom informacji”.
Zob.: H. Nathan, Critical Choices in Interviews: Conduct, Use, and Research Role,
University of California Institute of Governmental Studies, Berkeley 1986; Guide to
Aural Research, red. W.J. Langlois, Provincial Archives of British Columbia, Victoria
1976; W. Moss, Oral History Program Manual, New York 1974; dla wcześniejszych
przykładów odniesień do literatury z zakresu nauk społecznych zob.: D.F. Musto,
S. Benison, Studies in the Accuracy of Oral Interviews, [w:] Fourth National Colloquium, red. G.P. Colman, s. 167–181; P. Thompson, Evidence, op. cit.; Zob.: T. Lummis, Structure and Validity in Oral Evidence, „International Journal of Oral History”, 2 (1983), s. 109–120. Trevor Lummis podaje wyszukaną wersję takich przekonań.
Paradoks wywiadu jako metody i sprzeczności pomiędzy potrzebą relacjonowania
podczas wywiadu i dla przeprowadzającego wywiad, który jest „biernym narzędziem”, świetnie omówione są w: R.K. Merton, M. Fiske, P.L. Kendall, The Focused
Interview: A Mannual of Problems and Producedures, New York 1956; praca, która,
co ciekawe, nie pojawia się w przeważającej liczbie omówień dotyczących historii
mówionej.
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Ogólny brak teoretycznej refleksji nad tymi problemami spowodował
niekończące się dyskusje na temat technik przeprowadzania wywiadów.
Z pewnością naiwnie zdano sobie sprawę, że wywiady historii mówionej
są w jakiś sposób „inne”, gdyż wykazywały pewne charakterystyczne cechy
w związku z tym, że polegały na pamięci i relacjach społecznych powstałych w ramach wywiadu bezpośrednio angażującego historyka w tworzenie „twarzą w twarz” dokumentów, które miały być później wykorzystane przez niego lub przez innych. Dyskurs skupił się jednak na tym, w jaki
sposób kontrolować okoliczności wywiadu tak, aby tę relację [społeczną]
przełamać albo wykorzystać do uzyskania najbardziej wiarygodnego dokumentu. Z trudnościami wywiadu poradzić można było sobie za pomocą
tradycyjnego zdrowego rozsądku, który historycy stosowali do wszystkich
innych źródeł. Takie rozumienie tej czynności było powszechne wśród historyków oralnych.
Pomimo opisanych wyżej ograniczeń teoretycznych oraz mimo pozornej słuszności krytyki wskazującej, że tym, którzy gromadzili i wykorzystywali wywiady historii mówionej, z powodu zbyt wąskiego postrzegania
praktyki historii mówionej, nie udało się w pełni wykorzystać jej potencjału,
by stawić czoła tradycyjnym ograniczeniom zawodu historyka bądź spełnić
jej radykalne obietnice, jasne było, że do pierwszej połowy lat 70. XX w. oba
podejścia do historii mówionej – archiwalne i historyczno-społeczne – zyskały niekwestionowaną popularność i poważanie. Nawet spoglądając sceptycznie na bibliografie zdające się wychwalać tę działalność, trzeba przyznać, że historia mówiona stała się świetnym produktem. Coraz większe
grono historyków, w szczególności byłych aktywistów z lat 60., którzy weszli do świata akademickiego, tworząc takie subdziedziny, jak historia robotnicza, historia kobiet, historia afroamerykańska czy etniczna, wykorzystywało zbiory historii mówionej bądź przeprowadzało wywiady do swoich
monografii. W rzeczy samej, historia mówiona w twórczy sposób poszerzyła horyzonty nowej historii społecznej, tworząc nowe źródła i nowe sposoby odczytywania dawnych źródeł. Spora liczba uczelni oferowała szkolenia
z technik historii mówionej i coraz więcej fundacji wyrażało chęć finansowania działań związanych z historią mówioną. Nie było zaskoczeniem, kiedy amerykańskie Towarzystwo Historii Mówionej w 1974 r. zatytułowało
swoje coroczne spotkanie Historia Mówiona dojrzewa (ang. „Oral History
Comes to Age”). Był to zaledwie jeden z przejawów samochwalczego tonu,
który wkradł się w dyskusje historyków oralnych.
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Uczeni i aktywiści
Opór przeciw przyłączeniu się do pochwalnego chóru, wysławiającego naukowe zastosowania historii mówionej nadszedł głównie nie ze strony tradycyjnych historyków, choć i tam zdarzało się studzenie entuzjazmu, lecz
ze strony historyków lokalnych – szczególnie reprezentujących Nową Lewicę – którzy twierdzili, że coraz szersze wykorzystanie historii mówionej
do celów naukowych sprawia, że praktyka ta lokuje się poza zasięgiem zwykłych ludzi. Poza tym znacznie bardziej abstrakcyjny język i coraz wyższa
cena naukowych publikacji uniemożliwiały prowadzenie skutecznej polityki. Takie zarzuty odzwierciedlały napięcia pomiędzy akademickimi historykami i aktywistami35.
Jak wspomniano wyżej, historycy badający społeczności i polityczni aktywiści wcześnie zdali sobie sprawę z tego, że poufała relacja wpisana w sytuację wywiadu była równie istotna, jak odczytanie tekstu, który w takiej
relacji powstał. Wielu było zdania, że to ta relacja pozwala na pozyskanie
historii „w czystej formie”. Jedną z przyczyn tego, że środowisku naukowemu nie udało się wytworzyć historii ludzi do tej pory wykluczanych, było
to, że uczeni nie chcieli takich osób słuchać. Teraz można było pozyskać
historię – jak mawiali niektórzy – wprost u źródła, bezpośrednio od ludzi,
bez wpływu ideologii profesjonalnej kasty historyków i socjologów. Radykalizm historii mówionej polegał na tym, że dawała ona głos samym ludziom. Ten argument zyskał wielką moc w świecie historii mówionej36.

35
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Popular Memory Group, Popular Memory…, s. 215–216.
S. Yeo, The Politics of Community Publications, [w:] People’s History and Socialist
Memory, red. R. Samuel, s. 44–46; W. Lowenstein, Weewills in the Flour: An Oral Record of the 1930s Depression in Australia, Melbourne 1978; S. Lynd, Guerilla History
in Gary, „Liberation”, 14 (1969), s. 17–20; S. Lynd, Personal Histories of the Early CIO,
„Radical America”, 3 (1971), s. 50–51; D. Rosen, T. Rosengarten, Shoot-Out at Reeltown: The Narrative of Jess Hull, „Radical America”, 6 (1972), s. 67; Warto również
zapoznać się z: J. Green, Review of Rank and File: Personal Histories of Working Class
Organizers, „History Workshop Journal”, red. A. Lynd, S. Lynd, 4 (1977), s. 223–225;
która kwestionuje brak jakiegokolwiek odniesienia się redaktorów do ich technik
redakcji i selekcji. Podobne są założenia, czasami jawne, ale często nieodnotowane,
stojące za niezliczonymi publikacjami opartymi na pozornie nieredagowanych wywiadach, począwszy od historycznych prac popularnonaukowych, takich jak autorstwa Studsa Terkela, poprzez świadectwa ustne z Ameryki Łacińskiej, skończywszy
na opowieściach amerykańskich niewolników z lat 30. XX w. i dowolnej liczby autobiografii. Pod wieloma względami to był i pozostaje popularny pogląd na historię
mówioną.
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Ze względu na to, że – poza nielicznymi wyjątkami – nie było głębszego dialogu, dyskusja na temat relacji tworzącej się podczas wywiadu
przeszła w debatę, skupiającą się z jednej strony na działalności „profesjonalnych” historyków i archiwistów chcących stworzyć dzieła, w których
ograniczą relację pomiędzy stronami do samego wywiadu, a prawo do
interpretacji zastrzegają dla historyka; a z drugiej strony – na uprzedmiotowieniu tego doświadczenia w imię zwiększania świadomości. Kontrast
pomiędzy tymi dwoma stanowiskami świetnie zaznaczył Michael Frisch.
Recenzując Hard Times Studsa Terkela37, Frisch postawił fundamentalne
pytania o naturę historii mówionej w formie, w jakiej pojawiła się ona
w latach 60. XX w., jako źródło informacji i wglądu do wykorzystania
w tradycyjny sposób oraz jako sposób obejścia historycznej interpretacji.
W entuzjazmie otaczającym historię mówioną Frisch odnalazł zestawienie sprzecznych postaw wobec historii, z których żadna nie była ściśle historyczna, obie zaś mocno konserwatywne w swoich założeniach. Pierwsza z postaw przyjmowała, że historia mówiona to więcej historii, zwykłe
gromadzenie coraz większej ilości danych. Druga, to populistyczny ruch
ucieczki od historii, co wpisane było we wzniosłą misję wyjścia w jakiś
sposób poza środowisko zawodowych historyków i pozyskania „czystszej”
wersji historii od ludu. Żadna z tych postaw, według Frischa, nie wykorzystywała potencjału historii mówionej ani nie odwoływała się do kwestii
tego, w jaki sposób pamięć i historyczne konstrukty wyznaczały sposoby budowania własnej historii przez ludzi i przeżywania własnego życia
w historii. Według Frischa prawdziwą istotą rzeczy było to, jak czytelnicy
mieliby „zrozumieć podlegający zmianom układ tworzony przez czyste
wspominanie i refleksyjną syntezę – zarówno relacji historycznych, jak
i faktów – który cechuje większość wywiadów”38 w publikacji Terkela39.
Ani „więcej historii”, ani „brak historii” nie odpowiadają na ważne pytania związane z kwestią zrozumienia świadomości. Zamiast tego Frisch
dostrzegał znacznie bardziej złożone zadanie historii mówionej:
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Zobacz ten tekst w niniejszym tomie (przyp. red.).
Tłumaczenie niniejszego cytatu za tekstem Frischa z tomu (przyp. red.).
M. Frisch, Oral History and Hard Times: A Review Essay, „Oral History Review”,
1979, s. 76.
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Analizując, jak doświadczenia, pamięć i historia mieszają się i jak są rozumiane przez
ludzi, którzy są nosicielami swoich własnych historii i przynależą do swoich własnych
kultur, historia mówiona wnosi perspektywę wielkiej wagi: zachęca, abyśmy niejako
wyszli z naszych ram kulturowych i przyjrzeli się, jak one działają. Pozwala nam tym
samym prześledzić momenty świadomości i kultury, niemożliwe do uchwycenia od
wewnątrz. […] choć kusi, aby świadectwo historyczne traktować jako historię samą
w sobie [...] dokumenty historii mówionej sugerują coś zgoła innego40.

Stało się jasne, że historycy oralni zostali wezwani do przemyślenia swojej
praktyki, tak aby teorię świadectwa przesunąć poza poszukiwanie danych
o wydarzeniach i pchnąć w stronę rozważań nad dynamiczną i dialektyczną relacją pomiędzy przeprowadzającym wywiad a rozmówcą w procesie
tworzenia tego, co nazwać można po prostu tekstem.
Transformacja
Pogląd przyjęty przez Frischa na sposób odczytywania wywiadu historii
mówionej stanowił jeden z wielu sposobów rozumienia i rozważań nad
praktyką, które pojawiły się w drugiej połowie i pod koniec lat 70. i dokonały przemiany w tej dziedzinie: przejścia, jak już wspomniano, od poszukiwania informacji do poszukiwania metody odczytywania tekstu jako
czegoś więcej niż jedynie dokumentu. Ta przemiana stanowiła element obszerniejszych i głębszych zmian w zakresie nauk historycznych, od historii
społecznej ku kulturoznawstwu41.
Od początku pojawiały się głosy zachęcające do bardziej wnikliwego odczytywania historii mówionych. W Anglii Elizabeth Tonkin, skupiona na
zagadnieniu „umiejętności przemawiania”, dążyła do połączenia antropologii społecznej, etnometodologii i analizy literackiej w celu zrozumienia sensu historii ukrytej w ustnych świadectwach, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych Corinne Gilb nawoływała archiwistów gromadzących wywiady,
by wykorzystali je do wglądu we wzorce kulturowe. Z kolei Saul Benison
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Ibidem, s. 78. [por. przyp. 38. przyp. red.].
Opis i analiza szczegółów tej przemiany: Rethinking Intellectual History and Reading
Texts, [w:] Modern European Intellectual History and Reading Texts, red. D. LaCapra, L. Kaplan, Ithaca 1982, s. 47–85.
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opisywał wywiad jako pierwszą interpretację i podkreślał, że wspólne jego
tworzenie stanowi zarówno mocną, jak i słabą stronę powstałego dokumentu42.
Jednym z najbardziej interesujących wczesnych przykładów zmieniającego się dyskursu o historii mówionej jest praca Martina Dubermana zatytułowana Black Mountain – analiza na temat eksperymentalnej szkoły
wyższej założonej w Karolinie Północnej, która rozwijała się w latach 30.
i 40. XX w. W szerszym zakresie omówiłem kwestię Black Mountain w innej publikacji43. W moim rozumieniu, Duberman utknął w swojej książce w potrzasku pomiędzy tradycyjnymi oczekiwaniami zawodu historyka
w kwestii tego, jak powinno się pozyskiwać świadectwa, a możliwościami
twórczymi, jakie daje historia mówiona. Napięcie pomiędzy tymi dwoma
kierunkami było tak nieznośne, że sam Duberman przyznał, że zmuszony
był na kilka lat odłożyć pracę z powodu konieczności przekroczenia granic
tej dyscypliny. Problemem było dla niego znalezienie sposobu na zbadanie
i jednoczesne przedstawienie reakcji rozmówców na ich własne, historyczne doświadczenia oraz swoich własnych reakcji. Ten dylemat dobrze ilustruje poniższy fragment:
Mój dziennik, poniedziałek, 3 sierpnia 1970 r.: Dane znów przejmują [kontrolę]. A raczej:
mój wewnętrzny przymus bycia w pełni dokładnym i niepomijania niczego. Zaczynam
sobie odpuszczać […] [ale] uginam się, by dodać […] materiał do wcześniejszych części;
zwykle są to dodatkowe cytaty w przypisach, a nie zmiany interpretacji – to niemądry
sposób prowadzenia badań na zasadzie „góry lodowej” […] którym otwarcie gardzę. Zanim uda mi się wrócić do pytania, które wzbudziło moją ciekawość, zalewają mnie powtarzalne informacje o reakcjach innych ludzi na inne kwestie. Jak jednocześnie zbadać
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E. Tonkin, Implications of Oracy: An Anthropological View, „Oral History: Journal of
the Oral History Society”, 1 (1975), s. 41–49; C.L. Gilb, Tape Recorded Interviewing:
Some Thoughts from California, „American Archivist”, 20 (1957), s. 355–344; S. Benison, Reflections on Oral History, „American Archivist”, 1 (1965), s. 71–77. Benison
był jednym z niewielu amerykańskich historyków oralnych związanych z szerszymi
zagadnieniami dokumentacji dźwięków czy obustronnego tworzenia dokumentu,
które postrzegał zarówno jako silną, jak i słabą stronę historii mówionej.
M. Duberman, Black Mountain: An Exploration in Community, red. E. Patton, New
York 1972; R.J. Grele, History and the Languages of History in the Oral History Review.
Who Answers Whose Questions and Why?, [w:] Interactive Oral History Interviewing,
red. E.M. McMahan, K.M. Rogers, s. 1–18.
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ich reakcje i moje? Nie chcę pomijać i zniekształcać ich poglądów, jednak nie chcę też,
by wierność im zdominowała i zatarła moje. […] Świetny przykład tego, jak destrukcyjne może być tzw. „przygotowanie zawodowe”: ono zaszczepia w tobie i utwierdza
w słuszności technik wykorzystywanych wcześniej przez innych. Jednakże […] techniki nie istnieją; istnieją jedynie osobowości44.

Dziś to napięcie nazywa się poszukiwaniem rozumienia intersubiektywności. Nie dziwi, że Dubermanowi nie udało się w pełni rozwikłać tych
sprzeczności, ale ten wysiłek stanowi wspaniały przykład punktu zwrotnego w dziejach historii mówionej. Choć zaraz po publikacji książka spotkała
się z ostrą krytyką45, to później stała się jednym z klasycznych tekstów historii mówionej.
Do drugiej połowy lat 70. pytania dręczące Dubermana zadawało sobie
coraz więcej historyków wykorzystujących historię mówioną i przeprowadzających wywiady historii mówionej. Jeśli wywiady historii mówionej
miały być świadectwami tego, w jaki sposób ktoś rozumie przeszłość, to
stanowiły dokumenty unikatowe. Udział historyka w tworzeniu dokumentu, który miał później interpretować, był bezprecedensowy. Co więcej, stawało się jasne, że historie mówione dokumentują to, co tu i teraz,
o tym, co tam i wtedy, łącząc teraźniejszość i przeszłość w złożonej sieci
interpretacji. W dodatku fascynacja, jak to określił Raphael Samuel, „rekonstruowaniem drobnych szczegółów życia codziennego” i „przejście
z zainteresowania miejscami do zainteresowania twarzami, ze szczegółów topograficznych do jakości życia”46 sprawiły, że historia mówiona
spotkała się ze wszystkimi problemami indywidualistycznych tendencji
biografii. Wywiad historii mówionej wysunął też na pierwszy plan subiektywność i postrzeganie siebie [przez rozmówcę] jako kulturowego
aktora. W związku ze swoją dialogicznością, wielowarstwowością interpretacji i różnorodnymi funkcjami wywiady historii mówionej podniosły
fundamentalne kwestie historiograficzne47.
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M. Duberman, op. cit., s. 89–90.
P.C. Conkin, Review of Black Mountain, „Journal of American History”, 3 (1973),
s. 512; Conkin określiła pracę jako „żenującą”, „pretensjonalną” i „ucieleśnienie złego
smaku”.
People’s History and Socialistic Theory, red. R. Samuel, London 1981.
R.J. Grele, Can Anyone over Thirty Be Trusted?: A Friendly Critique of Oral History,
„Oral History Review”, 1978, s. 36–44.
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Jasne było, że wywiad odkrywał wydarzenia z przeszłości oraz że historia mówiona rozszerzała zakres tego, co było badane, ale wiadome było
również to, że wywiad stanowił świadectwo tego, w jaki sposób historia
żyje w teraźniejszości i jak teraźniejszość oddaje wizję przeszłości. Jak
stwierdził Alessandro Portelli: „tym wyjątkowym i cennym elementem,
który źródła mówione narzucają historykowi, a którego nie mają żadne
inne źródła (poza literackimi), jest subiektywność mówiącego, a jeśli badania są odpowiednio szeroko zakrojone – przegląd subiektywności całej
grupy czy klasy społecznej. Takie źródła mówią nam nie o tym, co ludzie
zrobili, ale o tym, co chcieli zrobić, co myśleli, że robią, co obecnie myślą,
że zrobili. […] Subiektywność stanowi zainteresowanie historii w takim samym stopniu, jak inne, bardziej wyraźne fakty”48. Aby jednak przyjąć taką
postawę, należało uznać, że osoby, z którymi przeprowadza się wywiad, to
coś więcej niż repozytorium faktów, które ma pozyskać historyk. Konieczne było dostrzeżenie w rozmówcach jeśli nie bezpośrednich głosów z przeszłości, to choćby osobistych historyków, zdolnych do opracowania i często
niejasnych metod konstruowania i opowiadania własnej historii.
Jaka była zatem natura związku między przeszłością wyrażoną w wywiadzie a teraźniejszością, w której wywiad został przeprowadzony, i w jaki
sposób interakcja między pytającym a odpowiadającym wpływała na ten
związek? Poza tym, jak osoba przeprowadzająca wywiad powinna rozumieć przekazane świadectwo, skoro było ono wyraźnie czymś więcej niż
prostym sprawozdaniem z wydarzeń z przeszłości i wyrażało złożone umysłowe rekonstrukcje? Historia argumentów podawanych w odpowiedzi
na te pytania jest zawiła i złożona. W skrócie: te zagadnienia zbiegły się
w czasie z zainteresowaniem Nowej Lewicy kwestią subiektywności – nie
tylko subiektywnymi elementami myślenia, takimi jak ideologia, pamięć,
świadomość czy mitologia, wyrażanymi przez obie strony podczas wywiadu,
ale też tym, w jaki sposób podmiot formuje się w historii: to, co jest budowane przez świadomość i co ją buduje. We Włoszech Luisa Passerini połączyła materiał zebrany przez siebie podczas badań terenowych klasy robotniczej Turynu z kwestiami dotyczącymi subiektywności postawionymi przez
George’a Lukácsa i Antonia Gramsciego, by zrozumieć zawiłe splatanie się
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A. Portelli, The Peculiarities of Oral History, „History Workshop Journal”, 12 (1981),
s. 99–100. [Zob. ten tekst w niniejszym tomie - przyp. red.].
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etyki pracy i milczenia na temat okresu faszystowskiego we Włoszech. Pozwoliło jej to mówić o tym milczeniu, jako o głębokiej ranie na świadomości
robotników ich akceptacji faszyzmu oraz, przy okazji, zadać fundamentalne pytania o zdolność sprostania takiej subiektywności tradycyjnymi kategoriami historii społecznej. W tym samym czasie Portelli zaczął stosować
do wywiadu historii mówionej założenia teorii narracyjnej, by zobaczyć akt
opowiadania jako praktykę kulturową, której wynikiem jest zrozumienie
świadomości49.
W Anglii the Birmingham Popular Memory Group w swojej krytyce
Thompsona wezwała do nowego, bardziej zradykalizowanego myślenia
o historii mówionej w celu zrozumienia walki o pamięć społeczną (oryg.
popular memory). Manifest opublikowany przez grupę wyrażał otwarty
sprzeciw wobec epistemologicznych podstaw zarówno tradycyjnych metod stosowanych w zawodzie, jak i – w szczególności – nowej historii społecznej50. W mojej książce Envelopes of Sound starałem się połączyć zainteresowanie strukturą wywiadu z pracą Louisa Althussera, by zrozumieć
społeczną, językową i ideologiczną strukturę tekstu historycznego, który
określiłem terminem narracji konwersacyjnej. Celem było ujęcie dwóch obszarów naszego zainteresowania: natury opowieści oraz jej powstawania
w wyniku interakcji pomiędzy dwiema stronami wywiadu51. Podobną pracę skupioną na tekście – pracę, która znacznie poszerzyła granice dyskusji
na temat historii mówionej – wykonywali Tonkin w Wielkiej Brytanii, Lutz
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L. Passerini, Work Ideology and Consensus under Italian Fascism, „History Workshop Journal”, 8 (1979), s. 82–108; A. Portelli, Peculiarities; Cytuję w tym miejscu
te dwa artykuły zamiast lepiej znanych dzieł tych autorów: L. Passerini, Fascism in
Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class, tł. R. Lumley, J. Bloomfield, Cambridge University Press 1987; A. Portelli, The Death of Luigi
Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History, New York 1991; aby
podkreślić fakt, że oba artykuły ukazały się najpierw w „History Workshop Journal”,
który często bywa oskarżany o empiryzm i pozytywizm. Także fakt upłynięcia czasu
od momentu publikacji monografii w języku angielskim, przyćmiewa wcześniejsze
wydanie.
Popular Memory Group, Popular Memory…
R.J. Grele, Movement Without Aim: Methodological and Theoretical Problems in Oral
History, [w:] Envelopes of Sound, s. 126–154.
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Niethammer w Niemczech i Philippe Joutard we Francji52. W 1979 r. czasopismo „History Workshop Journal” mogło już napisać: „Niedawne postępy
w metodologii [historii mówionej] sugerują istnienie potencjału rozwoju
bardziej spekulatywnego i analitycznego podejścia do źródła. Marksistom
[głównym czytelnikom czasopisma] natomiast postępy te ukazują możliwość przeformułowania tych kategorii i pytań teoretycznych w świetle krytycznej interpretacji źródła”53.
Wszystko to stworzyło żywą i złożoną mieszaninę. Uznanie potencjału historii mówionej dla radykalnej zmiany sposobów rozumienia historii,
prowadziło niektórych uczonych do zadawania nowych pytań o pamięć
i świadomość, podczas gdy inni zaczęli myśleć o nowych sposobach nauczania historii, a także nowych sposobach wykorzystania dźwięku i nowych mediów w tym nauczaniu. Jeszcze inni w historii mówionej widzieli
materiał do tworzenia dramatów historycznych czy przeprowadzania terapii. Swoista interdyscyplinarność historii mówionej stała się oczywista54.
Wymienienie źródeł odnoszących się do tego nowego spojrzenia na możliwości oferowane przez historię mówioną mogłoby wypełnić cały ten tom,
o kilku publikacjach jednak należy wspomnieć. Do zrozumienia badań nad
subiektywnością, a także relacji pomiędzy przeprowadzającym wywiad i rozmówcą, kluczowe są wspomniane już prace Passerini i Portellego. Rozważania nad problematyką relacji, która tak dręczyła Dubermana, można znaleźć
u Portellego w jednym z rozdziałów w zbiorze The Death of Luigi Trastulli,
mówiącym o historii mówionej jako o eksperymencie w zakresie równości,
w publikacji A Shared Authority Michaela Frischa oraz w esejach ze zbioru
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E. Tonkin, The Boundaries of History in Oral Performance, „History in Africa”, 9 (1982),
s. 273–284. Ponownie Czytelnik zostaje przekierowany do artykułów Tonkin
z wczesnych lat 80. XX w., które ukazują jej całościową opinię, stojącą za jej późniejszą publikacją: Narrating Our Pasts: The Social Construction of Oral History,
Cambridge University Press 1992; Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet
1930–1960, red. L. Niethammer, A. von Plato, Bonn 1989; Zob. recenzję w: F. Raphaël, R. Beckner, The German Working Class and National Socialism: Two Reviews,
[w:] Between Generations: Family Models, Myths, and Memories, red. D. Bertaux,
P. Thompson, Oxford 1993, s. 201–203; P. Joutard, La Légende des Camisards: une
Sensibilite au Passe, Paris 1997.
Editorial: Oral History, „History Workshop Journal”, 8 (1979), s. III.
Oba wydania Doing Oral History D.A. Ritchiego zawierają rozległe rozważania nad
różnymi sposobami wykorzystania historii mówionej obecnie i w przeszłości.
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Interactive Oral History Interviewing pod redakcją Evy McMahan i Kim
Lacey Rogers55. Wiele z publikacji Portellego było też kluczowych dla rozwoju myślenia o roli narracji w historii mówionej, zbiorowej i indywidualnej pamięci oraz o polityce historycznej. Peter Friedlander, Virginia Yans-McLaughlin oraz Samuel, którzy skupili się na wyrażanej w wywiadzie
relacji między indywidualnym życiorysem a świadomością zbiorową, przyczynili się do zdecydowanie bardziej złożonego postrzegania natury autobiografii i walki politycznej. Publikacja Amoskeag Tamary Hareven skupiła
się na lukach w historii przemysłu i pracy. Eseje zgromadzone przez Shernę
Gluck i Daphne Patai w tomie Women’s Words, a także eseje pisane przez
Sally Alexander, Annę Davin i inne feministki publikujące w „History Workshop” oraz w innych czasopismach, zgłębiały kluczowe i różnorodne relacje między teorią feminizmu, subiektywnością, narracyjnością i historią
mówioną. Wszystkie te prace opierały się na założeniu, że historia mówiona, poza opowiadaniem o życiu ludzi w przeszłości, mówi nam, co ważniejsze, w jaki sposób ta przeszłość żyje w teraźniejszości i ją przenika56.
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L. Passerini, Fascism in Popular Memory…; A. Portelli, What Makes Oral History
Different, [w:] Death of Luigi Trastulli, s. 45–58. Szczególnie warto odwołać się do:
M. Frisch, Part II: Interpretative Authority in Oral History: Headnotes, [w:] A Shared
Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History, New York
1990, s. 55–58; Oral History and the Presentation of Class Consciousness, [w:] A Shared Authority…, s. 59–80; oraz Oral History, Documentary and the Mystification of
Power, [w:] A Shared Authority…, s. 159–178; Zob.: Interactive Oral History Interviewing, red. E.M. McMahan, K.M. Rogers, Hillsdale 1994; R.J. Grele, History and the
Languages…, s. 63–81; S.E. Chase, C.S. Bell, Interpreting the Complexity of Women’s
Subjectivity, [w:] Interactive Oral History…; A.W. Futrell, C.A. Willard, Intersubjectivity and Interviewing, [w:] Interactive Oral History…, s. 83–105.
A. Portelli, The Battle of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue, Madison
1997; P. Friedlander, The Emergence of a UAW Local, 1936–1939: A Study in Class and
Culture, Pittsburgh 1975; V. Yans-McLaughlin, Metaphors of Self in History: Subjectivity, Oral Narrative, and Immigration Studies, [w:] Immigration Reconsidered:
History, Sociology, and Politics, New York 1990, s. 254–292; R. Samuel, East End Underworld: The Life of Arthur Harding, London 1981; T.K. Hareven, R. Langenbach,
Amoskeag: Life and Work in an American Factory-City, New York 1987; Women’s
Words: The Feminist Practice of Oral History, red. S. Gluck, D. Patai, New York 1991;
S. Alexander, Women, Class, and Sexual Difference, „History Workshop Journal”, 17
(1984), s. 125–149; A. Bravo, Solidarity and Loneliness: Piedmontese Peasant Women
at the Turn of the Century, „International Journal of Oral History”, 2 (1982), s. 76–91;
Rocha Lima V., Women in Exile: Becoming Feminist, „International Journal of Oral
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Jednym z obszarów, na których pojawiły się pytania o sposoby uwidoczniania się tego napięcia między przeszłością a teraźniejszością, są badania
nad traumą – dziedziną samą w sobie. Zainteresowanie kwestiami związanymi z traumą – z początku obecne głównie wśród osób przeprowadzających wywiady z ocalałymi z Holokaustu – objęło w sposób naturalny
ocalałych z tortur na tle politycznym oraz tych, którzy doświadczyli gwałtu i innych traumatycznych przeżyć. Przy takich projektach było jasne,
że historyk nie może pozostać jedynie rozważnym obserwatorem oraz że
wywiad jako doświadczenie stanowi moment w procesie rozwiązywania
konfliktów przeszłości czy moment przebudzenia dawnych emocji, takich
jak bezsilność i poczucie bycia ofiarą, jak i wszelkich innych związanych
z tym konsekwencji takiego przywołania przeszłości. Choć te zagadnienia
nie mogą być tu opisane w sposób szczegółowy, ważne jest, by mieć je na
uwadze przy omawianiu sposobów wykorzystania historii mówionej jako
świadectwa, przy wszelkich dyskusjach na temat subiektywności w wywiadzie, jak i przy późniejszych dywagacjach na temat pamięci. Jak ujęli to Jay
Winter i Emmanuel Sivan, „w określonych warunkach i nieraz na długo po
«wydarzeniach traumatycznych» […], kontekst zewnętrzny może spowodować
obezwładniający powrót wspomnień. W takiej chwili pamięć wypiera wszystko inne; taki stan może być paraliżujący”57. Dominick LaCapra wykazał się
szczególną wnikliwością w badaniu konsekwencji dla historyka oralisty (oraz,
w domyśle, wyzwań dla rekonstrukcji historycznej i dialogu) sposobów, w jakie
przeszłość jest przetwarzana w świadectwach ocalałych z Holokaustu58. Wiele
z tych zagadnień poruszanych będzie w rozważaniach na temat sposobów wykorzystania historii mówionej w erze pozimnowojennej.
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History”, 2 (1984), s. 81–99; E. Meyer, Recovering, Remembering..., s. 17–25; R. Benmayor, A. Jurbe, B. Vazquez, C. Alvarez, Stories to Live By: Continuity and Change in Three Generations of Puerto Rican Women, „Oral History Review”, 2 (1988),
s. 1–46.
J.M. Winter, E. Sivan, Setting the Framework, [w:] War and Remembrance in the Twentieth Century, Cambridge 1999, s. 15.
D. LaCapra, Holocaust Testimonies: Attending to the Victim’s Voice, [w:] In Catastrophe and Meaning: The Holocaust and the Twentieth Century, red. M. Postone, E. Santer, s. 47–85. Zob. również: K.L. Rogers, Trauma Redeemed: The Narrative Construction of Social Violence, [w:] Interactive Oral History…, s. 31–46; i jej dłuższą pracę,
Righteous Lives: Narratives of New Orleans Civil Rights Movement, New York 1993.
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Zbiorowy rezultat prac związanych z historią mówioną w latach 70.
i 80. XX w., które, jak wspomniano wyżej, zmierzały do odejścia od zagadnień historii społecznej w kierunku studiów kulturowych, podsumowuje
wstęp napisany przez Samuela i Thompsona do książki The Myths We Live
By – wydanego w 1990 r. zbioru referatów wygłoszonych podczas Szóstej
Międzynarodowej Konferencji Historii Mówionej, która odbyła się w 1987 r.
w Oksfordzie w Anglii. Jak stwierdzili autorzy,
publikacja ta pokazuje, jak bardzo w ostatniej dekadzie zmieniły się obszary zainteresowań historyków oralnych. Obecnie, gdy słuchamy historii życia, sposób jej opowiedzenia jest dla nas równie ważny, jak sama treść. Badamy obszary interdyscyplinarne wraz
z innymi, dla których natura narracji jest kwestią najważniejszą: z antropologami, psychoanalitykami, historykami […] postrzegającymi samą historię jako konstrukcję narracyjną, z krytykami literackimi, którzy odczytują metafory jako klucz do świadomości
społecznej. Ta nowo nabyta wrażliwość może wzmocnić niektóre wcześniej ustanowione
cele historyków oralnych. […] Jak tylko uznamy wartość subiektywności indywidualnych
świadectw, stawimy czoła przyjmowanym dotychczas kategoriom historycznym59.

Po zapoznaniu się z treścią publikacji nie sposób zakwestionować stwierdzeń redaktorów. Wiele z esejów zawartych w publikacji stanowi dobry
punkt wyjścia dla każdego, kogo interesują sposoby, w jakie wywiady historii mówionej – o ile twórczo postrzegane i wykorzystywane – mogą
otworzyć nowe drogi myślenia o procesach historycznych. Eseje zajmują
czytelnika tym, jak mit, pamięć, narracja i historia przeplatają się ze spojrzeniem w to, jak biografia i świadectwo, za pośrednictwem sposobu i metody ich przekazywania, mogą wnikać w to, jak język staje się historią. Pojawiają się oczywiście wątpliwości co do niektórych kwestii podniesionych
w konkretnych przypadkach wykorzystania w esejach pojęcia mitu, jednak
nie ma tam już niepewności i przepraszającego tonu, które dominowały we
wczesnych pracach z wywiadami historii mówionej. Obecna jest natomiast
zgoda na subiektywność świadectw i na to, w jaki sposób mogą być one
teoretycznie pojmowane60.
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R. Samuel, P. Thompson, Introduction, [w:] Myths We Live By, London 1990, s. 2.
D. James, The Case of María Roldán and the Senora with Money Is Very Clear, It’s
a Fable’: Stories, Anecdotes, and Other Performances in Dona Maria’s Testimony, [w:]
Dona Maria’s Story, s. 122.
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Ta transformacja historii mówionej była rzecz jasna częścią znacznie
większych zmian, które zostały później nazwane „zwrotem lingwistycznym”, „zwrotem historycznym” czy też zwrotem w kierunku studiów kulturowych61. Szczegółowe przedstawienie tych zmian wykracza poza ramy
tej pracy. Zmiany te polegały przede wszystkim na przyjęciu zbioru założeń dotyczących badania historii, z których znaczna część dojrzewała już
wcześniej przez długi czas. Podstawą pozostałych zmian była koncepcja
historii (wiedzy o przeszłości) nie jako czegoś, co się odkrywa za pomocą
faktów czy wydarzeń z przeszłości. Była to raczej szczególna pod względem historycznym i kulturowym konstrukcja, a zatem by ją zrozumieć
i później analizować, konieczne jest zrozumienie sposobów jej konstruowania. Co najważniejsze, jak każdy rodzaj wiedzy, historia budowana jest
poprzez język i dyskurs. Narracje historyczne nie świadczyły bezpośrednio o ciągach przyczynowo-skutkowych wydarzeń historycznych, a jedynie o tym, w jaki sposób wyobraźnia historyka za pomocą słów stworzyła świat symboliczny. To właśnie poprzez język można rozpoznać to,
co Clifford Geertz nazywa „zespołem tekstów” (oryg. ensemble of texts)
tworzących kulturę62. Język był zarówno ustrukturyzowany, jak i struk-
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Eseje zgromadzone w Beyond the Cultural Turn Victorii E. Bonnell i Lynn Hunt,
dość szczegółowo omawiają różne odmiany i złożoność tych przemian. Zob.: wstęp,
R. Biernacki, Method and Metaphor after the New Cultural History, [w:] Beyond the
Cultural Turn, Berkeley 1999; W.H. Sewel, Concept(s) of Culture. W swojej książce
Is All the World a Text?, Geoff Eley opisuje bliski związek pokolenia lat 60. XX w.
z przewrotem kulturowym. Twierdzenie Bonnell i Hunt, że przewrót ten świadczył o spadku zainteresowania marksizmem, kwestionowane jest przez eseje zgromadzone w Marxism and the Interpretation of Culture Carry Nelsona i Lawrenca
Grossberga. Książka Michaela Denninga, Culture in the Age of Three Worlds, stanowi
niezwykle prowokującą interpretację przewrotu kulturowego. Żadna z trzech wymienionych antologii nie zawiera odwołań do historii mówionej, pomimo wyraźnego wzajemnego dopełniania się omawianych zagadnień. Skonsultowanie pewnych
kwestii z teorią i praktyką historii mówionej mogłoby zaoszczędzić niektórych żenujących wypowiedzi, jak na przykład w Method and Metaphor after the New Cultural
History Biernackiego (s. 78), gdzie uczony twierdzi, że „badacze historii na ogół jako
dowody przeszłości mają jedynie to, co zostało zapisane w statycznych tekstach czy
też materialnych artefaktach przyjmowanych jako teksty”. Niestety, takie wypowiedzi dają wyraz wciąż marginalnej roli historii mówionej i krótkowzroczności środowiska akademickiego.
C. Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 1988, s. 452.
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turyzujący. W związku z tym historia społeczna, skupiona na socjologii
uznawanej teraz za wąską i opartą na podziale klasowym, miała być ożywiona przez nową wizję kulturową. Po części było to reakcją na trendy panujące w latach 60. XX w., zgodnie z którymi badania historyczne musiały
wziąć pod uwagę kwestie rasy, płci i orientacji seksualnej, które w ramach
tradycyjnych kategorii historycznych nie mogły być wyjaśnione.
Według tego podejścia w centrum zainteresowania nie były fakty na temat
doświadczenia, a „doświadczanie doświadczenia”. Nie istniały już dominujące narracje (oryg. master narratives), a jedynie opowieści i wieloznaczności.
W świecie, w którym to, co osobiste, było polityczne, interesowano się zgłębianiem kategorii, takich jak naród, rasa i płeć, w celu uchwycenia tego,
jak rozumienie przejawiało się w praktyce. Tym samym dane były równoznaczne z interpretacją. Nie było już obiektywnego obserwatora, a polityka
miała być rozumiana jako proces, poprzez który relacje władzy i wiedzy
stanowiły o tożsamości i doświadczeniach.
Badacze historii mówionej, coraz gorliwiej zainteresowani kwestiami
narracji i subiektywności, znaleźli przyjazne środowisko wśród nauk z zakresu kulturoznawstwa i zyskali nowe poczucie bezpieczeństwa w zakresie
tego, co pragną badać i w jaki sposób chcą to robić; właśnie z tego wynikał
optymizm wstępu do „History Workshop Journal” z 1990 r. Ten optymizm
potwierdza też uprzywilejowane miejsce historii mówionej w specjalnym
wydaniu czasopisma „Journal of American History” z 1989 r. poświęconym analizie pamięci. W wydaniu tym redaktor czasopisma David Thelen
podkreślił istotność historii mówionej w badaniu pamięci i zachęcił środowisko do korzystania z pojawiającej się wówczas bogatej literatury na ten
temat63. W dużej mierze stało się jasne, że jeśli w środowisku zawodowych
historyków istnieli strażnicy, którzy decydowali o tym, co jest, a co nie jest
źródłem historycznym, to historia mówiona została przyjęta do klubu.
W związku z tym w połowie lat 80. XX w. niemal kompletnie zignorowano
trzy nowe negatywne oceny praktyki historii mówionej, pomimo że ich autorami były trzy znaczące osobistości środowiska historycznego, które normalnie uznane byłyby właśnie za takich strażników. Pierwszą z nich była Dominique Aron-Schnapper, która na Czwartej Międzynarodowej Konferencji
Historii Mówionej w Aix-en-Provence we Francji przekonywała, by historycy
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D. Thelen, Memory and American History, „Journal of American History”, 4 (1989),
s. 1118–1119.

Historia mówiona jako materiał dowodowy

oralni nie zajmowali się skomplikowanymi konstrukcjami, zmierzającymi do zrozumienia subiektywności, ale by wrócili do zadań archiwizacyjnych, polegających na wypełnianiu luk w źródłach pisanych i by na tym
się skupili. Druga opinia wyrażona została przez Louise Tilly, ówczesną
prezes Towarzystwa Historycznego Nauk Społecznych w Stanach Zjednoczonych, która z perspektywy badań ilościowych i historii społecznej
skrytykowała zarówno historię mówioną, jak i ludową (oryg. people’s history). Patrick O’Farrell w Australii stwierdził natomiast, że cała misja,
czy to historii społecznej, czy historii wspólnot, jest dla historyka stratą,
przynoszącą niewielki zysk; jest nieudolnym wysiłkiem wypełnienia kart
historii historią „zwykłych” ludzi, których dzieje są ogólnie rzecz biorąc
mało interesujące64.
Najbardziej konstruktywną krytyką była ta zaproponowana przez Tilly,
która bardzo jasno przedstawiła sprawę. Jako zadanie historii nauk społecznych Tilly uznała „badania dążące do sformułowania generalizacji o znacznym zakresie, które, tam, gdzie jest to właściwe, zweryfikowane będą […] przez
dane ilościowe”65. Zainteresowanie subiektywnością i twierdzenia wysuwane
przez historyków oralnych i historyków ludowych oparte były na „radykalnej
bierności” zmieszanej z pojęciem „subiektywności” i nigdy nie wytworzyłyby
poprawnej historiografii. Według Tilly szczególnie nacisk na indywidualne
świadectwa, jako zapewniające wgląd w zbiorowe reprezentacje i tożsamości kulturowe, jest podejściem „ahistorycznym i nieusystematyzowanym”66.
Odpowiedzi licznych historyków oralnych oraz późniejsze komentarze Tilly
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D. Aron-Schnapper, komentarze podczas Czwartej Międzynarodowej Konferencji
Historii Mówionej, Aix-en-Provence, Francja, 26 września 1982 r. Jak na ironię było
to pierwsze międzynarodowe spotkanie, na którym otwarcie poruszono kwestie pamięci i subiektywności z perspektywy narracji; Zob.: L. Passerini, Memory: Resume
of the Final Session of the International Conference in History in Aix-en-Provence,
„History Workshop”, 15 (1983), s. 195–196; L. Tilly, People’s History and Social History,
„International Journal of Oral History”, 1 (1985), nr 6, s. 5–18; P. O’Farrell, Facts and
Fiction, „Quadrant”, (November 1979), s. 5–6. Pierwszy raz dostrzegłem takie głosy
krytyczne w roku 1985. Zob.: R.J. Grele, Envelopes of Sound…, s. 282.
L. Tilly, People’s History, s. 7.
L. Tilly, Louise Tilly’s Response to Thompson, Passerini, Bertaux-Wiame, and Portelli, „International Journal of Oral History”, 1 (1985), nr 6, s. 42, oraz R.J. Grele, Concluding Comment, „International Journal of Oral History”, 1 (1985), nr 6, s. 42–46. Celowo użyłem cytatów z Portellego i Samuela, wykorzystanych również przez Tilly, by
czytelnik mógł zobaczyć je z dwóch, wyraźnie różnych perspektyw.
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(całość publikowana w czasopiśmie „International Journal of Oral History”)
zapewniają znakomity wgląd w ówczesne debaty na temat natury i wykorzystania źródeł wytworzonych przez historię mówioną67.
Choć te krytyczne komentarze mają znaczenie historyczne, nie zmieniły
one kierunku, w którym zmierzała historia mówiona. Kierunek ten był jasny:
historia mówiona stawała się coraz bardziej interdyscyplinarna, międzynarodowa, skupiona na kwestiach subiektywności i sposobach wykorzystania
potencjału wywiadu i jego warstwy językowej w celu zrozumienia tej subiektywności, czy to w zakresie pamięci, ideologii, mitu, świadomości, tożsamości, pragnień czy innych tym podobnych cech. Jednakże jedna przestroga
powstała w tamtym czasie powinna być przytoczona i jest omówiona poniżej. W recenzji angielskiej wersji Fascism in Popular Memory Luisy Passerini,
Richard Cándida Smith ostrzegł, że postrzeganie wywiadu historii mówionej
jako formy kulturowej, łączącej subiektywność i formę narracji, wymaga „poświęcenia większej uwagi temu, jak historia mówiona może być odczytywana
jako świadectwo interakcji kultury i działań politycznych”68.
Narracja
W związku z tym, że historia mówiona zawsze polegała przede wszystkim na
działaniach terenowych, wskazówek czy nawet standardów szukano wśród
innych dyscyplin naukowych. Pierwsi badacze szczególnie zainteresowani
byli podobnymi działaniami w zakresie socjologii, psychologii behawioralnej, prawa, antropologii stosowanej czy dziennikarstwa69. Takie połączenia
były naturalne dla tych, którzy zajmowali się gromadzeniem i wykorzystaniem źródeł, które w znacznej części miały zostać przełożone na formę pisemną lub na mierzalne i statystycznie reprezentowalne relacje, tym samym
mogąc być poddane ocenie wiarygodności, rzetelności, ważności i reprezentatywności zgodnie z definicjami narzucanymi przez ówcześnie panujące
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Zob.: P. Thompson, L. Passerini, I. Bertaux-Wiame, A. Thomson, Between Social Scientists: Responses to Louise A. Tilly, „International Journal of Oral History”, 1 (1985), nr 6,
s. 19–39; L. Tilly, Louise Tilly’s Response…, s. 40–42.
R.C. Smith, Popular Memory and Oral Narratives: Luisa Passerini’s Reading of Oral
History Interviews, „Oral History Review”, 2 (1988), nr 16, s. 106.
Zob.: L.A. Dexter, Elite and Specialized Interviewing, Evanston 1970. Związek w dalszym ciągu był postrzegany jako naturalny, co widoczne jest obecnie w najbardziej
użytecznym amerykańskim podręczniku historii mówionej: V. Yow, Recording Oral
History: A Practical Guide for Social Sciences, Sage 1994.
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ograniczenia intelektualne. Nawet gdy zauważono naturalne powiązanie
z badaniami biograficznymi czy autobiograficznymi, jak zrobił to Nevins,
podstawowe podejście odzwierciedlało empiryzm wymienionych dyscyplin. Wyraźny przykład tego powiązania stanowi pierwsza znacząca praca
Thompsona, The Edwardians, w której autor podjął próbę połączenia przeprowadzanych przez siebie wywiadów historii mówionej z rozmówcami
wybranymi na podstawie dokładnie wyselekcjonowanej próby w oparciu
o spisy ludności z początku XX w.70 Jednak do połowy lat 80. XX w. uwaga
była skierowana na dyscypliny, takie jak antropologia kulturowa, językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia, folklorystyka i kulturoznawstwo,
które miały większą szansę zainteresować studentów szeroko rozumianego języka i kultury71. Niewątpliwie wiele – o ile nie większość – badań
wykorzystujących historię mówioną wciąż skupionych było na sposobach,
w jakie indywidualne opisy doświadczeń mogły być powiązane z zachowaniami zbiorowymi, jednak badania takie teraz brały już pod uwagę istotność języka i opowieści w tworzeniu takich powiązań. Rezultatem tego był
między innymi nowy stosunek do pracy w terenie. Podczas gdy przy poszukiwaniu „naukowej” metody przeprowadzania wywiadów tradycyjnie zalecano przeprowadzającym wywiady zachowanie kontemplacyjnej i zdystansowanej relacji z przedmiotem badań, nowe podejście postulowało bliższe
i bardziej interaktywne relacje. Jak określono by to w ówczesnym języku:
nastąpiło przejście z relacji transakcyjnej na intersubiektywną72. Przy tym
przejściu narracja stanowiła pojęcie fundamentalne.
Kiedy w Envelopes of Sound mówiłem o narracji konwersacyjnej, miałem
na myśli nieskomplikowane pojęcie samej narracji. W istocie moja definicja
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P. Thompson, The Edwardians: The Remaking of British Society, Bloomington 1975.
Por.: International Annual of Oral History 1990: Subjectivity and Multiculturalism
in Oral History, London 1992; L.A. Dexter, Specialized Interviewing…; Zob. również:
R. Samuel, P. Thompson, Introduction, [w:] Myths We Live By…, s. 9–20; R.J. Grele,
Rurmissable Variety.
Zob.: końcowy przypis w: G. Adler, „Politics of Research”, s. 245, w którym Adler
odpowiada na argument mówiący, że „badacze … [powinni] być w pewien sposób ponad jednostki i organizacje, które badają, aby być niezależnymi od przeciwstawnych
potrzeb konkurencyjnych ruchów politycznych, które w swoich definicjach uczciwej
polityki akceptują jedne kategorie, a innych nie”, w następujący sposób: nie jest do
końca jasne, w jaki sposób należałoby się zdystansować, a jeśli już się to osiągnie, to
czy zapewnia to osobie przeprowadzającej wywiad lepsze stanowisko do zajmowania
się tymi kwestiami”.
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określała ją jako opowiadanie dziejów zmiany w czasie. Jeśli już była mowa
o jakiejkolwiek teorii, była ona dość prosta. Opowieść, jakkolwiek by ją rozumieć, rozpoczynała się opisem stanu rzeczy, następnie następował opis
jakiegoś zakłócającego ten stan wydarzenia bądź doświadczenia, a w końcu znajdowano rozwiązanie przywracające pierwotny stan rzeczy. Nawet
pobieżna analiza wykorzystania narracji przez dzisiejszych badaczy historii mówionej, takich jak Passerini, Portelli, Daniel James i w szczególności
Tonkin, ukazuje naiwność wcześniejszych wniosków, zwłaszcza w zakresie
sugerowanej jedności działań i znaczenia73.
Passerini wielokrotnie opisała swoje wywiady jako narracje mówione,
jednak związek między tymi wywiadami a teorią narracyjną zakorzeniony jest w szczegółowym omówieniu poszczególnych wywiadów i ich form.
Wywiad, jak twierdzi Passerini, to „częściowo ustrukturyzowana konwersacja […] dotycząca w większej mierze wydobywania form tożsamości kulturowej i współdzielonych tradycji niż faktograficznych aspektów historii
społecznej”74. Najzwięźlejsze określenie pojęcia narracji według Passerini
można znaleźć we wspomnianej recenzji Smitha, w której podsumowuje
on dyskusję na temat pojęcia narracji obecnego w podejściu Passerini do
faszyzmu. W recenzji tej Smith pisze, że „idee, obrazy i strategie językowe,
które znaleźć można w narracjach mówionych, stanowią, jak to określiła
Passerini, «symboliczny porządek życia codziennego»”75. Takie spojrzenie
pozwala Passerini na otwarcie jej dociekań na to, w jaki sposób tradycyjne
źródła mówione dostarczają historykowi repertuar i łączą się, aby opowiedzieć historię na nowo; jak milczenie staje się częścią narracji; oraz na możliwości zrozumienia pamięci i myśli zbiorowej poprzez narrację mówioną.
Portelli wyraża podobne zainteresowanie poszukiwaniem subiektywności w narracjach mówionych, jednak wykorzystanie przez niego teorii narracyjnej jest, jak sam przyznał, znacznie bardziej doraźne i indukcyjne i ma
na celu odnalezienie struktur formalnych w samych opowieściach. Portelli,
jak sam twierdzi, wykorzystuje „literaturę, folklor i językoznawstwo w celu
opracowania metody badania subiektywności poprzez skupienie się na implikacjach wynikających ze strategii językowych wykorzystywanych przez
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Omówienie złożoności sposobów wykorzystania pojęcia narracji: W. Martin, Recent
Theories of Narrative, New York 1988.
L. Passerini, Fascism in Popular Memory, s. 8.
R.C. Smith, Popular Memory, s. 98.
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opowiadających. […] Źródła historii mówionej są źródłami narracyjnymi.
W związku z tym analiza materiałów historii mówionej musi wykorzystać
niektóre z ogólnych kategorii rozwiniętych przez teorię narracyjną w badaniach literatury i folkloru. Ma to zastosowanie zarówno do świadectw udzielanych w ramach luźno prowadzonych wywiadów, jak i do bardziej sformalizowanych materiałów związanych z folklorem”76. Niektórymi elementami,
których według Portellego należy szukać, są zmiany w prędkości, w dystansie, perspektywie, elementach ludowych, dygresjach, anegdotach i innych
powtarzających się strukturach.
Uwagę Portellego przykuwa również dialogiczny charakter wywiadu,
jego własna rola w tym procesie i sposoby wyłaniania się narracji z takiego
dialogu77. W związku z tym, że wykorzystanie narracji przez Portellego jest
doraźne, narracja przewija się przez wszystkie jego, obecnie dość liczne,
publikacje, jednak jedno spojrzenie na dowolną liczbę esejów pozwoli na
dostrzeżenie stałych i konsekwentnych negocjacji między wypowiedziami
ustnymi a literaturą i tradycjami oraz na zauważenie, w jaki sposób takie
prace literackie i tradycje pomagają w wyjaśnieniu oraz same są wyjaśniane
przez dialogiczny charakter wywiadu historii mówionej78.
Powinno być jasne, że narracja w wywiadzie historii mówionej nie oznacza jasno wyrażonej opowieści, która trzyma się ściśle chronologicznego
wzoru. Tak naprawdę poproszenie o taki rodzaj narracji mogłoby okazać
się dokładnie tym, o co osoba przeprowadzająca wywiad nie powinna prosić79. Badacz historii mówionej powinien natomiast iść za tokiem myślenia
swojego rozmówcy, co nie powinno sprawiać trudności, bo w końcu na tym
polega każda rozmowa – na podążaniu tam, gdzie zmierza meritum konwersacji. Szczegóły opowieści zwykle wyłaniają się w późniejszym czasie.
Innymi słowy: narrację buduje się w sposób syntagmatyczny80.
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A. Portelli, Death of Luigi Trastulli…, s. 48–49.
Ibidem, s. ix–xii.
Zob. na przykład: A. Portelli, Absalom, Absalom!: Oral History and Literature, [w:]
Death of Luigi Trastulli..., s. 270–282; idem, Philosophy and the Facts: Subjectivity
and Narrative Form in Autobiography and Oral History, [w:] Battle of Valle Giulla,
s. 79–90; idem, Oral History as Genre, [w:] Narrative and Genre, s. 23–45.
P. Connerton, How Societies Remember, Cambridge 1989, s. 19–20.
Zob.: R.J. Grele, Listen to Their Voices: Two Case Studies in the Interpretation of Oral
History Interviews, [w:] Envelopes of Sound, s. 126–154.
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Bazując na pracy w zakresie historii mówionej Passerini i Portellego oraz
na piśmiennictwie na temat narracji autorstwa różnych uczonych z wielu
dyscyplin, James w swoim dziele, opisującym historię życia argentyńskiego
wojskowego z klasy robotniczej, trafnie określa stan rzeczy, powołując się
na publikację Davida Carra, Time, Narrative, and History:
„Mające miejsce w ostatnim czasie zatarcie gatunków” wywołało wśród historyków – a szczególnie, zdaje się, wśród badaczy historii mówionej – wzmożenie wrażliwości
na znaczenie narracji jako narzędzia porządkującego i nadającego sens zarówno na
poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Jak postuluje Carr, „na poziomie indywidualnym ludzie orientują się w swoim życiu za pomocą opowieści, które są dla nich
dostępne, i do nich też starają się dopasować własne życie. Ludzie żyją opowieściami”.

James dodaje, że „na poziomie bardziej ogólnym również społeczności przyjmują narracje, które mają zaszczepić i z czasem umocnić w nich integralność”81.
Zgodnie z takim podejściem narracja stała się główną cechą i elementem organizującym wywiad historii mówionej. Zasadniczo narracja sama w sobie
stała się obiektem zainteresowania historycznego.
W ostatnim czasie historia mówiona została w najbardziej złożony
i zróżnicowany sposób potraktowana przez Tonkin w jej książce Narrating
Our Pasts, w której uczona podejmuje się niełatwego zadania zrozumienia „sposobu i gatunku, w jakich pojawiają się relacje czasowe, aby pojąć
naturę działań społecznych rozmówcy oraz by ocenić wartość informacji
dostarczanych przez takie relacje”82. Cytując Karin Barber, Tonkin opisuje
paradoksalną złożoność tego zadania: „Aby pojąć funkcję historyczną [reprezentacji przeszłości], należy postrzegać je jako tekst literacki; aby pojąć
sposób ich literackiego wyrazu, należy postrzegać je jako element działań
społecznych; aby pojąć ich rolę w działaniach społecznych, trzeba zrozumieć ich funkcję historyczną”83. Przyjmując, że historyk wykorzystujący
wspomnienia innych osób nie może po prostu wybierać faktów, „jak owoców z ciasta”, bo fakty takie osadzone są w interpretacjach, a zatem można
odczytać je jedynie poprzez zrozumienie sposobu ich przedstawienia, ich
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porządku, toku ich rozwoju i używanych metafor, Tonkin podejmuje większość podstawowych kwestii związanych z narracyjną analizą ustnych relacji – kwestie ich struktury, odnoszenia się do warunków społecznych czy
performatywny charakter formy ustnej („oralność”, jak określa to Tonkin),
odróżniające relacje ustne od literackich – i bada kwestie pamięci („dialektyczne powiązanie pamięci i sieci społecznej”) i czasu84. A wszystko to
z pełną świadomością przeplatających się celów, ambicji i uwarunkowań
społecznych obu stron tego doświadczenia pracy terenowej. Publikacja
Narrating Our Pasts jest obecnie punktem wyjścia do wszelkich dyskusji
na temat roli narracji w zrozumieniu znaczenia świadectwa powstałego
podczas wywiadu historii mówionej.
W swojej krytyce Thompsona z 1984 r., John Murphy nawołuje do interpretacyjnego odczytywania tekstów historii mówionej. W szczególności zachęca do poświęcenia uwagi kwestii interakcji między językiem a pamięcią
oraz uznania centralnego znaczenia metafory, jako że „metafora jest głównym sposobem funkcjonowania historii mówionej […] i kluczem do kulturowej interpretacji tego, jak zapamiętujemy przeszłość”85. Jak daleko w tym
kierunku zaszły prace w zakresie historii mówionej można przekonać się,
czytając eseje ze zbioru Narrative and Genre, pod redakcją Mary Chamberlain i Paula Thompsona, które przyglądają się narracji z różnych perspektyw, w tym z perspektywy literaturoznawstwa, antropologii, filozofii,
folklorystyki i teorii komunikacji, a swoje rozważania w większości rozpoczynają nawiązaniem do Tonkin. Wstęp napisany przez redaktorów tomu
świetnie przedstawia problemy i potencjał badań nad gatunkiem wypowiedzi w odniesieniu do mówionej autobiografii86. Te i podobne opracowania
niemalże nieuchronnie kierują nas w stronę znacznie bardziej fundamentalnych rozważań nad narracją, na przykład tych proponowanych przez
Carra, Jerome’a Brunera, Donalda Spence’a i Donalda Polkinghorne’a87.
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Narracja stanowiła jedną z głównych składowych tzw. zwrotu kulturowego, a problemy poruszone w kontekście narracji, gatunku, opowiadania
czy autobiografii stały się istotną częścią dyskursu przecinającego granice
dyscyplin88. Dokładna analiza subtelnych różnic i podobieństw pomiędzy
pracami wymienionych autorów, w szczególności w zakresie niezgodności
czy zgodności narracji z życiem codziennym, nie jest celem tego tekstu,
jednak pewne ogólne spostrzeżenia należy uwzględnić. Narracja oznacza
coś więcej niż jedynie sposób opowiadania historii, która może być badana
w oddzieleniu od życia osoby ją opowiadającej. Narrację opisuje się obecnie jako czynność umysłową, która, jak stwierdził Carr, „wynika z pewnych
cech życia, działania i komunikacji oraz jest przez nie przewidywana”89.
Karen Halttunen wyjaśnia, że „według Carra nasze narracje odzwierciedlają fundamentalną cechę ludzkiej świadomości; są częścią materii, z której
zbudowane jest życie”90. W takim rozumieniu to właśnie narracja strukturyzuje doświadczanie doświadczeń i łączy jednostkę ze zbiorowością pod
względem praktycznym, poznawczym i estetycznym, tym samym obejmując relację i tożsamość społeczną. Według Polkinghorne’a narracja jest
„główną jednostką organizacyjną ludzkich doświadczeń” i stanowi integralną część pamięci91. Razem z przejściem historii mówionej od skupienia
na danych w kierunku skupienia na narracji zmieniło się również pojęcie
tego, co może być uznane za świadectwo. Pytanie brzmi teraz, w jaki sposób można rozumieć metaforę, tok rozwoju, sekwencję i inne cechy narracji
jako świadectwo i o czym mają one świadczyć. Sedno problemu przesunęło
się z historiografii na poznanie historyczne. Jak ujął to Bruner: „koniec końców ukształtowane kulturowo procesy kognitywne i językowe, które kierują opowiadaniem narracji naszego życia, nabierają mocy i budują nasze
doświadczenia zmysłowe, porządkują wspomnienia, rozdzielają i ukierunkowują «wydarzenia» naszego życia, aż sami stajemy się narracją autobiograficzną, za pomocą której «opowiadamy» nasze życie”92.
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W mojej książce Envelopes of Sound prześledziłem niektóre z taktycznych i epistemologicznych konsekwencji zainteresowania narracją wśród
badaczy historii mówionej93. Zwróciłem tam uwagę na to, że historia
przekazywana w celu nagrania w większości wypadków nie jest opowiadana po raz pierwszy94, a każde jej opowiedzenie było uwarunkowane
ograniczeniami językowymi, logicznymi i faktograficznymi danego czasu,
jak i ograniczeniami pamięci indywidualnej i zbiorowej – a zatem za każdym razem była opowiadana inaczej. Zadaniem historyka jest zrozumienie historii opowiadania takiej opowieści poprzez naukowe dochodzenie
i zbadanie obecnych w niej sprzeczności, umieszczenie całości w kontekście i jednoczesną pomoc opowiadającym w stworzeniu możliwie najpełniejszej w danym momencie narracji. Te czynności, jak ujmuje to Paul
Ricoeur, umożliwią badaczowi „zawłaszczenie tekstu”. Według Ricoeura
„zawłaszczone musi być znaczenie samego tekstu, rozumiane dynamicznie
jako kierunek myślenia, na który naprowadza tekst. Innymi słowy: zawłaszczone zostać musi nic innego, jak moc ukazania świata, do którego odnosi
się historia, […] wyrażanie możliwego sposobu patrzenia na rzeczy, co jest
prawdziwą referencyjną mocą tekstu”95.
Takie zawłaszczenie umożliwia rozpoczęcie łatania sprzeczności, będących częścią ideologii, pamięci i języka. Najbardziej oczywistym przykładem zgłębiania błędów, wykluczeń i pominięć (nieścisłości), stanowiących
część różnych sposobów postrzegania świata, są eseje ze zbioru The Death
of Luigi Trastulli autorstwa Portellego. Kluczowy esej pojawiający się w każdej dyskusji na temat tej publikacji, to analiza znaczenia błędnego określenia daty zgonu Trastullego, wojskowego z klasy robotniczej, oraz możliwe
powody, dla których, pomimo łatwej dostępności świadectw rzeczywistej
daty, narratorzy usilnie utrzymują, że Trastulli zmarł kiedy indziej. Dla
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Portellego taka uporczywość jest niezbędna do zrozumienia świadomości
jego narratorów i sposobu rozumienia przez nich ich własnej historii96.
Oczywiście, jak podpowiada nam zdrowy rozsądek, błędy, wykluczenia
i pominięcia mogą być zrozumiałe i może im być nadane jakiekolwiek znaczenie wyłącznie w ramach kontekstu stworzonego przez czytelnika czy słuchacza. W związku z tym świadomość historyczności historyka i rozmówcy jest
niezbędna do formułowania jakichkolwiek sądów. Bez możliwości zwolnienia
z nierzadko uciążliwego obowiązku przeprowadzania badań i dokonywania interpretacji, aby w pełni wykorzystać potencjalne bogactwo drzemiące
w dokumencie historii mówionej, badacze zmuszeni są zanurzyć się jeszcze
głębiej w te rozważania.
Dokumentowanie międzynarodowych praw człowieka
Nie można mówić o rozwoju historii mówionej w ostatnich dekadach XX w.
bez wspominania o konsekwencjach polityki pozimnowojennej czy o nowych
sposobach wykorzystania ustnych świadectw w celu dokumentowania naruszeń praw człowieka. Badacze zajmujący się historią mówioną, a szczególnie
ci działający w Europie i Ameryce Łacińskiej, od początków dyscypliny byli
zainteresowani dokumentowaniem represji politycznych, zwłaszcza historii
faszyzmu, nazizmu i kolonializmu. Historie mówione ocalałych z Holokaustu stanowiły, jak już wspominałem, znaczną część projektów historii mówionej organizowanych na długo przed niedawnym zainteresowaniem ze
strony Shoah Foundation. W późnych latach 80. i 90. XX w. nastąpił rozkwit
projektów skupiających się na wywiadach z tymi, którzy ze swoich historii zostali ograbieni przez represyjne reżimy. Po upadku rządów komunistycznych
w Związku Radzieckim i Europie Wschodniej czy innych dyktatur, takich jak
na przykład te w Ameryce Łacińskiej, niemalże natychmiast zaczęto organizować projekty mające na celu ocalenie pamięci o życiu codziennym. Czasem
w organizacji takich projektów pomagali zachodni historycy oralni, a wielokrotnie projekty te pojawiały się spontanicznie w lokalnych społecznościach
czy na uniwersyteckich wydziałach historii i socjologii; nastąpiła szybka ekspansja globalnego zasięgu zainteresowania historią mówioną. Oprócz tego,
po upadku apartheidu w RPA, historia mówiona uzyskała nową rolę: stała się
częścią starań mających na celu udokumentowanie historii Afrykańczyków,
którym długo odmawiano jakiejkolwiek historii, oraz była pomocna przy
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dążeniu do prawdy i pojednania. Później, gdy wychodziły na jaw rzezie ludności na obszarach, takich jak Kambodża i była Jugosławia, tworzono projekty
historii mówionej, by udokumentować zbrodnie wojenne i inne traumatyczne doświadczenia, takie jak ludobójstwo, tortury czy gwałty, oraz by zapewnić
świadectwa z pierwszej ręki na temat represji, w celu przedstawiania ich jako
dowodów dla międzynarodowych trybunałów czy w celu uzyskania reparacji97.
W wielu projektach echem odbijały się kwestie podjęte przy wywiadach
dotyczących Holokaustu. Najważniejsza była potrzeba gromadzenia i prymat świadectw mówionych ze względu na zniekształcone albo nieistniejące
w ogóle dokumenty pisemne, które – jeśli już istniały – z definicji nie mogły
świadczyć o zasięgu i szczegółach działań represyjnych i ich konsekwencji
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dla zwykłych ludzi; brak w nich było subiektywnego postrzegania represji.
Po drugie, takie wywiady były bliskie terapii, gdyż dokumentowały traumę
dyslokacji wynikającą na przykład z przeżycia tortur czy zniknięcia ukochanych osób, dając traumatycznym wspomnieniom nowe życie. Jak wspomniałem wyżej, te kwestie były nowe dla badaczy historii mówionej, a ich
konsekwencje w zakresie definiowania praktyki historii mówionej pozostają kontrowersyjne do dzisiaj.
Równie nowe i nieraz niezręczne dla badaczy zajmujących się historią mówioną były kwestie praw człowieka i reparacji wojennych. Po długim okresie
działania przeciw represjom, ich praca zaczęła być wykorzystywana jako świadectwo w procesach albo przed trybunałami o różnej randze i mocy. Wywiady dotyczące historii nazizmu i faszyzmu przeprowadzane w latach 60. i 70.
XX w. były, ogólnie ujmując, wystarczająco oddalone czasowo od koszmarów
II wojny światowej, by zapewnić przestrzeń do refleksji. Ponadto trybunały rozpatrujące zbrodnie II wojny światowej zdawały się zamknąć sprawę kar sądowych i w wielu przypadkach również reparacji. Mimo wszystko schyłek XX w.,
z nowymi roszczeniami dotyczącymi reparacji i odżyciem dawnych roszczeń,
takich jak żądania rdzennych Amerykanów dotyczące prawa do ziem, przyczyniły się do powstania nowych definicji świadectwa historii mówionej, a tym
samym przysporzyły badaczom historii mówionej nowych problemów.
Rosnąca internacjonalizacja historii mówionej wysunęła na pierwszy
plan inne istotne kwestie teoretyczne i metodologiczne. Czy, zważywszy
na rozwój dyscypliny na terenach Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji, posiadających własne tradycje historiograficzne i własne sposoby ustnego przekazywania wspomnień, możliwe było utrzymanie europejskich i północnoamerykańskich pojęć narracji i subiektywności? I w jaki sposób narzędzia
i interpretacje opracowane w ciągu ostatnich dwudziestu lat miałyby być
wykorzystane do zrozumienia gwałtowności nowej epoki? Jeśli chodzi
o pierwszą kwestię, to dyskusje nad związkiem historii mówionej i badaniem ustnych tradycji w Afryce pokazują, jak złożone jest to zagadnienie,
a w większości debaty te prowadzone były przez uczonych z Zachodu98.
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Jeśli zaś chodzi o drugi problem: czy opowiedzenie swojej historii mogłoby pomóc w wyłamaniu się ze „sztywnej i ograniczającej konstelacji przemocy”99?
Intersubiektywność
W swojej analizie wywiadu historii mówionej, jako działania hermeneutycznego, Eva M. McMahan opowiada się za centralnością intersubiektywności, którą za Alfredem Schutzem opisuje jako „warunkującą ludzką
działalność z użyciem symboli”. Cytując Schutza, McMahan stwierdza, iż
„świat «jest intersubiektywny, ponieważ żyjemy w nim jako ludzie wśród
innych ludzi, związani z nimi przez wzajemne wpływy i pracę, rozumiejąc innych i będąc przez nich rozumiani»”100. Ta koncepcja, wykorzystana w taki sposób w celu opisania komunikacji podczas wywiadu historii
mówionej, jako poszukiwania zrozumienia, stanowi logiczne rozwinięcie
zainteresowania problemami subiektywności i narracji, obejmując obie te
kwestie. Bazując na pracy Hansa-George’a Gadamera, McMahan wymienia
trzy założenia, na których opiera się „hermeneutyczna” konwersacja (termin
z Gadamera). Po pierwsze, „interpretacja zawsze odbywa się w granicach możliwości językowych, a […] realizacja możliwości językowych wyznacza historyczność ludzkich doświadczeń”101. W ujęciu Martina Jaya: „nasza skończoność
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Termin pochodzi z artykułu Beyond the Archives Natale Losi, s. 6.
A. Schutz, Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action, [w:] Collected Papers I: The Problem of Social Reality, The Hague 1962, s. 10; Cyt.: E.M. McMahan, Elite Oral History Discourse: A Study of Cooperation and Coherence, Tuscaloosa 1989, s. 97–98. [Tłumaczenie cytatu za: D. Lachowską [w:] Kryzys i schizma.
Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, Warszawa
1984 (przyp. red.)].
Zob.: H.-G. Gadamer, Truth and Method, red. G. Barret, J. Cumming, New York 1975;
Martin Jay dokładnie omawia główne założenia teorii hermeneutyki Gadamera w:
M. Jay, Should Intellectual History Take a Linguistic Turn? Reflections on the Habermas-Gadamer Debate, [w:] Modern European Intellectual History, red. D. LaCapra,
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zawiera się w nieskończoności języka”102. Po drugie, jak pisze McMahan,
„interpretacją […] zawsze rządzi aktualna stronniczość osoby”. Jay zgadza
się z tym, stwierdzając, że „wyłącznie poprzez uprzedzenia otwieramy swoje
umysły na przeszłość”103. Po trzecie, McMahan twierdzi, że „akt interpretacji zawsze musi polegać bezpośrednio na samym zjawisku historycznym;
na przykład nie na zamierzonym znaczeniu nadanym przez rozmówcę, lecz
na tym, czego takie zamierzone znaczenie dotyczy”104. Intersubiektywność
w każdym momencie jest ograniczana przez język, stronniczość i charakter
obiektu badań. Według Jaya „rozumienie nie jest procesem odtwórczym,
lecz zawsze twórczym”105. W takim rozumieniu interaktywny charakter
wywiadu historii mówionej staje się wspólnym dążeniem do zinterpretowania przeszłości poprzez uznanie roli historycznej obu stron uczestniczących w wywiadzie.
Jak zwykle spostrzegawczy Portelli, mając na uwadze konsekwencje takiej
subiektywności, opisuje wywiad jako „wymianę pomiędzy dwoma badanymi; dosłownie: wzajemną obserwację. Żadna ze stron nie dostrzeże tej drugiej, o ile ta druga nie dostrzeże pierwszej. Komunikujące się osoby nie będą
w stanie działać razem, o ile nie zostanie ustalona między nimi wzajemność.
Badaczowi terenowemu opłaca się zatem obiektywnie założyć równość jako
gwaranta mniej zniekształconej komunikacji i mniej stronniczego zbioru
danych”106. To właśnie miałoby być według autora podstawą do postrzegania
historii mówionej jako „eksperymentu w zakresie równości”; równości rozumianej jako opartej na uznaniu różnic, jako że równość i jednakowość nie
mogą być stosowane zamiennie. A zatem intersubiektywność w wywiadzie
opiera się na dwóch wartościach: różnicy i równości. Różne sposoby opisywania tego napięcia i pracy z nim mówią wiele o tym, jak podczas wywiadu,
w sposób dialektyczny i dialogiczny, tworzone są świadectwa i w jakim celu.

102
103
10 4

105
10 6

L. Kaplan, s. 86–110; E.C. Clark, M.J. Hyde, E.M. McMahan, Communication in the
Oral History Interview: Investigating Problems of Interpreting Oral Data, „International Journal of Oral History”, 1 (1980), s. 30; E.M. McMahan, Elite Oral History
Discourse, s. 3.
M. Jay, op. cit., s. 94.
E.M. McMahan, Elite Oral History Discourse, s. 3; M. Jay, op. cit., s. 97.
E.C. Clark, M.J. Hyde, E.M. McMahan, op. cit., s. 30; Cyt. w E.M. McMahan, Elite
Oral History Discourse, s. 4.
H.-G. Gadamer, Truth and Method, s. 264, cyt. w M. Jay, „Intellectual History”, s. 95.
A. Portelli, Death of Luigi Trastulli…, s. 31.
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Najpopularniejszym i najbardziej przystępnym opisem tego procesu jest
obszerny i obfitujący w świetne przykłady tekst Michaela Frischa uwzględniony w publikacji A Shared Authority. Idea współdzielonego autorytetu
posłużyła Frischowi do rozładowania wcześniej opisywanego przez autora
napięcia między podejściem „więcej historii” a populistycznymi próbami
ominięcia historii. Dostrzegłszy w słowie autorytet zarówno autorstwa, jak
i mocy sprawczej, Frisch w idei współdzielonego autorytetu mógł zwrócić
uwagę na twórczą rolę zarówno rozmówcy, jak i osoby przeprowadzającej
wywiad, oraz wysunąć polityczny postulat konieczności dzielenia władzy
interpretacyjnej w tym procesie. Frisch pozostawia jednak otwartą kwestię
dokładnego określenia takiego współdzielenia w wywiadzie107.
Podstawowym założeniem zarówno McMahan, jak i Frischa jest uznanie pewnych różnic pomiędzy rozmówcami i przeprowadzającymi wywiad,
z którymi to różnicami trzeba sobie poradzić, jeśli wywiad ma dojść do
skutku i być kontynuowany. Jak ujął to Portelli, takie „wspólne przedsięwzięcie” to eksperyment w zakresie równości108. Pomimo prób znalezienia
„wymienialności perspektyw”, jak wyjaśnia McMahan, rzeczywisty przebieg wywiadu, daleki od zasypania przepaści pomiędzy przeprowadzającym wywiad a rozmówcą, w praktyce jest „przepełniony napięciem”. Wywiad jest zatem sytuacją „sprzeczności”109.
Takie podejście oznacza, że z powodu znacznych różnic między stronami wywiadu w zakresie posiadanej władzy społecznej, równość podczas
badań terenowych, jak zaznacza Portelli, jest trudna do uzyskania. Różnice
te jednak obejmują więcej niż jedynie władzę społeczną. Wśród tych różnic
znajdują się wszelkie przesłanki kulturowe i uprzedzenia wynikające z posiadania takiej władzy. W związku z tym historyk i osoba przez niego wywiadowana muszą, choćby na najbardziej podstawowym poziomie, uznać
prawa w rozmowie drugiej strony110. Oznacza to przynajmniej uznanie przez
rozmówcę, że cele i ambicje, do których dąży historyk w swoim działaniu, są
wartościowe i w pewien sposób warto je realizować, natomiast historyk musi
uznać autonomię punktu widzenia rozmówcy. Złożoność i głębię trudności osiągnięcia takiego zrozumienia starałem się opisać w innej mojej pracy,
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A. Portelli, Death of Luigi Trastulli…, s. 31–32.
E.M. McMahan, Elite Oral History Discourse, s. 98–99, 56.
Ibidem, s. 43–44.
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poprzez analizę różnic w języku i postawach wnoszonych do wywiadu przez
obie jego strony: profesjonalnego języka analizy historyka, odzwierciedlającego
jego zawodową tożsamość i poglądy, jak i historycznie umiejscowionego języka
narracji rozmówcy, w którym zakorzenione jest relacjonowane doświadczenie. Jakość wywiadu tkwi zatem nie w rozładowaniu napięcia w trakcie wywiadu, a w umiejętności wejścia przez każdą ze stron w świat tej drugiej111.
James ukazuje w praktyce, jak trudne jest to do osiągnięcia w historii
życia Doñii Maríi. Istnieje mnóstwo innych przykładów tego napięcia. Eseje
opublikowane w niedawnym wydaniu „Oral History Review” poświęconym
zgłębianiu idei współdzielonego autorytetu, uwzględniającej tutaj znacznie więcej niż autorstwo, ujawniają zawiłości tej relacji w społecznościowych projektach historycznych. Relacje te obejmują spektrum od życzliwego i opartego na współpracy zaangażowania politycznego i porozumienia
pomiędzy historykami a członkami społeczności, do niemal kompletnego
zerwania relacji podczas wywiadu, spowodowanego przez niezdolność do
przezwyciężenia napięcia pomiędzy historykiem a rozmówcą112. Inne badania, obejmujące wywiady przeprowadzane przez Glena Adlera z członkami
związku południowoafrykańskiego podczas apartheidu, udokumentowało ogrom przepaści pomiędzy nawet najbardziej życzliwym historykiem
a rozmówcami poddanymi represjom politycznym113. Bardziej aktualny
i dość interesujący przykład negocjacji w wywiadzie przez strony uwikłane
w poszukiwanie krętej drogi życia poprzez różne sposoby autoprezentacji,
robienia uników czy nawet kłamstw narratora, można znaleźć we wstępie
do Sticking to the Union autorstwa Sandy Polishuk114. Podejmując się pracy
w terenie, trzeba zgodzić się z Henrym Glassie'em, który zaznacza, że opowiadając swoją historię, ludzie starają się przedstawiać życie swoje i swoich

111
11 2

11 3

11 4

R.J. Grele, Languages of History.
D. James, Case of María Roldán…; A. Thomson, Sharing Authority; D. Kerr, We
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of Homelessness from the Bottom Up, „Oral History Review”, 1 (2003), nr 30, s. 27–46;
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nr 30, s. 87–102.
G. Adler, The Politics of Research during a Liberation Struggle: Interviewing Black
Workers in South Africa, [w:] International Annual 1990.
S. Polishuk, Sticking to the Union: An Oral History of the Life and Times of Julia Ruuttila, New York 2003, s. 1–16.
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społeczności tak poprawnie, jak tylko mogą115. Należy jednak również przyjąć do wiadomości, że wcale niełatwo ustalić, co można uznać za właściwe
i potrzebne historii. Bardzo często w wywiadzie mamy do czynienia z głębokim, wyostrzonym i skonfliktowanym spojrzeniem na relację ze społeczeństwem każdej ze stron wywiadu. Moim zdaniem tak wygląda sytuacja nawet
wówczas, gdy relacja podczas wywiadu zbliża się niebezpiecznie do sesji psychoanalizy, obejmującej zjawiska przeniesienia i przeciwprzeniesienia116.
Enrica Capussotti bardziej optymistycznie postrzega zrozumienie zakłóceń intersubiektywności, swoje wnioski opierając na sposobach występowania tych sprzeczności. W podsumowaniu doświadczenia prowadzenia wywiadów z Albańczykami i Romami z Kosowa, uczona pisze:
Można by stwierdzić, że w latach 70. XX w. historia mówiona pisana była z wnętrza
ruchu społecznego, który przede wszystkim chciał „umożliwić wypowiedź” grupom
podporządkowanym (ang. subaltern) (np. klasie robotniczej) i kobietom. W dzisiejszych
czasach jednak historia mówiona może przewidzieć relacje pomiędzy różnymi subiektywnościami i kulturami oraz unaocznić sprzeczności pojawiające się między jednostką a społecznością. Historia mówiona może więc być wykorzystana w celu krytyki mechanizmów włączenia i wykluczenia oraz procesu kształtowania tożsamości w oparciu
o narodowe wartości. Napięcia pomiędzy głosem jednostki a dominującymi dyskursami
sfery publicznej, które uzasadniają składane oświadczenia i przyjmowane pozycje, ujawniają się w każdym ze świadectw i mogą posłużyć za skuteczną „broń” w krytycznej debacie na temat pamięci publicznej i politycznego wykorzystania przeszłości117.

Jak pisze Passerini w swoich komentarzach do eseju Capussotti, takie spojrzenie jest optymistyczne i uzasadnione „właśnie dlatego, że zakłada różnorodność subiektywności”118.
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Dźwięk
Bezpośrednia relacja pomiędzy historykiem przeprowadzającym wywiad
a rozmówcą nie jest jedyną niezwykłą cechą wywiadu historii mówionej.
Wywiady historii mówionej są wyjątkowe również dlatego, że istnieją w formie dźwiękowej. Również ten fakt zauważono i komentowano od początku dziejów historii mówionej. Spora część dyskusji w tej kwestii skupiona
była na czterech różnych, ale powiązanych ze sobą problemach: sposobach
przedstawienia, praktykach prowadzenia zapisów, zachowywania zapisów
i rozróżnieniu kultury piśmiennej i oralnej. W pierwszej kwestii rozważania dotyczyły sposobu przedstawienia w przystępnej formie istoty dźwiękowej zawartości wywiadu. Dyskusje w tym zakresie składały się z dwóch
części: kwestii transkrypcji i wykorzystania historii mówionej w radiu. Jeśli
chodzi o pierwszą kwestię, jasne było, że pomimo nacisków i konieczności
spisywania wywiadu w celu udostępnienia go jak największej liczbie badaczy,
transkrypcja nie była w stanie uchwycić pełni rozmowy119. Cytując Samuela:
było to okaleczanie słowa. Transkrypcja wyrównywała język, robiła porządek, nie mogła wyrazić tonu, głośności, zakresu dźwięku i rytmu mowy; jak
określił to Portelli: przeczyła oralności źródeł ustnych120. Przekonując do zachowywania nagrań, Benison podkreślił, że „fizycznie słyszany głos pomaga
uzyskać pełniejszy portret psychologiczny rozmówcy i wzbogaca świadectwo
historyczne o prawdy, których zapis na papierze nigdy nie będzie w stanie oddać121. Oprócz tego koszt sporządzania transkrypcji prowadził do szukania nowych sposobów przystosowywania nagrań do odsłuchu, takich jak na przykład
system TAPE opracowany przez Wisconsin Historical Society czy późniejsze
cyfrowe systemy indeksowania122. Te systemy kierowane były w większości do
tych, których uważało się za tradycyjnych użytkowników historii mówionych,
czyli w znacznej części do pracowników naukowych.
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L. Shores, Directions for Oral History, [w:] Oral History Arrowhead, red. E. Dixon,
J. Mink, s. 42; E. Dixon, G.P. Colman, Objectives and Standards, [w:] Oral History at
Arrowhead, s. 78–81.
R. Samuel, Perils of the Transcript, [w:] Oral History Reader, 1998, s. 389; A. Portelli,
What Makes Oral History Different, s. 46–47.
S. Benison, Reflections on Oral History, s. 76.
D.E. Treleven, Oral History Audio Technology and the TAPE System, „International
Journal of Oral History”, 1 (1981), nr 2, s. 26–47; Przykład indeksowania cyfrowego nagrań: Randforce Associates, Amherst, NY, http://www.randforce.com (dostęp:
26 I 2005 r.).
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Radio uważane było za medium najlepiej przystosowane do wykorzystywania nagrań historii mówionej w celu dotarcia do szerszej publiczności, zatem wielu badaczy historii mówionej i mnóstwo projektów w jej
zakresie w naturalny sposób skłaniało się w kierunku różnych rodzajów
produkcji radiowych – formy działalności, która generowała dość obszerną literaturę123. Należy jednak wspomnieć, jak zauważył Peter Read, że
nawet w wypadku produkcji radiowej na pierwszy plan wysuwały się problemy prezentacji. Wykorzystanie nagrań w mediach oznaczało, że musiało
zniknąć z nich milczenie, całe minuty rozmowy miały być przemieszczane,
pewne style wypowiedzi nie nadawały się do powielania czy nie wzbudzały
zainteresowania i nie sposób było oddać intymnego charakteru wywiadu
przy powielaniu go w środkach masowego przekazu124. Praktyki związane
z prowadzeniem i zachowywaniem nagrań zależały w dużej mierze od użytego sprzętu i medium wykorzystanego do nagrywania, którym to czynnikom poświęcono wiele podręczników i instrukcji125.
Temat oralności źródeł mówionych pociągnął za sobą bogaty i złożony zbiór literatury dotyczącej różnic między narracją mówioną a pisaną,
w szczególności w pracach Waltera Onga i Deborah Tannen126. Zakładając
wyższość słowa mówionego, a w niektórych wypadkach wyższość nagrania
nad transkrypcją, literatura poświęcona tej kwestii postawiła sobie za cel
zrozumienie reguł przekazu ustnego czy też „repertuaru komunikacyjnego”.
Celem było zrozumienie, co było mówione, i kontekstu wypowiadania się
oraz rozróżnienie mówionych i pisanych rodzajów opowieści127. Jeśli badacze zwracali uwagę na to, co słyszą, literatura instruowała ich, że powinni
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również zwracać uwagę na to, co zostało powiedziane i w jaki sposób128. Jeden
z najbardziej interesujących komentarzy o roli dźwięku w wywiadzie historii
mówionej został przytoczony przez Dannisa Tedlocka, który stwierdził, że
dialog najlepiej jest rozumieć jako poezję, i eksperymentował z transkrypcją wywiadu w formie poetyckiej w celu uchwycenia miarowości i rytmu
wypowiedzi129. Również w tym wypadku celem było lepsze zrozumienie
sposobu ustnego przedstawienia.
Nie ma wątpliwości, że wiele z najciekawszych, najważniejszych i najbardziej odkrywczych dyskusji w dziejach historii mówionej poświęconych
było dialektyce pomiędzy kulturami oralnymi i piśmiennymi czy w szczególności dialektyce między oralnością a piśmiennictwem wewnątrz jednej
kultury130. Takie kwestie nie wyczerpują jednak tematu dźwięku w wywiadzie historii mówionej, szczególnie w tak zwanej erze technologii cyfrowych131. W celu obszerniejszego omówienia tego problemu należy zwrócić
uwagę na sam dźwięk i pomyśleć nad sposobami konstruowania intersubiektywności podczas wywiadu poprzez słuchanie.
Elementem spajającym dotychczasowe dyskusje na temat dźwięku jest
skupienie się na wypowiedzi. To właśnie wypowiedź – w formie mówionej czy pisanej – trzeba zrozumieć, właśnie wypowiedź trzeba przedstawić
szerszej publiczności, wypowiedź trzeba odpowiednio nagrać, by była zrozumiała, i w końcu to gatunki wypowiedzi definiują oralność. To właśnie
skupienie uwagi na wypowiadaniu się odwróciło uwagę badaczy historii
mówionej od samego dźwięku.
Słuchanie jest słyszeniem, tak jak czytanie jest widzeniem132. Na początku
nasze zainteresowanie budzi sens słyszanych dźwięków – słyszenie. Musimy
jednak upewnić się, czego tak naprawdę słuchamy. Istotą argumentów osób
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wypowiadających się przeciwko transkrypcji zdaje się być to, że koncentrując się na wypowiedzi, tracimy pełny zakres głosu. Stosując formę pisemną,
tracimy właśnie te aspekty głosu, które nie są wypowiedzią. Jasne też jest,
choć, zdaje się, nikt nie wykorzystał jeszcze tego argumentu, że skupienie na wypowiedzi powoduje zignorowanie tego, w jaki sposób komunikowanie czegoś za pomocą form innych niż głosowe zależy często od różnic klasowych, rasowych i płci133. Nawet przy najlepszych intencjach przy
transkrypcji czy innych formach przedstawienia słuchowego nie uniknie
się procesu selekcji, w którym w jakiś sposób określane jest, które elementy
dźwiękowe zostaną uwzględnione w dokumencie, a które nie. Rozmowy
pełne są bąknięć, mruknięć, śmiechów, wzdychań, sygnałów, gwizdów i innych dźwięków. Często w transkrypcjach zaznacza się śmiech, pauzy czy
szlochy (o ile nie są uważane za zawstydzające), podczas gdy w produkcjach
radiowych ze względów ekonomicznych zachowywane są jedynie niektóre z takich elementów. Konieczne jest zaznaczenie, że z każdą taką edycją
dokonuje się również interpretacji. Oprócz tego należy być świadomym,
że pierwsza taka selekcja następuje już przy samym nagrywaniu; z całego
zakresu dźwięków zarówno głosowych, jak i z otoczenia, sprzęt wybiera
tylko te wychwytywane przez mikrofon. A zatem nawet słuchanie nagrań
zamiast czytania transkrypcji, choć przybliża samo zjawisko wywiadu, nie
oddaje go w pełni134. Musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach większość tego, co się słyszy, i czego się słucha, jest produktem medialnym, a zatem jest również edytowane.
Szczególną pomysłowością w wymyślaniu sposobów wykorzystania mediów cyfrowych przez badaczy historii mówionej wykazał się Charles Hardy, który zaproponował wykorzystanie ich do stworzenia „sztuki dźwiękowej” czy też montażu dźwiękowego opowieści, archiwalnych nagrań
i elementów dźwiękowych w celu skomponowania „pejzażu dźwiękowego”
(oryg. soundscape). Taki pejzaż dźwiękowy ma dwa wymiary: nagranie otoczenia dźwiękowego wywiadu i przedstawienie nagranego wywiadu w kontekście innych dźwięków z czasu, którego dotyczy rozmowa bądź związanych z omawianymi wydarzeniami. Hardy wymienia kilka prezentacji
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Zob.: D. Applebaum, Voice, Albany 1990.
Komentarz zaproponowany przez D. Ihde, Listening and Voice: A Phenomenology of
Sound, Athens 1976, s. 4–5, przy omawianiu przemiany słuchania po rewolucji w komunikacji elektronicznej.
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radiowych, w których podjęto próbę połączenia tych dwóch wymiarów
i zwraca uwagę na możliwości kreatywnego użycia przyszłych trójwymiarowych nagrań. Hardy mówi też o ograniczeniach wynikających z naszego
upodobania źródeł pisanych, marginalnej roli radia czy z niewielkiej styczności z nagraniami dźwiękowymi wysokiej jakości. Ograniczeniem jest
również sposób, w jaki wyobrażaliśmy sobie świat dźwięku135.
Bruce R. Smith w swoim badaniu świata akustycznego Anglii we wczesnej współczesności podsumowuje ostatnie prace w zakresie fenomenologii
dźwięku jako doznania zmysłowego. Autor wyróżnia cztery sposoby postrzegania dźwięku: jako akt fizyczny, jako doznanie zmysłowe, jako akt
komunikacji oraz jako działanie polityczne136. Większość badaczy historii
mówionej nie zajmowała się szczególnie pierwszymi dwoma sposobami,
skupiając się na dwóch ostatnich. Jako akt fizyczny, dźwięk głosu powstaje
we wnętrzu osoby mówiącej, a następnie otacza słuchacza. Każdy człowiek
ma dwa głosy: ten, który słyszy on sam, i ten, który słyszy reszta świata.
My sami słyszymy swój głos wewnątrz siebie, a wszyscy pozostali słyszą
nas z zewnątrz; istnieje tutejszość i tamtejszość. Nie będę opisywał całej tej
kwestii tak szczegółowo jak Smith, jednak ważne jest, by podać trzy cechy
pola słuchowego: przestrzenność, kierunkowość i ciągłość137. Wszystkie
te cechy stoją w bezpośredniej opozycji do wzroku i czytania. Przedmioty
widziane pozostają poza obserwatorem. Dźwięk penetruje organizm; nie
sposób go uniknąć. Kiedy zamkniemy oczy, już nie widzimy. Jeśli znudzi
nas lektura, możemy odwrócić wzrok i spojrzeć gdzie indziej. Nie możemy
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C. Hardy III, Authoring in Sound: An Eccentric Essay on Aural History, Radio, and
Media Convergence. Unpublished manuscript (1999), Albany 2004, syllabus z zajęć
Geralda Zahavi, Producing Historical Documentaries and Features for Radio: http://
www.albany.edu/faculty/gz580/documentaryproduction /authoring_in_sound.html
(dostęp: 31 I 2005 r.). O pojęciu soundscape: R.M. Schafer, The Tuning of the World:
Toward a Theory of Soundscape, Philadelphia 1980. Ciekawym przykładem dostępnego w Internecie eseju nt. słuchu jest: C. Hardy, A. Portelli, I Can Almost See the
Lights of Home: A Field Trip to Harlan County, Kentucky: http://www.albany.edu/
jmmh/vol2no1/lightssoundessay.html.
B.R. Smith, Acoustic World of Early Modern England: Attending to the O-Factor, Chicago 1999, s. 3.
D. Ihde, Listening and Voice, s. 76–81. Spora część zaprezentowanej przez Bruce’a Smitha teorii jest wzorowana na pracy Ihdego, jednak moim zdaniem jest ona bardziej
wyczerpująca.
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uciec przed dzwoniącym nad nami głosem rozmówcy. Można nie słuchać,
ale zawsze będzie się słyszeć. Wiedzę wizualną uważa się za dość odrębną
od ciała; w dźwięku człowiek się zanurza. Czytanie ma właściwości ontologiczne; słuchanie – fenomenologiczne138.
Badacz historii mówionej może wyciągnąć z powyższego kilka wniosków. Jak podkreślono, nawet najwierniejsze nagranie nie jest w stanie odtworzyć świata dźwięków wywiadu. Taka forma również utrwala jedynie
część tego świata. Po drugie: zmiana postrzegania fizycznego fenomenu
dźwięku na uznanie go za doświadczenie psychologiczne uzupełnia intersubiektywność wywiadu, czyniąc ją pełniejszą; w końcu świat doznań
słuchowych też jest kulturalnie i historycznie zakorzeniony. W przyszłości
trzeba znaleźć sposoby posługiwania się nowymi metodami nagrywania
zgodnie z nowym sposobem postrzegania świata dźwiękowego, aby przedefiniować świadectwo wywiadu. Jak zrozumieć świadectwo związane ze
zmysłami innymi niż wzrok?
Pamięć, mit, ideologia, świadomość
W jednym z niewielu dzieł na temat pamięci, w których szczególną uwagę
poświęcono historii mówionej, James Fentress i Chris Wickham w 1992 r.
skrytykowali badaczy historii mówionej za nacisk na analizowanie stworzonych przez nich dokumentów, w szczególności jako „mniej więcej prawdziwych świadectw przeszłości”, zamiast traktować je jako objaśniające „to,
w jaki sposób tożsamości społeczne w istocie są wynikiem takiej czy innej
wersji przeszłości” czy też poszukiwać „społecznych znaczeń we wspomnieniach”. Choć autorzy zwrócili uwagę na dokonujący się przewrót w historii mówionej, stwierdzili, że praca w zakresie pamięci była wyłącznie
teoretyczna. Niechęć badaczy historii mówionej do zaakcentowania kwestii
pamięci autorzy uznali za pragnienie ustalenia rodowodu praktyki historii
mówionej i zadowolenie się wąskim tekstualnym postrzeganiem pamięci.
Tym, co według uczonych było wówczas potrzebne, to konkretne przykłady
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B.R. Smith, Acoustic World…, s. 9–10; D. Ihde, Listening and Voice, s. 3–16. Dla interesującego pogłębienia sposobów uprzywilejowania wzroku i pochłonięcia wyobraźni w kulturze zachodniej (wszystko przez Kartezjusza). Zob.: D.M. Levin, The Listening Self: Personal Growth, Social Change and the Closure of Methaphysics, London
1989, s. 29–65.
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na to, jak pamięć staje się historią139. To, czy zarzut ten był w tamtym czasie
uzasadniony, omówimy za chwilę. Obecnie z pewnością jest on nieaktualny. Już przelotne spojrzenie na ostatnie dzieło Portellego The Order Has
Been Carried Out wystarczy, by dostrzec głębię i wnikliwość, jakie uważnie
przeprowadzony i przeanalizowany wywiad wnosi do zrozumienia złożonych związków będących częścią dialektycznego napięcia między pamięcią
a historią. W komentarzach na obwolucie tej książki Frisch pisze: „W sposób analityczny, przemyślany, poetyczny i z pasją Portelli bada i dokumentuje – jako fakt i wspomnienie – decydujący moment w dziejach Włoch
i II wojny światowej, a także dla świata powojennego aż do dziś. […] [Książka] przypomina nam, że historia mówiona ma znaczenie, bo ukazuje, w jaki
sposób przeszłość i teraźniejszość nieuchronnie, o ile nie nieodłącznie, żyją
razem w nas wszystkich”140. Praca Portellego pod wieloma względami stanowi kulminację rozważań całego pokolenia na temat roli pamięci w historii mówionej oraz przemiany w sposobach rozumienia naszych zadań.
Zagadnienie pamięci było częścią dyskusji na temat historii mówionej od początków dyscypliny141. Jednakże definicje i postrzeganie pamięci w tej dyskusji przeszły drastyczną zmianę. Z początku skupiano się na
dokładności i wiarygodności pamięci czy na rozróżnieniu między pamięcią krótkotrwałą a długotrwałą, natomiast pamięć uznawana była za skład
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J. Fentress, C. Wickham, op. cit., s. 89. W tym eseju podążam za Fentressem i Wickhamem, i stosuję termin pamięć społeczna (ang. social memory), a nie pamięć zbiorowa (ang. collective memory), po części ponieważ uważam, że pamięć społeczna nie
niesie ze sobą żadnych rasowych ani etnicznych uwarunkowań czy innych wątpliwych konstrukcji. Trzeba jednakże pamiętać, że pamięć społeczna jest terminem
podatnym na redukcjonizm i argument mówiący, że pamięć jest wyrazem pozycji
społecznej, a w związku z tym również przedmiotem wszelkiej krytyki nakierowanej
na historię społeczną z perspektywy kulturalizmu.
A. Portelli, The Order Has Been Carried Out: History, Memory, and Meaning of a Nazi
Massacre in Rome, New York 2003.
Niemalże wszystkie wczesne reportaże Towarzystwa Historii Mówionej w Stanach
i Towarzystwa Historii Mówionej w Wielkiej Brytanii pełne były rozważań dotyczących pamięci i artykułów spekulujących o niej. Jednymi z ciekawszych są: D.F. Musto,
S. Benison, Studies in the Accuracy of Oral Interviews, [w:] Fourth National Colloquium, red. G.P. Colman, s. 167–181. Ch. Storm-Clark, The Miners. The Relevance of Oral
Evidence, „Journal of the Oral History Society”, 4 (1970), nr 1, s. 72–92; P. Thompson,
Problems of Method in Oral History, „Oral History: Journal of the Oral History Society”, 1 (1975), nr 3, s. 26–40.
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wspomnień, z którego konkretne wspomnienia były przywoływane do świadomości w odpowiedzi na różne bodźce. Interesowano się raczej zachodzącymi w pamięci procesami i sposobami strukturalnego kodowania pamięci
niż tym zawiłym związkiem między pamięcią a historią, które uznawane
były za swoje ścisłe przeciwieństwa. Choć część z tych prac, a zwłaszcza
rozważania Thompsona w pierwszej edycji The Voice of the Past czy spekulacje Johna Neuenschwandera w Stanach Zjednoczonych, była wnikliwa,
to wciąż odbiegała znacznie od późniejszych przemyśleń, które wynikły ze
wspomnianej wyżej transformacji, która, co ciekawe, została prześledzona
i opisana przez Thompsona w eseju z 1994 r. Dziesięć lat wcześniej Thompson zauważył, że badacze historii mówionej „główny problem widzieli
w tym, czy informacja podana przez informatora była zniekształcona czy
też skażona upływem czasu, procesem przypominania sobie czy też ponownym rozważeniem wcześniejszych wspomnień. Innymi słowy: uczeni
nie byli wówczas zainteresowani tym, co teraz uznawane jest za podstawowy proces umysłowy, polegający na myśleniu o doświadczeniach i przetwarzaniu ich w celu ich wyrażenia”142. Samuel pisze, że „pamięć, tak daleka od
bycia jedynie biernym pojemnikiem czy systemem przechowywania, albo
bankiem obrazów z przeszłości, jest w istocie aktywną, kształtującą siłą;
jest dynamiczna – to, co usilnie próbuje ukryć, jest równie istotne jak to,
co odkrywa – i jest też dialektycznie związana z myślą historyczną, wobec
której nie stanowi przeciwieństwa”143.
Badacze historii mówionej nie byli rzecz jasna odosobnieni w swoim zainteresowaniu pamięcią czy w kwestii zmian poglądów dotyczących problemów
i kontrowersji związanych z badaniem pamięci pod kątem historycznym i ze
znaczeniem takich badań dla naszego zrozumienia przeszłych doświadczeń.
Literatura na ten temat jest obecnie dość obszerna i wskazuje na rozumienie
pamięci jako procesu dynamicznie połączonego z historią; nie jako ponadczasowej tradycji, ale jako czegoś ulegającego stopniowym zmianom, zachodzącym z pokolenia na pokolenie. Zgodnie z takim przekonaniem pamięć, narracja, tożsamość indywidualna i zbiorowa oraz doświadczenia z przeszłości
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P. Thompson, Voice of the Past, s. 100–108; J.A. Neuenschwander, Remembrance of Things Past: Oral Historians and Long Term Memory, „Oral History Review”,
6 (1978), s. 45–53; P. Thompson, Believe It or Not: Rethinking the Historical Interpretation of Memory, [w:] Memory and History, red. J. Jeffrey, G. Edwall, University Press
of America 1994, s. 3.
R. Samuel, Theatres of Memory, s. X.
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przeplatają się w złożonym i wielowarstwowym procesie rekonstrukcji historycznej144. Ma to oczywiste implikacje dla badaczy historii mówionej. Wyżej
wspomniane wezwanie Fentressa i Wickhama do poszukiwania konkretnych
przykładów współbrzmi z podobną wcześniejszą sugestią Ulricha Neissera,
który wzywał do skupienia się na codziennym wykorzystaniu pamięci145.
Powyższe głosy krytyki kierowane w stronę historii mówionej były jednak nieco oderwane od rzeczywistości. Już w późnych latach 70. i wczesnych
latach 80. XX w. badacze historii mówionej przytaczali liczne przykłady roli
pamięci w konkretnych sytuacjach. Passerini w swoich badaniach pracowników fabryk samochodowych w Turynie zgłębiała problem tożsamości politycznej i płciowej. Portelli również zbadał pamięć społeczną w lokalnej i konkretnej sytuacji w Tierni we Włoszech. W swojej pracy z 1989 r. John Bodnar
wyraził wyraźne zainteresowanie wykorzystaniem historii mówionych pracowników fabryki samochodowej Studebaker w USA w celu zgłębienia pamięci społecznej. W swojej rozległej pracy Joutard udokumentował pamięć
społeczną francuskich protestantów. Od tamtego czasu Karen Fields, Alistair
Thomson, Samuel Schrager, a także Rogers, Tonkin i James – a można by
wymienić większą liczbę autorów amerykańskich i europejskich – przekazali
wiele ciekawych i ważnych myśli na temat pamięci społecznej. W rzeczy samej, pełna lista, która uwzględniałaby inne obszary świata, w szczególności
badania prowadzone przez Elisabeth Jelin, Antonia Montenegro, José Carlosa Sebe Bom Meihy i innych, jak i pełna lista amerykańskich i europejskich
publikacji, ujawniłyby gigantyczny wkład historii mówionej w postrzeganie
pamięci społecznej w konkretnych sytuacjach. Wiele z nich zostało jednak
zignorowanych przez dominujący nurt historiografii na temat pamięci146.
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Pewien wgląd w zakres literatury poświęconej pamięci dają fragmenty z: S.A. Crane,
Writing the Individual Back into Collective Memory, „American Historial Review”,
5 (1997), nr 20, s. 1372–1385. O zmieniających się definicjach: P. Connerton, op. cit.
O narracji pamięci: J. Fentress, C. Wickham, op. cit., s. 49–59; E. Tonkin, Narrating Our Pasts, s. 97–112. Obraz pokoleniowy wyłania się z: R. Samuel, Theatres of
Memory, s. I–XI; P.H. Hutton, History as an Art of Memory, Hanover 1993, s. 1–26;
J. Winter, E. Sivan, op. cit., s. 6. Mniej optymistyczne spojrzenie: C.S. Maier, A Surfeit
of Memory? Reflections on History, Melancholy and Denial, „History and Memory”,
5 (1993), s. 136–151.
U. Neisser, Memory: What Are the Important Questions?, [w:] Memory Observed,
s. 12.
L. Passerini, Fascism in Popular Memory. Passerini zgłębiała temat pamięci również
w Autobiography of a Generation; A. Portelli, Death of Luigi Trastulli oraz Order
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Jedną z ciekawszych prób zrozumienia pamięci w procesie historii mówionej stanowi praca Howarda i Alice Hoffmanów, opisana w jednym z esejów w tej książce147. Wkład Hoffmanów jest godny uwagi z trzech niezwiązanych ze sobą powodów: jako jedni z niewielu badaczy historii mówionej,
Hoffmanowie zajęli się spekulacją na temat procesów związanych z pamięcią, a nie na temat jej kulturowego znaczenia; uczeni poruszyli kwestię
możliwości celowego niepamiętania czegoś lub zepchnięcia wspomnień
w głąb pamięci; ich praca podkreśla też rolę rozpoznania dokonywanego
przez obie strony przed wywiadem148.
W swoim wybitnym zbiorze esejów o związku historii z pamięcią Pierre
Nora wzmiankuje historię mówioną, z tego, co udało mi się ustalić, jedynie
raz, przelotnie. Zważywszy na ogrom czasu, jaki trzeba poświęcić na przetworzenie jednej godziny nagranej rozmowy, na nieprawdopodobny wzrost
liczby przeprowadzanych wywiadów i na to, że nagrania te mają sens wyłącznie, jeśli przesłucha się je w całości, Nora rozważa, jaki mógłby być
w ogóle cel takich nagrań: „czyją chęć zapamiętania wydarzeń odzwierciedlają: osoby przeprowadzającej wywiad czy rozmówcy?”. Jak twierdzi
Nora, historia mówiona jest „celową i przekalkulowaną kompilacją wymarłych wspomnień. Dodaje ona wtórną i sztuczną pamięć do rzeczywistych
doświadczeń, które ulegają zmianie już przez sam fakt ich nagrywania”.
Historia mówiona, stwierdza Nora, stanowi „dotychczas najbardziej klarowny wyraz «terrorystycznych» rezultatów pamięci historycznej”149.
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Has Been Carried Out; J. Bodnar, Power and Memory in Oral History: Workers and
Managers at Studebaker, „Journal of American History”, 4 (1989), nr 75, s. 1201–1221;
P. Joutard, op. cit.; K.E. Fields, What One Cannot Remember Mistakenly, [w:] Memory and History, red. J. Jeffrey, G. Edwall; A. Thomson, Anzac Memories: Living with
the Legend, Oxford 1994; i wcześniejszy Anzac Memories: Putting Popular Memory
Theory into Practice in Australia, „Oral History: Journal of the Oral History Society”, 2 (1990), nr 18, s. 25–31; S. Schrager, What Is Social in Oral History?, „International
Journal of Oral History”, 2 (1983), nr 4, s. 76–98; K.L. Rogers, Righteous Lives; D. James,
Meatpackers, Peronists, and Collective Memory: A View from the South, „American
Historical Review”, 5 (1997), nr 102, s. 1404–1412; P.C. Araújo, Eu não sou cachorro, não:
Música Popular Cafona e Ditadura Militar, Rio de Janeiro 2002; A.T. Montenegro,
História Oral e Memória: Cultura Popular Revisitada, São Paulo 1994.
A.M. Hoffman, H.S. Hoffman, Memory Theory: Personal and Social, [w:] Handbook
of Oral History, s. 275–296 (przyp. red.).
H. i A. Hoffman, Archives of Memory; w krótszej wersji: Reliability and Validity.
P. Nora, Between Memory and History, [w:] Realms of Memory: Rethinking the French
Past. Conflicts and Divisions, t. 1, Columbia 1996, s. 10.
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O ile kwestia wykorzystania wywiadu jest dla nas drugorzędna, jako że
z naszych doświadczeń wynika, że wywiady są wykorzystywane na szeroką
skalę, o tyle „wtórność” jest już czymś intrygującym. W pewnym sensie pamięć zawsze jest czymś wtórnym; nie sposób na co dzień odizolować się od
wspominania i wycieczek po wspomnieniach przeszłości. Jak pisze LaCapra:
żadne wspomnienie nie jest czysto pierwotne150. Pamięć bywa wybiórcza,
ale gdy opowiadamy nasze historie innym osobom, wszelkie wydarzenia,
których doświadczyliśmy, o których przeczytaliśmy czy rozmawialiśmy od
czasu zdarzenia, o którym mówimy (co, jak to bywa w historii mówionej,
może rozciągnąć się na lata), wpływają na to, jak to opowiadamy. Tak naprawdę jednak to właśnie taką wzbogaconą historię my, historycy, chcemy
dziś opowiadać. Jako badacze historii mówionej nie przeprowadzamy pracy
w terenie w celu przetestowania pamięci; często – szczególnie w wypadku
projektów archiwistycznych – przynosimy przedmioty, które mają pobudzić pamięć, takie jak fotografie, listy czy inne dokumenty; prosimy naszych rozmówców o dokonanie przeglądu swoich doświadczeń, zachęcamy
do przejrzenia albumów, jeśli są dostępne, do naradzenia się z innymi, do
zwiedzenia konkretnych miejsc. Zatem wspomnienia, które gromadzimy,
są odświeżone. Z tego właśnie powodu historia mówiona nie powie nam
wiele o procesach zachodzących w pamięci, ale gotowa jest dostarczyć nam
ogromu informacji na temat dialektycznego związku między pamięcią a historią, tego jak wspomnienia stają się historią i jak historia staje się wspomnieniami. Dla nas pamięć to nie psychologia, to historiografia.
W swoim dopracowanym, wielowarstwowym i wnikliwym eseju o zależnościach między historią a pamięcią przy tworzeniu historii amerykańskiego Południa oraz o istotności polityki i poetyki sprawczości i krytyki,
Jacquelyn Dowd Hall przedstawia interesujące stanowisko. „Do naszego
pisarstwa – pisze Hall – wnosimy niedokończone sprawy z naszego własnego
życia i naszych czasów; co więcej, doświadczenie tak długiego podróżowania
po świecie badań staje się naszą przeszłością, bo w końcu nasze historie wyrastają z procesu zapamiętywania i zapominania naszych spotkań z pamiątkami,
fragmentami i szeptami wspomnień, które i tak zawsze już są «z odzysku».
W ten sposób żyjemy zarówno w historii, o której dowiedzieliśmy się poprzez
czytanie i prowadzenie badań, jak i w historii, której doświadczyliśmy i którą
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odziedziczyliśmy, przekazywanej w grupach, z którymi się identyfikujemy,
osiadłej w naszych organizmach i tworzonej poprzez rozmowę”151.
Dla badacza historii mówionej powyższe spostrzeżenie jest centralnym
punktem rozmowy o pamięci, gdyż przypomina nam o naszej własnej historyczności. Jeśli przyjmiemy założenie, że wywiad jest aktem współtworzenia, współdzielenia autorytetu, to należy zbadać to, jak wspomnienia
historyka/osoby przeprowadzającej wywiad – nasze wspomnienia – są wyrażane podczas wspólnej pracy obu stron podczas wywiadu. Każdy aspekt
wspomnień, które przypisujemy tym, z którymi przeprowadzamy wywiady, musi być również zbadany przez nas samych: uwarunkowania społeczne, takie jak klasa społeczna, obszar, pochodzenie; nasza pamięć zawodowa
i badawcza; „pamiątki, fragmenty i szepty” tak elokwentnie opisane przez
Hall. Tylko w taki sposób będziemy w stanie określić, jak w wywiadzie historii mówionej pamięć staje się świadectwem.
Aby ocenić napięcie panujące między pamięcią a historią, należy najpierw zbadać rolę, jaką odgrywa mit. Rodzajem pamięci w tej kwestii jest
pamięć zbiorowa, społeczna lub ludowa, ale jak w tym kontekście zdefiniować mit?152 Zbyt często mit wiązany był z „czymś trwającym w błędzie”, nieraz celowo. W innych przypadkach, jak przykładowo u Fentressa i Wickhama, mit odnosi się do legend i czynów bohaterskich. W tej pracy pojęcia
mitu używam w znacznie szerszym znaczeniu: mit rozumiany jako narracja, którą znaczna liczba ludzi uważa za „względnie odporną na zniekształcenia wynikające z niewiarygodnych i interesownych relacji indywidualnych”, która „wartościowana jest jako wysoko zgeneralizowany topos
społecznie istotnej czasoprzestrzeni” i która „wyznacza to, jak ludzka działalność zyskuje na znaczeniu jako epizod w żywej narracji, jako część większej i wszechogarniającej opowieści, historii o uniwersalnym znaczeniu”153.
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J.D. Hall, You Must Remember This: Autobiography as Social Critique, „Journal of
American History”, 2 (1998), nr 85, s. 441.
Choć należy uznać rozróżnienie między pamięcią zbiorową, społeczną i ludową, jak
i między konsekwencjami użycia tych terminów, do celów tej pracy używam tych
pojęć bez takiego rozróżnienia.
T.A. Abercrombie, Pathways of Memory and Power: Etnography and History among an
Andean People, Madison 1998, s. 321. Zob. również: R. Samuel i P. Thompson, Introduction, [w:] Myths We Live By; P. Connerton, How Socities Remember, s. 53–61; C.S. Maier,
op. cit., s. 15–21; A. Smith, Myths and Memories of the Nation, Oxford 1999.
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Jeśli spojrzeć na mit pod tym kątem, zaskakuje, jak często dyskusja na temat
napięcia między pamięcią a historią wprowadza również zagadnienie mitu.
Alistair Thomson zauważa bezpośrednie połączenie pomiędzy tym, co
określa jako poszukiwanie spokoju we wspomnieniach, a sposobami dostarczania społecznie akceptowalnych wspomnień przez mity, w szczególności mity
narodowe154. W rzeczy samej może to być właśnie to połączenie. Wiele pamięci zbiorowych skupia się na etnicznym i narodowym budowaniu tożsamości
jako na historii o uniwersalnym znaczeniu, a zatem, jak szczegółowo omawia
to Anthony Smith, otwiera się na mity opowiadające o wyjątkowej społeczności ze szczególną misją155. Dlatego mit, tak jak pamięć zbiorowa, społeczna
lub ludowa, jest z założenia procesem złożonym z indywidualnych wyobrażeń
i wytłumaczeń doświadczenia. Zarówno pamięć, jak i mit mają odniesienie do
zbiorowości, nawet w przypadku „biografii mitycznych”. W tym sensie związek
między mitem a historią jest znacznie bardziej złożony, niż napięcie między
prawidłowym a nieprawidłowym postrzeganiem przeszłości156. Mity stanowią
regułę organizacji pamięci i są nieodzownym elementem budowania wspólnej
wizji przeszłości – budowania historii. Ten dialektyczny związek mitu i historii został trafnie opisany przez Samuela w Island Stories: „mit i historia nie są
wzajemnie niekompatybilne, lecz współistnieją jako dopełniające się, a czasem
wchodzące w interakcję, sposoby przedstawiania przeszłości. Dalekie od ponadczasowości mity wciąż ulegają zmianom. Obrastają własną historią, wprowadzając coraz to nowe wydarzenia i postaci. [Co więcej,] historycy, choćby
poprzysięgli wierność badaniom empirycznym, nieświadomie zawsze przyjmować będą głębokie struktury myśli mitycznej”157.
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A. Thomson, Anzac Legend, s. 76–78.
A. Smith, Myths and Memories, s. 57–123. Artykuł Johna Bodnara Pierre Nora, National Memory, and Democracy: A Review, „Journal of American History”, 3 (2000),
nr 87, s. 951–963, wiele może powiedzieć o wzajemnym dopełnianiu się badań nad
pamięcią i państwem narodowym.
Ten pogląd stoi w sprzeczności z: M. Kammen, Mystic Chords of Memory: The Transformation of Tradition in American Culture; choć rozważania Kammena nad relacją
między mitem a tradycją to istotny punkt w argumentacji na rzecz nieodłącznej,
zbiorowej natury mitu.
Island Stories: Unravelling Britain, [w:] Theatres of Memory, red. R. Samuel, A. Light,
S. Alexander, G.S. Jones, t. 2, London 1998, s. 14. Zob. również: W.I. Susman, History
and the American Intellectual: Uses of a Usable Past, „American Quarterly”, 2 (1964),
nr 16, s. 243–263; D. Bidney, Myth, Symbolism, and Truth, [w:] Myth: A Symposium, red.
T.A. Seboeck, Bloomington 1988, s. 3–24; J.D. Hill, Myth and History, [w:] Rethinking
History and Myth: Indigenous South American Perspectives on the Past, s. 1–18.

Historia mówiona jako materiał dowodowy

W podobny sposób Jonathan Hill w obszernym eseju na temat komplementarności świadomości mitycznej i historycznej pisze:
Choć nie można ich wyraźnie rozdzielić, mit i historia mogą być wyróżnione jako tryby świadomości społecznej określane zgodnie z wagą, jaką każdy przypisuje relacjom
pomiędzy strukturą a sprawczością. Świadomość mityczna na pierwszy plan wysuwa
strukturę oraz nadrzędne i transformacyjne reguły, które mogą przecinać, zaprzeczać
lub nawet negować zbiory relacji określone na podstawie klasyfikacji społecznych. […]
Jeśli postać ludzka postrzegana jest jako posiadająca moc zmiany swojej sytuacji, jest to
wynikiem tego, że postać taka ma w pewnej formie dostęp do hierarchicznej struktury
mitycznej mocy tych pozostających na granicy istot ani z tego, ani z tamtego świata [duchowni, Bóg, pośrednicy/święci – moje notatki, R.G.]. Świadomość historyczna
większą wagę przywiązuje do aktualnej sprawczości i aktywności społecznej, które
zaś oparte są na wiedzy o przeszłości, która jakościowo nie odbiega od teraźniejszości.
Tak samo jak teraźniejszość, przeszłość historyczną widzi się jako zamieszkaną przez
w pełni ludzkie postaci posiadające kulturę, które, choć żyjące w warunkach być może
odmiennych niż te obecne, miały w istocie taką samą moc czynienia zmian, jak ludzie
żyjący w teraźniejszości158.

Rozróżnienie struktury i sprawczości jest godne zapamiętania, podobnie jak
fakt komplementarności. Istotne jest jednak, by nie postrzegać świadomości historycznej ani mitycznej jako kategorii umysłu, lecz jako sposobu
interpretacji procesów społecznych i historycznych. Należałoby wymienić
jeszcze kilka innych cech mitu. Po pierwsze, prawdziwości mitu nie określi się na podstawie dowodów empirycznych, lecz na podstawie uczestnictwa – o charakterze emocjonalnym i poznawczym – osoby w dany mit wierzącej, w rytuałach i obrzędach definiujących doświadczanie mitu, na podstawie tego, w jaki sposób dana osoba uzyskuje dostęp i odnajduje swoje
miejsce w hierarchicznym świecie mitu. W pewnym sensie podstawą mitu
jest coś, co Passerini w innym kontekście określiła jako „mitobiografia”159.
Jak przypomina Paul Connerton, rytuały i obrzędy są istotne dla tworzenia wspomnień, ale, aby były skuteczne, niosą ze sobą również dostęp do
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J. Hill, op. cit., s. 6; warto również zapoznać się z omówieniem zagadnienia przemiany Chrystusa ze zbawiciela w postać historyczną: W. Susman, op. cit., s. 247.
L. Passerini, Mythbiography in Oral History, [w:] Myths We Live By, red. R. Samuel,
P. Thompson, s. 59.
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swego rodzaju sakralnego znaczenia160. Udział w pochodzie upamiętniającym jakieś wydarzenie nie tylko odświeża pamięć o tym wydarzeniu i jego
mitycznych bohaterach, ale też umacnia pozycję uczestnika w hierarchicznym świecie, w którym taki pochód i tacy bohaterowie są istotni. Często
mity ukazują również wyjątkowe połączenie między zbiorowością a jej
przeszłością w postaci opowieści o stworzeniu.
Porównanie esejów z The Myths We Live By, według nowatorskiej publikacji Jamesa z zakresu historii mówionej161, z publikacjami wymienionymi
wyżej, w szczególności z pracami Portellego i Jamesa, pokazuje, że badacze historii mówionej dość jednogłośnie przypisywali mityczne struktury świadomości koniecznościom związanym z konkretnymi przypadkami
ludzkiej działalności. Ogół prac w tym zakresie dokumentuje za pomocą
wspomnień rozmówców ciągłą kreację i przetwarzanie mitów, zarówno
osobistych, jak i współdzielonych przez społeczność, a szczególnie mitów
związanych z narodowością i krajem, tworzonych nieraz w obliczu kontrowersyjnej historii, a czasem – jak w przypadku obozów koncentracyjnych
czy represyjnych reżimów – w momentach, gdy jakakolwiek sprawczość
czy świadomość historyczna nie są możliwe. W wielu wypadkach mity
wyrażały historię, która po bliższym zbadaniu okazywała się szczególnie
przepełniona przemocą czy z różnych powodów pełna spektakularnych
porażek. W innych przypadkach mity zawierały racjonalizację powodzenia konkretnych typów osobowości, grup etnicznych czy klas społecznych,
jednocześnie spychając innych do pozycji bez znaczenia i bez prawa głosu.
Wszystkie mity obiecywały jednak przyszłość pełną możliwości. Jeżeli, jak
ujął to Alistair Thomson, „pamięć to pole bitwy”162, to bitwa ta nie toczy się
wcale między wspomnieniami prywatnymi a publicznymi, lecz między mitem a pewną formą świadomości historycznej w obu rodzajach wspomnień.
Klucz stanowią dialektyczne sposoby łączenia się mitów z konkretnymi
momentami historii, wokół których są skupione. Na drodze mitu do przekształcenia się w historię coś się dzieje. Albo traci on sakralną powłokę,
albo staje się swoistą formą świadomości historycznej, zastępując historię
marzeniami i pragnieniami.

16 0

161
162
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Problemy jednak zaczynają się przy pojęciu świadomości historycznej.
Skoro mit stanowi fundamentalny element wszelkiej myśli historycznej – a, moim zdaniem, Samuel ma w tej kwestii rację – wówczas kategorie analityczne tracą na swojej odrębności, a świadomość historyczna,
pomimo zaprzeczeń, zdaje się po prostu dryfować gdzieś obok samych
procesów historycznych. Historia ma swoją historię; a jeśli umieści się
świadomość historyczną w dziejach historii, tzn. rozpatrzy się historię
z historycznego punktu widzenia, i umieści w odpowiednim kontekście
to – co Hill określa mianem świadomości historycznej – różnica staje
się bardziej wyraźna. Nie ograniczając tego, co kulturowe, do polityki,
proponowałbym uznać, że tym, co wyróżnia ideologię, jest właśnie takie
historyzowanie. I to właśnie napięcie panujące między mitem a ideologią,
a nie między mitem a świadomością historyczną, wyróżnia sposób, w jaki
buduje się narrację historyczną powstałą w wyniku wywiadu historii mówionej163. Jak mawiał Warren Susman do swoich studentów: mit kładzie
fundamenty, a ideologia wznosi cały budynek.
Ideologia, zauważa James Scully, jest terminem, którego pozbawiono
podstaw164. W różnych momentach historii pojęcia tego używano, by określić coś błędnego, sprzecznego z nauką, niewłaściwego, pełnego tendencji
i uprzedzeń, coś poza rozsądnym myśleniem. Oprócz tego ideologię wiązano z zespołem przekonań, które współbrzmiały z marksistowskim pojęciem
fałszywej świadomości, a sama ideologia opisywana była jako broń w walce klas, symboliczne działanie, konkretny rodzaj przekonania czy też jako
atmosfera niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa165. Zauważywszy,

163

16 4

165

Już w 1975 r. twierdziłem, że wywiad historii mówionej można by rozumieć jako
narrację konwersacyjną, ustrukturyzowaną językowo, społecznie i kognitywnie,
a strukturę kognitywną należałoby rozumieć jako badanie napięcia między mitem
a ideologią, które uwidoczniało się w konstrukcji tworzonej w ten sposób historii;
Zob.: R.J. Grele, Envelopes of Sound, s. 139–143. Nie widzę powodów, by zmieniać
zdanie, a eseje w Myths We Live By Samuela i Thompsona, jak i inne współczesne
prace, dobrze ilustrują wspomniane napięcie.
J. Scully, In Defense of Ideology, [w:] Line Break: Poetry as Social Practice, Seattle
1988, s. 9.
W tradycji marksistowskiej pojęcie ideologii stosowane było na różne sposoby, oprócz
błędu. Zob.: T. Eagleton, Ideology: An Introduction, London 1991; S.B. Smith, Reading
Althusser: An Essay on Structural Marxism, New York 1984, s. 29–70. Omówienia
autorów, którzy podkreślają te rozróżnienia, znajdują się w: R. Boudon, The Analysis
of Ideology, tłum. M. Slater, Chicago 1989, s. 17–33.
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jak trudno byłoby mówić o polityce interpretacyjnej bez roboczo ustalonej definicji ideologii, Gayatri Chakravorty Spivak opisuje funkcjonowanie
ideologii jako „tego, co grupie jako takiej potrzebne jest do zachowania naturalności i wyrazistości”, natomiast przedmiot ideologii jako „swobodne
podejmowanie się i wybieranie w świecie postrzeganym jako pole bitwy”166.
W książce Japan’s Modern Myths Carol Gluck podsumowuje najważniejsze prace w zakresie ideologii: „dla antropologa Clifforda Geertza ideologia
sprawia, że życie społeczne staje się istotne dla tych, którzy zmuszeni są
brać w nim udział; […] [ideologia] ustanawia «mapy problematycznej rzeczywistości społecznej», bez których porozumienie społeczne zdawałoby
się bez znaczenia. […] Ideologie […] odzwierciedlają i interpretują społeczne rzeczywistości, które je utrzymują. […] [Są one] tym, co Althusser określa «przeżywaną relacją pomiędzy ludźmi a ich światem». […] Jako że różni
ludzie interpretują świat w różny sposób, w społeczeństwie zawsze będą
istnieć różne formy ideologii”167.
Jeśli w wyżej cytowanym eseju Hill zamienimy pojęcie „świadomość historyczna” na termin „ideologia”, otrzymamy świetny opis napięcia między
mitem i ideologią w konstrukcji historycznej. Należy jednak pamiętać o tym,
że ideologie tworzone są w wyniku walki i zawsze stoją w napięciu, o ile nie
w konflikcie, z innymi ideologiami. Podczas gdy mity sprzyjają spójności
i obiecują wyeliminowanie elementu walki, ideologie sprzyjają podziałom
i gwarantują radość walki. Oprócz tego ideologie są tworami imperialnymi, albowiem klasy społeczne, w imieniu i do których przemawiają, również
mają charakter imperialny. Podejmują próby przeciągnięcia na swoją stronę
dowolnych aktualnych form rozumienia rzeczywistości dostępnych dla danej grupy ludzi w określonym czasie, jak na przykład kategorii naukowych
lub właśnie mitów. Gdy osoby opowiadające się za jakimś mitem usiłują ożywić go w historii, mit taki ulega zmianie. Jego kategorie nie są już spójne.
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G.C. Spivak, The Politics of Interpretation, [w:] The Politics of Interpretation, red.
W.J.T. Mitchell, Chicago 1983, s. 347.
C. Geertz, Ideology as a Cultural System, [w:] Interpretation of Cultures, s. 220;
L. Althusser, For Marx, s. 252, cyt. w C. Gluck, Japan’s Modern Myths, s. 6–7. Zob.
również: P.L. Berger, T. Luckmann, Social Construction of Reality; T. Eagleton, Ideology, s. 1–31; L. Althusser, On Ideology, [w:] Lenin and Philosophy, and Other Essays,
New York 1971; G. Therborn, The Power of Ideology and The Ideology of Power, London 1980.
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Musi konkurować z innymi mitami i innymi formami kategoryzacji. Krótko
mówiąc: mit, poddany ciągłemu procesowi długotrwałych zmian, staje się
ideologią.
Działające ideologie wykazują następujące cechy. Zawierają pewne mniej
lub bardziej empiryczne opisy obecnej rzeczywistości społecznej i pewne
mniej lub bardziej logiczne wyjaśnienia pochodzenia (czyli historii) tych
społecznych relacji. W wielu wypadkach, ze względu na zakorzenienie mitu
uzasadnienia naukowego w kulturze zachodniej, takie opisy i wyjaśnienia
podaje się w wartościach mierzalnych, na przykład jako odsetek ludzi żyjących w biedzie/w dostatku czy jako liczba mieszkańców slumsów. Logiczne
wyjaśnienia warunków społecznych zwykle zawierają wgląd w przeszłość
i spojrzenie w przyszłość. W taki sposób staliśmy się tym, kim jesteśmy obecnie, i to właśnie teraz musimy zrobić, aby stać się tym, kim chcemy zostać.
Ideologie są zatem narracjami historycznymi i zawsze przedstawiają jakąś
wizję przyszłości, nieraz zapożyczając utopijne wizje czy rytuały i obrzędy ze
źródeł mitycznych. Bliższe przyjrzenie się ideologiom ukazuje, że zawsze postulują one nadrzędność jednej konkretnej grupy ludzi, która akurat posiada
cnotę, inteligencję, stosunek do świata produkcji czy zaufanie społeczne niezbędne do spełnienia misji całej kultury i historii; może to być wybrany naród purytański, proletariat, potentaci, mężczyźni albo kobiety, młode pokolenie czy też mędrcy narodu. Jeśli jest się częścią mitu przez wykraczanie poza
granice chaosu i odnalezienie swojego miejsca poprzez doświadczenie zmiany
pozycji w hierarchii (ponowne narodzenie), uczestniczy się również w ideologii
przez odznaczenie się w historii za pośrednictwem zrozumienia historii własnej uznanej zbiorowo sprawczości168. Jeżeli indywidualna tożsamość kształtowana jest zbiorowo poprzez mit, sprawczość nadaje jej ideologia.
Cały ten wywód może wydawać się oddalony od pierwotnego tematu naszych rozważań, czyli źródłowej wartości historii mówionej, jednak
złożona interpretacja związku między mitem, pamięcią, ideologią i świadomością stanowi medium pośredniczące między kulturą a polityką, co
stanowiło sedno krytyki Richarda Cándida-Smitha, a także łączy pojęcia
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Napięcie między mitem a ideologią współbrzmi z podobnymi rozróżnieniami między mythos a logos w: Bruner, Myth and Identity, [w:] On Knowing: Essays for the Left
Hand, s. 127–186; oraz między mitem a utopią u Jamieson i Hall (opisane w M. Denning, op. cit., s. 97–104).
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pamięci indywidualnej i zbiorowej. Wywiady historii mówionej umożliwiają nam uporządkowanie źródeł potrzebnych do rozpoczęcia zgłębiania sposobu budowania historii, nie poprzez samoświadome wysiłki literackie, lecz
poprzez doświadczanie szerokich grup ludzi, którzy zmagają się z usytuowaniem samych siebie w swym świecie i domagają się swoich praw do własnego rozumienia tego świata. Ponadto dzięki dokładnej analizie wywiadów
badacz historii mówionej ma możliwość udokumentowania przebiegu oraz
konsekwencji – dla jednostki i ogółu – prób wymazania pamięci; badacz
może wyjść poza bierne formułowanie pojęcia zapominania w kierunku
analizy zorganizowanych prób unicestwienia z naszej przeszłości historii
tejże przeszłości.
Jak pisze Michael Denning: „nasze czasy nie są tymi, w których głównymi słowami są «wyzwolenie» i «kultura». Wiele jednak możemy nauczyć
się od lewicy, dla której te właśnie słowa były kluczowe. Podczas prób budowania nowej lewicy, globalnej lewicy, której symbolicznymi antagonistami
były Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu
i nowe praktyki prywatyzacyjne, dobrze byłoby pamiętać o obietnicach
i problemach półwiecza radykalnej analizy kulturowej”169. Na dłuższą metę
właśnie to obiecywała i obiecuje historia mówiona, z tym dodatkiem, że
badacze historii mówionej, jako jedyni wśród historyków, zapraszają do
udziału w tej podróży szerokie grono zwykłych ludzi.

169

M. Denning, op. cit., s. 150–151.
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1
Dwadzieścia pięć lat temu Jesse Lemisch, ja i inni historycy Nowej Lewicy
wezwaliśmy do pisania historii oddolnej, od dołu wzwyż. Jesse Lemisch
przekonywał, że historia nader często pisana była jako historia „wielkiego
białego człowieka”. Stwierdziliśmy, że potrzebna jest historia „ludzi niemych”, przez co rozumieliśmy, oczywiście, nie ludzi, którzy nie mówili, ale
osoby, które nie pisały: osoby, które nie pozostawiły po sobie śladów w postaci dokumentów.
Co nieuniknione postulat oddolnej historii sprowadzał się w dużej mierze do historii mówionej. Sposobem na poznanie ludzi, którzy mówią, lecz

1

Tłumaczenia na podstawie: S. Lynd, Oral History From Below, „Oral History Review”,
nr 21 (1/1993), s. 1–8. Powyższy artykuł został wygłoszony jako przemówienie
inauguracyjne w październiku 1992 r. na corocznym spotkaniu Towarzystwa
Historii Mówionej w Cleveland, Ohio (przyp. tłum.). Artykuł został przetłumaczony
i przedrukowany za zgodą © Oxford University Press w imieniu OHA. OUP i OHA
nie biorą odpowiedzialności za tłumaczenie tego artykułu. Pełną odpowiedzialność
za tłumaczenie ponosi redakcja. Licencja nr 4316511208540 została udzielona przez
© Oxford University Press. Artykuł z ograniczonymi prawami autorskimi. Zabrania
się swobodnego tworzenia adaptacji, przeróbek i remiksów oraz publikowania, także
w celach komercyjnych. Wszystkie prawa zastrzeżone (przyp. red.).
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nie piszą, jest oczywiście rozmowa z nimi. Jednakże, chociaż historia oddolna potrzebuje historii mówionej, to historia mówiona nie zawsze jest
historią oddolną. Również historia mówiona może być bowiem historią
„wielkiego białego człowieka”, czego przykładem Oral History Project na
Uniwersytecie Columbia, w każdym razie biorąc pod uwagę formę, w której
istniał w latach 60. XX w.
Z tego powodu warto wyróżnić szczególny rodzaj historii mówionej,
odpowiedni do tworzenia historii oddolnej. Chciałbym omówić historię
mówioną jako element stylu życia, który w dziewiętnastowiecznej Rosji nazywany był „wychodzeniem do ludzi”, a współcześnie w Ameryce Łacińskiej określany jest jako „opcja preferencyjna na rzecz ubogich”. Chciałbym
opowiedzieć o historii mówionej jako projekcie, mającym na celu nie tylko
obserwację i nagrywanie biednych, ale również ich upodmiotowienie.
W języku hiszpańskim istnieje czasownik acompañar – „towarzyszyć”.
W znaczeniu, w jakim arcybiskup Oscar Romero użył tego słowa w swoim ostatnim liście pasterskim, „towarzyszenie” nie oznacza zmiany czyjejś
tożsamości ani też rezygnacji z niezależnych osądów i poczucia moralności.
Ksiądz albo zakonnica pozostają księdzem albo zakonnicą, a nie campesino
czy hutnikiem. Nauczyciel nadal naucza, a prawnik jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny jako adwokat. Towarzyszyć innej osobie, to iść obok niej,
stać się kompanem, być obecnym. Towarzysząc, przygotowana zawodowo
osoba wybiera świat ludzi biednych i klasy pracującej jako pole swojego
działania. Proponując utrwalenie na taśmie doświadczeń ludzi biednych
i pochodzących z klasy pracującej, mówimy pośrednio: „Twoje życie jest
ważne. Rozmowa z tobą jest warta mojego czasu. Być może uznasz, że rozmowa ze mną jest warta twojego czasu. Ludzie tacy jak ja muszą się dowiedzieć, co przeżyli ludzie tacy jak ty”.
Oto kilka aspektów oddolnej historii mówionej jako towarzyszenia:
1. Osoba przeprowadzająca rozmowę i rozmówca, historyk i bohater historii spotykają się jak równy z równym.
Zanim moja żona i ja zaczęliśmy zajmować się historią mówioną, Alice
sformułowała tę koncepcję w kontekście doradztwa zawodowego. „Kiedy
udzielam porad zawodowych – powiedziała – w pokoju znajduje się dwóch
ekspertów. Ja jestem ekspertem, jeśli chodzi o procedury i przepisy, a ten,
któremu doradzam, jest ekspertem, jeśli chodzi o jego życie i plany”.
Zeszłej wiosny nasza najmłodsza córka mieszkała przez miesiąc w indiańskiej wiosce w Gwatemali. Nikt oprócz Marthy nie mówił po angielsku.
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Tylko kilka osób posługiwało się hiszpańskim. Mieszkańcy porozumiewali
się w języku kicze, którego Martha nie znała i nie rozumiała. Komunikowali się więc częściowo poprzez tkactwo. Mieszkańcy wioski nauczyli Marthę
tkactwa jarzmowego, a ona z kolei zbudowała szersze krosno pionowe, popularne w Ameryce Północnej, i zaczęła uczyć mieszkańców jego obsługi.
W swoim dzienniku Martha zapisała:
Mam wrażenie, że wielu badaczy, antropologów itp. nie uznaje takiego, opartego na
równości podejścia. Ja zadecydowałam, że chcę poznać kobiety z grupy tkaczek i że zdobycie ich zaufania jest dla mnie ważniejsze, niż aktywne szukanie odpowiedzi na interesujące mnie kwestie dotyczące tych ludzi. Postanowiłam, że nauczę się czegokolwiek,
czym zechcą się ze mną podzielić. Nie chciałam wykorzystać ich do celów badawczych.
Zdecydowałam się nie zadawać pytań na wrażliwe tematy, takie jak polityka, historia
ich społeczności, rzezie, związki damsko-męskie itp. Nie przeprowadzałam z nikim
żadnych formalnych wywiadów. Jednak kiedy rodzina, u której mieszkałam, i tkaczki
poznali mnie lepiej, spontanicznie dzielili się ze mną różnymi aspektami swojego życia.

2. Transkrypcja wywiadów w celu prezentacji ich przez historyka w formie pisemnej odbiorcom akademickim nie jest jedynym celem wywiadu, a prawdopodobnie również nie najważniejszym.
Kiedy Alice i ja zabraliśmy się za naszą książkę zatytułowaną Rank and
File, około połowa tak zwanych wywiadów była faktycznie prezentacjami
przedstawionymi na forum społeczności lub podczas mniejszych warsztatów, gdzie młodzi ludzie z tej społeczności mogli zaznajomić się z tradycją
ustną przekazywaną przez osoby będące na dalszym etapie życia. W przedmowie do wydania drugiego napisaliśmy:
Wśród klasy pracującej nawet stosunkowo niedawna historia jest często stracona dla
młodych ludzi dorastających w takiej społeczności. W Rank and File staraliśmy się
stworzyć starszym osobom – niejako plemiennej starszyźnie – okazję do przypomnienia sobie swoich osobistych historii w obecności społeczności. W ten sposób celem
wywiadów przytoczonych w Rank and File zdecydowanie nie było dostarczenie przez
nas ani przez nikogo innego surowego materiału na potrzeby konwencjonalnej historii
akademickiej. Przeciwnie, spróbowaliśmy wyjść poza sytuację, w której jedna grupa
ludzi (ludzie pracy) przeżywa historię, a inna grupa (zawodowi historycy) interpretuje
dla nich to doświadczenie. Chcieliśmy, aby ci, którzy tworzą historię, również ją analizowali i nagrywali.
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Częściowo z tego powodu „historia mówiona” wydaje się odpowiedniejszym
określeniem niż „wywiad” i poniżej będę używał tego pierwszego terminu.
3. Osoby przekazujące historię mówioną mogą pomóc w weryfikacji
i korekcie zebranych informacji.
Historycy oralni są często krytykowani za niedokładność swoich informatorów. Sugeruje się nam, że powinniśmy przywiązywać większą wagę do
wspomnień ludzi bogatych i wpływowych, a także do dokumentów.
Prawdą jest, że historie mówione są często niedokładne w kwestii dat
czy upływu czasu. Tego lata trzech mężczyzn, którzy pięć lat temu uczestniczyli w strajku głodowym w więzieniu Jneid na okupowanym Zachodnim
Brzegu, opowiedziało nam o tym podczas odrębnych rozmów. Każdy z nich
był przekonany, że strajk trwał inną liczbę dni.
Jeśli chodzi o inne kwestie, osoby przekazujące historie mówione są często wyjątkowo precyzyjne. Ponadto, to, co pamiętają, nierzadko nie może
być zweryfikowane przez osoby bogate i wpływowe, ponieważ nie były one
tam obecne, nie może też być zestawione z dokumentami, bo te albo nie
istnieją, albo – jak w wypadku izraelskich danych dotyczących więziennych
strajków głodowych – jeszcze długo nie będą dostępne.
Jednym ze środków ostrożności jest posłużenie się metodą wykorzystywaną przez prawników w trakcie przygotowywania świadka do przesłuchania: zadaniem pytania: „Czy widziałeś to osobiście, czy może ktoś ci
o tym opowiedział?”. Czasami odpowiedź będzie brzmiała: „Mój ojciec mi
o tym mówił”. Ale czasem odpowiedź nie tylko potwierdzi, że świadek był
obecny na miejscu zdarzenia, lecz także pociągnie za sobą lawinę dalszych
szczegółów: „Byłem tam (wskazując), a kobieta, która została zamordowana, była tam (wskazując na przeciwną stronę pomieszczenia). Wciąż słyszę
ludzi krzyczących: «Zadzwońcie po karetkę! Sprowadźcie samochody! Tu
jest zamordowana kobieta!»”.
Innym środkiem ostrożności, który również nie tylko zweryfikuje, lecz
także wzbogaci relację, jest zebranie grupy osób, mających wspólne doświadczenie. Przypominam sobie Bostońską Grupę Oporu przed Poborem
Wojskowym, ok. 1969 r. siedzącą wokół magnetofonu leżącego na środku,
na podłodze. Po zainicjowaniu rozmowy po prostu przysłuchiwałem się
członkom grupy, którzy poprawiali i dostrajali swoje wypowiedzi. „Ale
to działo się po południu, nie pamiętasz?”, „Był tam ten facet z dziwnym
imieniem; jak on się nazywał”. I wtedy, gdy ktoś odnajduje właściwe słowa
albo przypomina sobie ważny szczegół, następuje długa chwila ciszy, którą
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w końcu przerywa czyjeś mruknięcie: „Faktycznie” czy „Masz rację”. Nadchodzi czas na podkręcenie rozmowy przez zadanie kilku dodatkowych
pytań albo na wyłączenie magnetofonu.
4. W historii będącej odzwierciedleniem realiów życia ludzi biednych
i z klasy pracującej najważniejszym podmiotem będzie prawdopodobnie nie jednostka, ale grupa.
Jestem daleki od sugerowania, że ludzie biedni i klasa pracująca są w jakiś sposób bardziej jednolici czy homogeniczni niż osoby spoza tej grupy.
Ostatnią rzeczą, której powinniśmy pragnąć, jest wyciszenie lub zagłuszenie kobiet, które należały do grupy niemych słuchaczy, podczas gdy przemawiali mężczyźni, a obecnie na całym świecie wychodzą z cienia rozmów
jako barwne osobowości.
Chodzi mi o to, że my, umiarkowani indywidualiści, najczęściej żyjący
i funkcjonujący w rodzinach nuklearnych, a nie wielopokoleniowych, możemy niewłaściwie postrzegać strukturę społeczności, w których tworzymy
historię mówioną. Palestyńczycy, z którymi moja żona i ja przeprowadzaliśmy wywiady, opowiadali, że po tym, jak dom ich rodziców w obozie dla
uchodźców w Ain al-Hilweh został dwukrotnie zniszczony przez izraelską
armię, członkowie rodziny żyjący na całym świecie przysyłali pieniądze na
jego odbudowę, ponieważ „to jest część naszej kultury”. Indianie z Gwatemali, z którymi mieszkała moja córka, pytali ją, dlaczego nie jest w domu,
by opiekować się swoimi wiekowymi rodzicami.
Czy tytuł I, Rigoberta Menchu2 był wyborem osoby przeprowadzającej wywiad czy rozmówcy? Prawdopodobnie przeprowadzającej wywiad,
ponieważ rozmówczyni w pierwszych zdaniach swojej historii mówionej
stwierdza: „Chciałabym podkreślić, że nie jest to tylko moje życie, to również świadectwo mojego ludu… Ważne jest, że to, co spotkało mnie, spotkało także wielu innych ludzi. Moja historia jest historią wszystkich biednych Gwatemalczyków”. Co interesujące, rozmowy przeprowadzone zostały w ciągu tygodnia w Paryżu, w domu rozmówczyni – w środowisku, które
oddzielało pojedynczą historię mówioną od jej naturalnego zbiorowego tła.

2

I, Rigoberta Menchu: An Indian Woman in Guatemala, oprac. i wstęp E. Burgos-Debray,
tłum. ang. A. Wright, London 1984.
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A oto ostatni przykład grupowego wymiaru oddolnej historii mówionej.
Moja żona i ja, razem z naszym przyjacielem Samem Bahourem, zaczęliśmy tworzyć historie mówione Palestyńczyków zaraz po I wojnie światowej
w Zatoce Perskiej, wiosną 1991 r. Po roku od rozpoczęcia badań zostałem
poproszony o zrecenzowanie książki Donalda Katza zatytułowanej Home
Fires3. Książka ta stanowi wspaniały przykład historii mówionej członków
rodziny, którą Katz, w mojej opinii błędnie, określa mianem „klasy średniej”. Cała czwórka dzieci z tej rodziny w latach 60. XX w. była buntownikami. W każdym przypadku wiązało się to z radykalnym zerwaniem z wartościami rodzinnymi.
Zawsze byłem krytyczny, żeby nie powiedzieć pyszałkowaty, wobec faktu, że tak wielu uczestników ruchu społecznego lat 60. XX w. okazało się
sprinterami, a nie długodystansowcami. Czytając Home Fires, byłem porażony kontrastem między opisanymi tam młodymi ludźmi a Palestyńczykami, których historie mówione nagrywaliśmy. Nic dziwnego, że dla wielu młodych Amerykanów tak trudno było zachowywać się politycznie, by
biegać na długie dystanse. Zazwyczaj otrzymywali oni bardzo niewielkie
wsparcie ze strony swojej rodzimej kultury. Palestyńscy ojcowie i palestyńskie matki, tak jak ojcowie i matki na całym świecie, drżą o pomyślność
swoich dzieci. Ale kiedy te dzieci wpadają w tarapaty, kiedy są aresztowane, przesłuchiwane i bezterminowo zatrzymywane, palestyńscy rodzice,
dziadkowie, ciotki i wujowie, a także młodsze rodzeństwo wspierają bezbronnego członka swojej rodziny, bo do tego rodzina została zobowiązana
jeszcze przed narodzinami dziecka. Nasz zbiór historii mówionych, zapoczątkowany jako kronika bohaterskich jednostek, stał się częściowo historią o wytrwałości rodzin.
5. To jest ich historia, a nie nasza: to oni, nie my, tworzą historię mówioną.
Studs Terkel w wywiadzie dla „New York Timesa” 6 maja 1992 r. stwierdził:
To jest jak poszukiwanie złota. Transkrypcje to kruszec. Ja muszę dostać się do złotego
pyłu. To musi być ludzka prawda, uwydatniona. To nie jest tylko zapisywanie tego, co
ludzie mówią.

3

D. Katz, Home Fires: An Intimate Portrait of One Middle-Class Family in Postwar
America, New York 1992.
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Metafora jest niesamowita, jednak tak opisana historia mówiona nie wiąże
się z towarzyszeniem. Zmieniłbym to, zwracając się do rozmówcy w następujący sposób: „Ja potrzymam sito. A ty odsiej piasek i daj mi znać, kiedy
zobaczysz złoto”. A oto dwa małe przykłady.
Na początku lat 80. XX w. nagrywałem historię mówioną hutnika z Youngstown, Geralda Dickeya. Kiedy zamknięto huty w Youngstown, Gerald jako
pierwszy zasugerował, że powinny zostać ponownie otwarte jako współwłasność pracowników. „Skąd wziąłeś ten pomysł?” – zapytałem. Korzystaliśmy
ze starego magnetofonu szpulowego. Przez całą pierwszą szpulę Gerald zwlekał z odpowiedzią. Taśma stanęła. Przełożyłem ją. Nagle twarz brata Dickeya
rozjaśniła się: „Teraz pamiętam...”. Wróciliśmy na szlak. Czułem, że gdybym
pojawił się dwadzieścia cztery godziny później, to wspomnienie mogłoby zostać stracone na zawsze i nic nie mógłbym na to poradzić.
Niedawno poznałem Briana Willsona, który 1 września 1987 r. usiadł
na torach w bazie wojskowej Concord Naval Weapons Station, niedaleko
Oakland, żeby zablokować pociąg przewożący na nadbrzeże zaopatrzenie,
które miało być następnie wysłane do Ameryki Środkowej. Pociąg nie zahamował. Brian stracił obie nogi, ale cudem ocalał. Chciał, abym pomógł
mu opowiedzieć jego historię w formie książki.
Zebraliśmy transkrypcje wypowiedzi, artykuły, opublikowane wywiady.
Mieliśmy całą masę materiałów. Ale jeden wydawca nam odmówił. Brian
postanowił wyjechać do Ameryki Południowej.
Zdecydowałem się zacząć od początku, opowiedzieć o życiu Briana,
używając jego własnych słów, pojawiających się tu i tam, na wielu stronach
politycznych dyskusji i opracowań. Z marmuru wyłonił się posąg. Brian
był typowym amerykańskim chłopcem, który dorastał w pobliżu ośrodka edukacyjnego Chautauqua w zachodniej części stanu Nowy Jork. Ojciec
Briana, często bezrobotny sprzedawca, był zagorzałym chrześcijaninem
i rasistą; słuchał Fultona Lewisa Juniora i sporządził listę rzekomych komunistów w Departamencie Stanu. Sam Brian po ukończeniu szkoły średniej
planował zostać agentem FBI.
Później wybuchła wojna w Wietnamie, w czasie której zadaniem Briana
Willsona było weryfikowanie skuteczności nalotów powietrznych Stanów
Zjednoczonych na wietnamskie wioski. Pewnego dnia, jak zapisał:
Spojrzałem w twarz młodej matki leżącej na ziemi, której oczy wydawały się otwarte i która jedną ręką przyciskała do siebie dwoje dzieci, a drugą – tuliła kolejne. Po
bliższych oględzinach poznałem, że ona i dzieci zostali zabici przez odłamki bomby.
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Napalm wypalił znaczną część jej twarzy, łącznie z powiekami. Wpatrywałem się z bliska w jej oczy, pochylając się, żeby widzieć lepiej. Łzy spływały po mojej twarzy…
Spojrzałem na twarz matki, na to, co z niej zostało, i w tej chwili pomyślałem, że cała ta
groźba komunizmu była bzdurą. Jakoś nie mogłem wyczytać z jej twarzy komunizmu.
Pamiętam, jak patrząc na twarz tej kobiety, zastanawiałem się: „Ciekawe, jak wygląda
komunista?”. Widziałem tylko twarz matki, która mogła mieć nie więcej niż dwadzieścia lat, tulącej swoje dzieci. Wszyscy byli martwi. „Mój Boże, to bombardowanie, ta
wojna – to wszystko kłamstwo. Żyłem kłamstwem. Co to wszystko znaczy? Oni wszyscy są tylko ludźmi, zwyczajnymi ludźmi…” – pomyślałem.
Towarzyszący mi wietnamski porucznik zapytał, dlaczego płaczę. Wyprostowałem się,
spojrzałem na niego i powiedziałem: „Bo to jest moja siostra i to są też moje dzieci”. Nie
mam pojęcia, skąd napłynęło to uczucie i skąd taka odpowiedź…

Później książka została wydana pod tytułem On Third World Legs4.
Podsumowując: towarzysząc, człowiek nie udaje, że jest taki sam jak
osoba, u boku której kroczy. Nie ubarwia tej osoby, przypisując jej zalety, których nie ma i lekceważąc rzeczywiste wady. Opcję preferencyjną na
rzecz ubogich i marginalizowanych wyraża się decyzją życia pośród nich
przez pewien czas i wspierania, na ile to możliwe, w wyrażaniu i przekazywaniu ich zbiorowego doświadczenia.
„Oddolna historia mówiona” wymaga od historyka wejścia w życie ludzi
biednych i z klasy pracującej, którzy są protagonistami tej historii. Z konieczności wydobywa to na jaw ograniczenia wynikające z przynależności
społecznej i kulturowej historyka. To jest bolesne. Wiąże się z podejmowaniem ryzyka osobistego, nie tylko intelektualnego. Być może okaże się to
opłacalne tylko dla intelektualistów, których politycznym/religijnym celem
jest przebudowa społeczeństwa poprzez zwiększenie znaczenia biednych.
W latach 1978–1980, kiedy Oscar Romero pełnił funkcję arcybiskupa
Salwadoru i miała miejsce wzmożona aktywność chrześcijańskich organizacji działających w miejskich slumsach i wioskach, grupa duszpasterzy
i ich podopieczni wspólnie stworzyli liturgię znaną jako Salwadorska Msza
Powszechna. Oto słowa rozpoczynające jej hymn końcowy:

4

S.B. Willson, On Third World Legs, wstęp S. Lynd, Chicago 1992.

Oddolna historia mówiona

Cuando los pobres crean en los pobres,
Ya podremos cantar libertad.
(Kiedy biedni uwierzą w biednych,
wtedy naprawdę będziemy mogli śpiewać o wolności.)
Niech nasza historia mówiona mierzona będzie tą miarą.
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Wy w i a d hi stor ii mó w ionej
ja ko w yd a r z enie
inter pre t ac y jno -komuni k a c y jne 1

Wrocławski Roc znik
Historii Mówionej
W y d a n i e s p e c j a n e , 2 0 18
I S S N 20 8 4 - 0578
D O I : 10 . 2 6 7 74 / w r h m . 218

(01)

1

R: Dobrze, pozwól, że ((umm)) spytam cię zatem o związki z innymi agencjami. ((umm))
W jakim stopniu byłeś, bezpośrednio lub pośrednio, zaangażowany w działania Narodowej Rady Bezpieczeństwa? Szczególnie interesuje mnie to, czy istniały jakieś szczególne
powiązania w tym zakresie, oczywiście z Billem Bundym i Makiem Bundym.

(02) E: ((umm umm)) Cóż, rzecz jasna nie sposób było uniknąć bezpośredniego związku
z Billem Bundym i Makiem Bundym.
(03) R: Jasne.
(04) E: Ale nie wiem, czy to miało jakiś rzeczywisty wpływ na to, jak załatwiano sprawy.
Współpracowaliśmy blisko z rządem, mieliśmy przedstawicieli rządu w Pentagonie,
((umm)) przy różnych spotkaniach, choć częściej to ja odwiedzałem rząd.
R:										
[mhm]
E: =W związku z tymi kwestiami raczej dobrze poznaliśmy ludzi z ((umm)) agencji
AID oraz z Departamentu Stanu bo… zawsze blisko współpracowaliśmy ((umm))

1 		

Tłumaczenie na podstawie: E.M. McMahan, The Oral History Interview as an Interpretive Communicative Event, [w:] Elite Oral History Discourse: A Study of Cooperation and Coherence, red E.C. Clark, R.E. McKerrow, D. Zarefsky, Tuscaloosa 2015,
s. 1–23. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została wydana przez
University of Alabama Press. Licencja: CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
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grupy pomocy wojskowej i gospodarczej. Staraliśmy się zazębiać je tak ściśle, jak
tylko mogliśmy, ((umm)) cele bywały różne zależnie od kraju.
(05) R: W jaki sposób?
(06) E: Cóż, ((umm)) pomyślałem o tym w momencie, gdy to powiedziałem. Teraz 		
będę musiał wykombinować jakiś przykład2.

Zaczynam ten rozdział od powyższego fragmentu, aby zilustrować moje
przekonanie, że przeprowadzanie wywiadów historii mówionej najtrafniej może
być postrzegane jako wydarzenie interpretacyjno-komunikacyjne. Rozumiem
przez to, że metoda wywiadu historii mówionej angażuje obydwoje uczestników
w aktywne zmagania z komunikacyjnym wyrażeniem siebie. W powyższym
fragmencie rozmówca elokwentnie daje temu wyraz, mówiąc „pomyślałem
o tym w momencie, gdy to powiedziałem. Teraz będę musiał wykombinować
jakiś przykład”. W tej książce przyjrzę się w głównej mierze dyskursowi historii
mówionej, ukazując, jak historycy oralni mogą uzupełnić swoje rozumienie metody wywiadu jako procesu interpretacyjno-komunikacyjnego.
Celem niniejszego rozdziału jest zbudowanie podstaw do dalszej analizy poprzez wyjaśnienie komunikacyjnych cech metody wywiadu historii mówionej, postrzeganego w ramach tradycji hermeneutycznej czy też
interpretacyjnej. Ten rozdział przybliża naturę rozumienia historycznego
w kontekście hermeneutyki filozoficznej i zawiera analizę komunikacyjnego doświadczenia wywiadu, postrzeganego jako sytuacja hermeneutyczna.
Interpretuje także historię mówioną w perspektywie racjonalnego działania i pokazuje ograniczenia pojawiające się podczas wywiadów.
Hermeneutyka filozoficzna, rozumienie historyczne i wywiad historii
mówionej
Ściśle ujmując, hermeneutyka filozoficzna odnosi się do nauki o interpretacji3.
Poniższy wywód jednak oparty jest na tzw. nowej hermeneutyce, wywodzącej

2 		

3 		

John F. Kennedy Library Oral History Program, Boston, Luther C. Heinz, nagranie
wywiadu Williama W. Mossa, 20 VII 1970 r., s. 4–5.
Niniejsze omówienie hermeneutyki filozoficznej i rozumienia historycznego jest
efektem kilku lat współpracy z E.C. Clarkiem z Uniwersytetu w Alabamie oraz z Michaelem J. Hyde’em z North Western University. Odsyłam czytelników do dwóch
esejów, które w sposób bezpośredni wpłynęły na ten fragment: E.C. Clark, M.J. Hyde,
E.M. McMahan, Communication in the Oral History Interview: Investigating Problems of Interpreting Oral Data, „International Journal of Oral History”, 1 (luty 1980),
s. 28–40; oraz M.J. Hyde, Philosophical Hermeneutics and the Communicative Experience: The Paradigm of Oral History, „Man and World”, 13 (1980), s. 81–98.
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się z pracy filozofów, takich jak Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger
i Paul Ricoeur4. Przyjęcie tego paradygmatu – jako podstawy rozumienia
historii mówionej – oznacza akceptację nietradycyjnego podejścia do interpretowania zjawisk historycznych.
Tradycyjne podejście, wyrażone na przykład w pracach E.D. Hirsha5,
„prawdziwe” znaczenie pracy – takiej jak na przykład tekst historyczny
– dostrzega w intencjach autora tekstu. Założenie jest takie, że „choć istotność danej pracy może ulegać zmianom w czasie i w zależności od kontekstów interpretacyjnych, to jedno zasadnicze znaczenie się nie zmienia.
Znaczenie danego tekstu – które jest w tym wypadku znaczeniem przewidzianym przez autora – uznaje się za tożsame samo ze sobą, określone
i odtwarzalne (tj. podzielane, a nie prywatne)”6. Interpretacja znaczenia
tekstu wymaga zatem od historyków „obiektywności” i wyeliminowania
wszelkich uprzedzeń związanych z ich obecnym rozumieniem danego zjawiska. Celem jest przeniesienie swojego rozumienia w czasie do kontekstu,
w jakim powstał tekst. W ten sposób historyk może „odkryć prawdziwe czy
też zamierzone znaczenie” zjawiska, czyli to, co miał na myśli autor.
Hermeneutyka filozoficzna odrzuca ten tradycyjny paradygmat rozumienia historycznego ze względu na „nadrzędność ontologiczną”, którą
przypisuje ona ludzkiej historyczności: „fakt historyczności interpretacji
historyka jest jednym z koniecznych założeń wstępnych jego hermeneutycznego rozumienia. […] Nie istnieje neutralne stanowisko poza historią,
z którego mógłby spoglądać historyk”7.
Trzy założenia hermeneutyki znajdują w tej kwestii zastosowanie. Po
pierwsze, „badacz historii mówionej musi stale zdawać sobie sprawę z tego,

4 		

5 		

6 		

7 		

H.-G. Gadamer, Truth and Method, red. G. Borden, J. Cumming, New York 1975;
Philosophical Hermeneutics, red. D.E. Linge, Berkeley 1976; M. Heidegger, Being and
Time, New York 1962; P. Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of
Meaning, Fort Worth 1976.
Nie mam zamiaru wdawać się tu w debatę na temat obiektywnego i subiektywnego
znaczenia w historiografii. Tę kwestię wprowadzam po to, by służyła jako punkt wyjścia dla hermeneutyki filozoficznej omawianej w tej publikacji. Dyskusja na temat
historycznego obiektywizmu, zob.: E.D. Hirsh Jr., Validity in Interpretation, New
Haven 1967; oraz The Aims of Interpretation, Chicago 1976.
D.C. Hoy, The Critical Circle: Literature, History, and Philosophical Hermeneutics,
Berkeley 1978, s. 14.
J. Kockelmans, Toward an Interpretative or Hermeneutic Social Science, „New School
for Social Research Graduate Faculty Philosophy Journal”, 5 (jesień 1975), s. 83.
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że interpretacja jakiegokolwiek zjawiska historycznego zawsze wyraża się
w granicach możliwości językowych, natomiast realizacja możliwości językowych wyznacza historyczność doświadczeń człowieka”8. Doświadczenia
człowieka, a zatem i jego rozumienie, są czasowo i kulturowo ograniczane
przez możliwości językowe dostępne dla członków danej kultury, na przykład badaczy historii mówionej oraz ich rozmówców. Termin „możliwości
językowe” odnosi się do różnych form, które przyjmuje język w toku swojego diachronicznego rozwoju. To właśnie w ramach możliwości językowych
ludzie doświadczają swojego istnienia i je rozumieją.
Po drugie, „interpretacją zjawiska historycznego zawsze kieruje stronniczość przejawiana w danym momencie przez osobę interpretującą. Gdy
takie uprzedzenia, które powodują nadanie konkretnego znaczenia zjawiskom historycznym, rozminą się ze znaczeniem tego zjawiska w kulturze
interpretatora, należy przeformułować ich podstawy”9.
Po trzecie, akt interpretacji zawsze musi opierać się bezpośrednio na
samym zjawisku historycznym. Nie na zamierzonym przez rozmówcę znaczeniu, lecz na tym, czego takie znaczenie dotyczy. Ze względu na to, że
każde rozumienie zjawiska historycznego zmienia się w czasie w związku z możliwościami językowymi, jakie wykorzystują interpretatorzy dla
określenia jego przypuszczalnego znaczenia, wszystkie interpretacje są
w pewnym stopniu subiektywne”10. Jak pisze Gadamer, „rozumienie to nie
tyle metoda, za pomocą której dociekliwy umysł podchodzi do pewnego
wybranego przedmiotu i zmienia go w obiektywną wiedzę, co coś, czego
wcześniejszym uwarunkowaniem jest bycie umiejscowionym w konkretnym procesie tradycji”11.
Z tej perspektywy historyczność ludzkich doświadczeń wyklucza możliwość takiego postrzegania historycznego, jakie proponowali tradycjonaliści,
według których „prawda” może zostać odkryta przez identyfikację znaczenia
zamierzonego przez autora bądź twórcę wypowiedzi. Wprost przeciwnie,
historycy/interpretatorzy są ograniczeni przez własną historyczność w ten
sposób, że „każde przypuszczalne ponowne poznanie tekstu czy też wzoru
zachowania jest w rzeczywistości nowym i różnym przypadkiem poznania,

8 		

9 		
10
11

E.C. Clark, M.J. Hyde, E.M. McMahan, Communication in the Oral History Interview..., s. 30.
Ibidem.
Ibidem.
H.-G. Gadamer, Truth and Method, s. 276.
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którego nieodzowną częścią jest własna historyczność interpretatora”12.
Jak zauważa Ebeling, istotą interpretacji jest „powiedzenie tego samego
w inny sposób, a właśnie z racji ujęcia tego w inny sposób, powiedzenie tego
samego. Jeśli poprzez czyste powtarzanie mielibyśmy powiedzieć dziś to
samo, co dwa tysiące lat temu wyobrażalibyśmy sobie jedynie, że mówimy
to samo, podczas gdy w rzeczywistości mówilibyśmy coś zgoła innego”13.
A zatem „nie tylko każde pokolenie będzie postrzegało siebie w inny sposób, niż postrzegało siebie poprzednie pokolenie, ale będzie również postrzegać to wcześniejsze pokolenie inaczej, niż poprzednie pokolenie postrzegało samo siebie”14.
Zatem według hermeneutyki filozoficznej, proces interpretacji zachodzący w historii mówionej uwidacznia się w komunikacyjnym wyrażaniu się uczestników interakcji. Akty interpretacyjne, jakimi są myślenie
i mówienie, wyznaczają znaczenie możliwości językowych w danym kontekście komunikacyjnym. Rozumienie historyczne danych generowanych
w wywiadzie historii mówionej musi zostać oparte na rozumieniu tego,
co zachodzi podczas wywiadu, kiedy strony interakcji negocjują znaczenie przeżytych przez siebie doświadczeń za pośrednictwem aktów mowy15.
Grele zgadza się z tym założeniem, zauważając jednocześnie, że „dokumenty wytwarzane przez [historyków oralnych] są artefaktami czasu swojego
powstania, nie zaś okresu, o którym mówią”16. Ponadto, takie dane należy
widzieć jako wynik wspólnej pracy intelektualnej osoby przeprowadzającej
wywiad i rozmówcy.
Doświadczenie komunikacyjne wywiadu historii mówionej
Jak zdefiniowano wcześniej, historia mówiona to rozmowa z osobą, której
życiowe doświadczenia są uznane za godne udokumentowania. Taka rozmowa nie może być jednak postrzegana na równi z innymi dokumentacyjnymi metodami zbierania informacji. Wynika to z tego, że wywiad historii

12
13

14
15

16

J. Kockelmans, Toward an Interpretative or Hermeneutic Social Science, s. 75.
G. Ebeling, The Problem of Historicity in the Church and its Proclamation, Philadelphia 1967, s. 26.
D.C. Hoy, The Critical Circle..., s. 41.
Zob.: E.C. Clark, M.J. Hyde, E.M. McMahan, Communication in the Oral History
Interview..., s. 31–32.
R.J. Grele, Private Memories and Public Presentation: The Art of Oral History, [w:]
Envelopes of Sound: The Art of Oral History, red. R.J. Grele, Chicago 1985, s. 247.
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mówionej stanowi metodę, w której świadectwo powstaje w wyniku bezpośredniej ustnej komunikacji. Wywiad historii mówionej to wspólny wytwór
umysłowego procesu, podczas którego rozumienie wspomagane jest przez
mówienie i odpowiadanie. To właśnie interwencja historyka, jako osoby
przeprowadzającej wywiad, daje impuls do wytworzenia takich danych historycznych. Historyk to zarówno katalizator, jak i uczestnik procesu tworzenia zapisu historycznego.
Najbardziej szczególną cechą historii mówionej, i dotychczas najistotniejszą dla historyka, zarówno jako twórcy, jak i użytkownika, jest fakt jej tworzenia poprzez interwencję historyka. […] Historia mówiona, w przeciwieństwie do autobiografii i tradycji ustnych, nie istniałaby bez aktywnego udziału historyka. Stanowi ona dokument powstały
w wyniku zainteresowania, pytań, wartości, ambicji, idei i motywacji historyka. Sama
historia, opowieść, wyjaśnienie istnieją rzecz jasna poza historykiem, jednak ich zapis
i konkretna forma istnieją wyłącznie dzięki aktywnemu działaniu historyka przeprowadzającego wywiad17.

W związku z tym, wbrew twierdzeniu Hansa Jonasa, że „rozumienie historyczne stanowi jedynie jednostronną mowę przeszłości”18, historia mówiona jako forma badawcza zapewnia punkt dostępu do rozumienia historycznego, które, tak jak obecne rozumienie, wspomagane jest przez mowę
i odpowiedź na nią. W rezultacie powstaje „inny rodzaj tekstu, oparty
z pewnością na historiach, które nam opowiedziano, jednak szczegółowo
rozbudowany w wyniku naszych pytań”19. Proces, w wyniku którego taki
wyjątkowy tekst powstaje, to komunikacyjne doświadczenie wywiadu historii mówionej20. W celu omówienia cech tego procesu komunikacyjnego
należy jednak wcześniej przedstawić pewne wstępne założenia, wywodzące
się z interpretacyjnego spojrzenia na ludzką komunikację. Pytanie, na które
należy odpowiedzieć, brzmi następująco: co oznacza pojmowanie synchronicznej sytuacji wywiadu jako otwartego systemu? Określenie wywiadu
historii mówionej jako otwartego systemu oznacza, że elementy wymiany

17
18

19
20

Ibidem, s. 246.
H. Jonas, Change and Performance: On the Possibility of Understanding History, „Social Research”, 38 (1971), s. 513.
R.J. Grele, Private Memories, s. 250.
E.C. Clark, M.J. Hyde, E.M. McMahan, Communication in the Oral History Interview..., s. 31–32.

Wy wiad historii mówionej jako wydarzenie interpretacyjno-komunikacyjne

odbywającej się twarzą w twarz są powiązane w taki sposób, że system nie
może być zrozumiany przez oddzielną analizę poszczególnych jego części.
Istnieje raczej komplementarny związek między całością a jej częściami,
w którym „przewidywane rozumienie całości ma być uzupełniane i pogłębiane przez lepsze zrozumienie znaczenia poszczególnych elementów;
a mimo to wyłącznie w świetle całości poszczególne części mogą odegrać
swoją wyjaśniającą rolę”21. To samo tyczy się rozumienia wydarzenia komunikacyjnego jako otwartego systemu. Taka charakterystyka zjawiska
sugeruje, że całość to więcej niż suma jej części składowych; że części te
pozostają w ciągłym synergicznym związku, że osoby biorące udział w interakcji wchodzą w proces wzajemnego oddziaływania na siebie oraz że
ich cele, czy wspólne, czy indywidualne, mogą zostać osiągnięte wieloma
ścieżkami, odkrytymi podczas aktu komunikacji. Innymi słowy: synchronizacja aktów mowy obu uczestników powoduje wzajemne oddziaływanie
wszystkich elementów w świetle całości i vice versa.
Oprócz tego wywiad postrzegany jako otwarty system należy rozumieć
jako coś rozwojowego i ewolucyjnego. Rozwój można tu pojmować na dwa
sposoby. Pierwsze znaczenie odnosi się do transakcji między przeprowadzającymi wywiad a rozmówcami. W tym wypadku rozwój czy też ewolucja odbywają się jednocześnie w dwóch wymiarach: (1) w wymiarze treści
konwersacji czy też tego, co jest mówione na dany temat; i (2) w wymiarze
relacji, tzn. tego, co jest wyrażane na temat tego, jak postrzegają się wzajemnie uczestnicy. Ten wielowymiarowy proces odbywa się jednocześnie
za pośrednictwem sygnałów werbalnych i niewerbalnych oraz stale ewoluuje podczas trwania spotkania. W rzeczy samej: tak, jak nie sposób wejść
dwa razy do tej samej rzeki, tak uczestnicy interakcji nie mogą dwa razy
objąć tego samego zakresu tematów i relacji – nadbudowują je raczej na
bazie swoich dotychczasowych doświadczeń. W taki właśnie sposób wszelkie doświadczenia komunikacyjne, w tym wywiad historii mówionej, mają
charakter ewolucyjny i rozwojowy.
W związku z tym, że tak znaczna część relacji rozwija się w sposób niewerbalny (np. ton i wysokość głosu, język ciała), rozumienie tej cechy wywiadów należy budować na podstawie świadomych prób, podejmowanych
przez osobę przeprowadzającą wywiad, by uchwycić ten rozwój i przekazać
to kolejnym osobom wykorzystującym te dane. Można to uzyskać poprzez
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nagrania dźwiękowe bądź wideo, robienie notatek przez osobę przeprowadzającą wywiad i notowanie niewerbalnych sygnałów. Takie informacje
mogą posłużyć jako częściowa podstawa do późniejszych ocen jakości zebranych danych jako świadectw historycznych.
Drugie znaczenie rozwoju czy też ewolucji, znajdujące zastosowanie
w niniejszej dyskusji o wywiadzie historii mówionej, odnosi się do hermeneutycznej relacji pomiędzy historykiem a rozmówcą podczas ich
wspólnych prób zgłębienia przeżytych doświadczeń tego drugiego. Taka
hermeneutyczna relacja rozumiana jest jako konstrukcja dialektyczna.
Fundamentalna dialektyka prowadzona jest między kreatywnością a tradycją, gdzie „widoczne jest, że społeczna rekonstrukcja rzeczywistości zawiera wzajemne oddziaływanie indywidualnie i społecznie ustanowionych
procesów i kontekstów”22. Nawet w synchronicznym momencie komunikacji oboje uczestników doświadcza dialektycznego związku między tradycją
a kreatywnością. W tym wypadku tradycją jest „odgrywanie się” danego
fragmentu spotkania pomiędzy jaźnią własną a obcą (rozmówcy); kreatywność zaś pojawia się, gdy osoby biorące udział w interakcji przekraczają granice tradycji. Następuje „połączenie horyzontów”, które zaś staje się
podstawą do kolejnego etapu spotkania. Te kolejne fragmenty umożliwiają
zatem uczestnikom rozwój czy też dokonanie zmiany, albo „połączenie” ich
interpretacji; w ten sposób uczestnicy tworzą tradycję historyczną doświadczenia samego w sobie. Wynika to z tego, że „rozumienie nie jest liniowe,
a cyrkularne, zawsze zakorzenione w danej sytuacji – a skoro zmienia się
sytuacja, to samo dzieje się z rozumieniem (zmiana rozumienia przynosi
zmianę sytuacji)”23.
W związku z powyższym historyk – twórca i użytkownik danych z wywiadu historii mówionej – powinien być uwrażliwiony na systemowy charakter ustnej komunikacji twarzą w twarz. Na przykład: jako uczestnik procesu
komunikacji, przeprowadzający wywiad musi być wyczulony na szczególne
synergiczne związki, które tworzą każdy synchroniczny moment, tak samo
jak na dialektyczną strukturę dialogu, leżącą u jego podstaw. Jednym ze
sposobów wykorzystania tej złożoności mogłoby być organizowanie sesji
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sprawozdawczych z rozmówcami, w których tematem byłoby przeżyte doświadczenie wywiadu. Zarówno historyk, jak i respondent odsłuchiwaliby
wówczas, bądź oglądali, nagraną sesję w celu wyrażenia swojego zdania na
temat tego, co działo się pomiędzy nimi. Dodatkowo użytkownicy danych
muszą spróbować zachować złożoność zdarzenia komunikacyjnego. Taki
cel można zrealizować poprzez użycie nagrań w połączeniu z pisemnymi
transkrypcjami. Tak naprawdę nie ma żadnych podstaw, by uznawać pisemny zapis za równoważny procesowi wywiadu. Takie działanie zmienia
produkt w zjawisko przeciwstawne istocie historii mówionej, jako otwartego, rozwojowego systemu, w którym historyk i rozmówca wspólnie tworzą
zapis historyczny.
Pojęcie wspólnego tworzenia wywodzi się z przekonania, że „komunikacja to nie tylko wymiana zachowań i przekazywanie wiadomości za pośrednictwem określonego kodu”24. Podczas synchronicznego wydarzenia, jakim
jest wywiad, ten wspólny wysiłek umysłowy, czy też wspólne budowanie
rzeczywistości, występuje na dwóch poziomach. Najbardziej podstawowym
poziomem jest sama sytuacja interakcji. Ogólnie ujmując, takie jawne budowanie rzeczywistości skupiałoby się na celu wywiadu, na czasie przeznaczonym na jego przeprowadzenie, na użyciu sprzętu do nagrań, na zagadnieniach natury prawnej itd. Podczas takiego procesu domyślnie działałyby
czynniki, takie jak tożsamość sytuacyjna obu stron, relacja interpersonalna
między nimi (np. podstawowe relacje społeczne oparte na takich zmiennych, jak rasa, płeć i status społeczny), jak i ograniczenia sytuacyjne i kulturowe, które wpływają na formę wywiadu, jak na przykład kwestia mówienia
na zmianę czy wyboru tematu. Jak wyjaśnia Rommetveit, „wypowiadamy się
z pozycji słuchacza oraz słuchamy z pozycji mówiącego. A w tych wszystkich czynnościach uczestniczymy uwarunkowani zmiennymi, choć z reguły
branymi odgórnie za pewnik, lub znanymi nam, współrzędnymi interakcji
międzyludzkiej”25. Wszystkie te elementy pozostaną dorozumiane lub przyjęte za pewnik do momentu, w którym któraś ze stron uczyni je głównym tematem interakcji. Drugi poziom budowania rzeczywistości dotyczy dyskursu związanego z tematem wywiadu. Poprzez ogół podejmowanych działań
komunikacyjnych uczestnicy interakcji budują, koordynują i negocjują swoje
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poglądy względem tematu rozmowy oraz odbioru ogółu działań komunikacyjnych podejmowanych podczas wywiadu. Wracając do przytoczonego
na początku tego rozdziału fragmentu: pewne oczekiwania kierujące sytuacją interakcji są otwarcie wyrażone w wypowiedzi, „pomyślałem o tym
w momencie, gdy to powiedziałem. Teraz będę musiał wykombinować jakiś
przykład”. Innymi słowy: respondent przewiduje, że konkretny rodzaj odpowiedzi pociągnie za sobą konieczność dalszego wyjaśnienia za pomocą przykładu. Osoba przeprowadzająca wywiad potwierdza słuszność takiego oczekiwania, prosząc o taką właśnie odpowiedź. Oprócz tego sama
konwersacja jest skupiona na omawianiu tematu. Obie strony uczestniczą
zatem w tak ukierunkowanej dyskusji do momentu, kiedy wprowadzony
zostanie nowy temat.
Takie akty komunikacji łączą się, by stworzyć wspólny akt umysłowy,
jakim jest wywiad historii mówionej. Jak ukazano wyżej, możliwe interpretacje wypowiedzi oraz prawdopodobne implikacje wejścia w konkretne
wzory działania można umiejscowić w samym dyskursie, co może posłużyć
jako narzędzie analizy i zrozumienia metody wywiadu historii mówionej
jako wspólnej konstrukcji społecznej26. Słowo mówione ma tu metodologiczną przewagę nad formą pisemną. Podczas gdy „słowu pisanemu, które
padło ofiarą niezrozumienia czy to celowego, czy nieumyślnego, nikt nie
może pospieszyć na ratunek”27, słowo mówione może być uzupełnione wyjaśnieniem już w samej interakcji. Taki proces wyjaśnienia dostępny jest
potem dla użytkowników w formie zapisu dźwiękowego (bądź filmowego).
Co więcej, takie dane z historii mówionej należy rozumieć i wykorzystywać
należycie w stosunku do ich cech, które są wynikiem wspólnego kreatywnego wysiłku. Tak postępując, badacze historii mówionej skłanialiby się do
zrozumienia tego, co Paul Thompson nazywa „sekretem [pełnego] potencjału” metody wywiadu historii mówionej – jego „elastyczności”. Według
Thompsona, elastyczność oznacza „metodę opartą na kombinacji badania
i przepytywania, w kontekście dialogu z rozmówcą. Podstawowym założeniem tego dialogu jest to, że badacz oczekuje spotkania zarówno z tym, co
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niespodziewane, jak i z tym, co spodziewane, a także to, że ogólne ramy, w
których udzielane są informacje, określane są nie przez badacza, ale przez
to, jak rozmówca postrzega swoje własne życie”28. Tak właśnie, pozostając
wiernym jego kreatywnej i interakcyjnej istocie, słowo mówione, w przeciwieństwie do pisanego, może przyjść z pomocą rozumieniu historycznemu
poprzez proces mówienia i odpowiadania.
W tym momencie stwierdzenie, że komunikacja historii mówionej jest
kontekstualna, wydaje się stwierdzeniem oczywistego faktu. Istotność
tego założenia mocno przemawia jednak za nieuznawaniem go za pewnik.
Synchroniczne elementy kontekstu to zatem te, które stanowią o interakcji komunikacyjnej w momencie, gdy się ona odbywa. Takie elementy to
na przykład związek między aktorami społecznymi, ich wypowiedziami,
niewerbalnymi sygnałami i innymi pozajęzykowymi czynnikami, jak czas,
miejsce i okoliczności. Znaczenie każdego aktu mowy zależne jest więc od
konkretnej konfiguracji tych kontekstowych czynników. Jedna wypowiedź
może zostać zinterpretowana na różne sposoby, w zależności od synchronicznych elementów kontekstu. Na przykład zdanie: „Cześć, jak tam?”
może zostać wzięte za standardowe, skonwencjonalizowane powitanie,
wymagające w odpowiedzi nie więcej niż: „W porządku, a u ciebie?”, gdy
zostanie wypowiedziane w sytuacji przelotnego spotkania znajomych na
korytarzu w pracy. W kontekście zawodów Kentucky Derby, taka wypowiedź najprawdopodobniej zostałaby zinterpretowana jako prośba o podanie informacji na temat „powodzenia w wyścigach”. Właściwą odpowiedzią byłoby wówczas zrelacjonowanie pytającemu swoich wyników. Każda
osoba funkcjonująca w społeczeństwie polega na zdroworozsądkowej znajomości przykładowych sytuacji, aby wychwycić znaczenia pojawiające się
w konwersacji i udzielić właściwych odpowiedzi, jako że konwersacja wyrasta z interakcji odbywającej się w konkretnym kontekście.
Synchroniczne elementy kontekstu, które grają tak istotną rolę w konstruowaniu znaczenia, stanowią kolejny powód, dla którego wywiad historii
mówionej należy rozumieć jako proces komunikacyjny, jako „żywą mowę”,
gdyż, jak to określił Gadamer, „słowo mówione daje się zinterpretować w olbrzymim stopniu na podstawie sposobu mówienia, tonu głosu, tempa mowy
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itp., ale również poprzez okoliczności, w jakich zostaje wypowiedziane”29.
Postępując inaczej, dojdzie się do błędnej interpretacji wywiadu historii
mówionej, rezultatem czego będzie zniekształcenie procesu tworzenia znaczenia obecnego w tej niezwykłej formie historycznego badania. W teorii zatem synchroniczne elementy kontekstu leżą u podstaw i uzasadniają
postulat Henigego, mówiący, że „to nie osoby, będące źródłem informacji,
a nagranie musi nieuchronnie zostać uznane za podstawowy materiał źródłowy historyka […] jedynie nagrania uwzględniają takie użyteczne sygnały,
jak przerwy czy wahania, zmiany w wysokości i tonie głosu czy zakłócenia
i wskazówki ze strony obserwatorów”. Jako źródła historyczne transkrypcje
zatem „zawsze zajmować będą pozycję niższą niż nagrania”30.
W bliskim związku z kontekstowym charakterem komunikacji znajduje się pojęcie komunikacji jako procesu przyczynowego. Obecnie wielu
uczonych zajmujących się kwestią komunikacji wyznaje pogląd, iż aktualne
wyjaśnienie komunikacji, jako zjawiska przyczynowego, jest odpowiedniejsze, niż wcześniejsze wyjaśnienia komunikacji, jako opartej na zasadach.
Wyjaśnienie komunikacji oparte na przyczynowości zakłada, że człowiek
jest aktywnym (a nie biernym) uczestnikiem, wykazującym celowe (a nie
reaktywne) zachowania, oparte na jego rozumieniu połączeń cel–działanie, istniejących w świecie społecznym: człowiek ma powody do podjęcia
konkretnych działań. Te powody zakorzenione są w postrzeganiu przez takiego człowieka relacji środki–rezultat w społeczeństwie, w tym w przekonaniach na temat procesów historycznych.
Nie we wszystkich jednak sytuacjach takie relacje środki–rezultat są dla
uczestników zdarzenia widoczne z wyprzedzeniem. Tak naprawdę istnieją
podstawy, by uznać, że relacje z wydarzeń są często formułowane po fakcie. Nie wszystkie sytuacje będą też wymagać przemyślanych i świadomych
działań, stanowiących konkretny rodzaj czynności opartych na przyczynowości. Bez wątpienia, rutynowe czy też schematyczne31 zdarzenia życia codziennego nie wymagają takiej świadomości sytuacji, własnych i cudzych intencji
czy relacji środki–rezultat w sytuacjach społecznych. W takich przypadkach
wystarcza nasza własna „dorozumiana teoria komunikacyjna”. Zdarza się
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jednak, że wiele zdarzeń komunikacyjnych dzieje się w kontekście wymagającym przygotowania strategii i planów działania. Wówczas prawdopodobne jest, że uczestnicy świadomie upewnią się, że ich zachowania odpowiadają znanym im relacjom cel–działanie. Dwie często spotykane cechy
kontekstowe, przyciągające uwagę uczestników do relacji środki–rezultat,
to nowość oraz ryzyko osobiste – obie występują w historii mówionej.
Jeśli chodzi o kwestię nowości, to wywiad historii mówionej stanowi
nowe doświadczenie dla obu stron, przynajmniej podczas pierwszego spotkania. Ponadto jakość rozmowy, wyłaniająca się w trakcie wywiadu, przyczynia się do poczucia nowości tego doświadczenia. Wreszcie: w niektórych
wypadkach osoba przeprowadzająca wywiad lub – co częstsze – rozmówca
po raz pierwszy biorą udział w wywiadzie.
Jeśli zaś chodzi o ryzyko osobiste, wywiad historii mówionej pełen jest
elementów stanowiących ryzyko dla każdej ze stron. Na przykład historyk/
pytający ryzykuje swoją reputacją i wiarygodnością. W pewnym stopniu
historyk/pytający będzie oceniany przez kolegów po fachu na podstawie
zebranych przez siebie danych i ich późniejszego wykorzystania. Rozmówca zaś analogicznie może odczuć ryzyko osobiste związane z tym, że opowieść o przeżytych przez niego wydarzeniach podlega zapisowi. Zapis jego
wspomnień będzie zachowany i udostępniany zainteresowanym stronom
trzecim. A zatem jego tożsamość – sposób definiowania siebie i swojego
miejsca w społeczeństwie – wystawiona jest na widok publiczny. W tym
sensie wywiad historii mówionej stanowi więc flagowy przykład opartego
na przyczynowości zdarzenia komunikacyjnego. Pojmowanie wywiadu historii mówionej jako sytuacji hermeneutycznej wymaga zatem poświęcenia
uwagi jego cechom związanym z przyczynowością.
Podsumowując, proces komunikacyjny, jakim jest wywiad historii mówionej, scharakteryzować można jako otwarty system o charakterze rozwojowym, kreatywnym, kontekstualnym i opartym na rozsądku. Te idee
należy wziąć pod uwagę w celu zrozumienia synchronicznego związku
między historykami a rozmówcami wykonującymi czynności komunikacyjne, które zaś umożliwiają zaistnienie innym relacjom, pojawiającym się
w sytuacji hermeneutycznej. Dwie z tych relacji – ta między historykiem
a wydarzeniem historycznym oraz między rozmówcą a tym wydarzeniem
– omówione są w kolejnej części tej pracy.
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Diachroniczna relacja między uczestnikami interakcji a wydarzeniem
historycznym
Relacje między uczestnikami interakcji a wydarzeniem historycznym są
z natury diachroniczne. Historyk oralny, jako badacz, przystępuje do interakcji z perspektywą wydarzenia historycznego opartą na swojej wiedzy.
Nawet jeśli tak jest, to perspektywa ta, jak stwierdziłby Kockelmans, jest odzwierciedleniem historyczności interpretacji historycznej. Punkt widzenia
historyka jest zatem wynikiem ewolucji tradycji historycznej, która sama
jest „ciągiem synchronicznych momentów. Te synchroniczne momenty rozumienia, interpretowania i nadawania znaczenia zjawiskom historycznym
sprawiają, że znaczenie tych zjawisk przenoszone jest do chwili obecnej”32.
Choć relacja między rozmówcą a wydarzeniem historycznym również
ma charakter diachroniczny, rozmówcy wnoszą do wywiadu własne postrzeganie wydarzeń, sformułowane na podstawie ich aktualnych doświadczeń – pamięci życiowych doświadczeń. „W związku z tym, że każde przeżyte doświadczenie nabiera znaczenia wyłącznie w takim zakresie, w jakim
później się nad nim rozmyśla, wiedza rozmówcy na temat wydarzenia rozwija się diachronicznie”33. Znaczenie przeżytego doświadczenia zależne jest
od odległości w czasie od rozmówcy. „Odległość w czasie nie jest odległością, którą się przebywa, lecz żywym ciągiem elementów, które, niczym ogniwa w łańcuchu, stanowią tradycję, która, postrzegana jako całość, działa
jak światło, w którym wszystko, z czym się zetkniemy (tzn. co jest nam
przedstawiane), może wydać się nam tym, czym jest w istocie”34. Snucie
opowieści, jak przedstawił to Bertaux, stanowi świetny przykład zjawiska
odległości w czasie: „opowieści o przeszłości opowiadane są z perspektywy
teraźniejszości, w sytuacji, która mogła z biegiem lat ulec zmianie, i która
definiuje nową relację z przeszłością. To właśnie ta relacja leży u podstaw
całej opowieści. […] Snucie opowieści o przeszłości jest więc sposobem pośredniego wyrażania znaczenia teraźniejszości”35.
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E.C. Clark, M.J. Hyde, E.M. McMahan, Communication in the Oral History Interview..., s. 32.
Ibidem.
J. Kockelmans, Toward an Interpretative or Hermeneutic Social Science, s. 92.
D. Bertaux, Stories as Clues to Sociological Understanding: The Bakers of Paris, [w:]
Our Common History: The Transformation of Europe, red. P. Thompson, London
1982, s. 98.
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Wreszcie, wzajemna relacja między przeprowadzającym wywiad, rozmówcą i wydarzeniem historycznym odzwierciedla złożoną i holistyczną naturę wywiadu historii mówionej jako sytuacji hermeneutycznej. Sytuacja
hermeneutyczna jest zarówno synchroniczna, jak i diachroniczna, a jako
taka kieruje ona uwagę na wspólny kreatywny proces, w którym tworzone jest znaczenie wydarzenia historycznego w danym momencie w czasie.
Takie tworzenie znaczenia można wyobrazić sobie jako proces mediacji
między dialektycznymi relacjami, będącymi nieodłączną częścią sytuacji
hermeneutycznej: pomiędzy tym, co stare, a tym, co nowe; między tradycją
a kreatywnością; między tym, co osobiste, a tym, co społeczne; pomiędzy
swoim ja a tym, co obce; między rozmówcą a „wyobrażonymi słuchaczami” – osobami, które teraz lub w przyszłości mogą mieć dostęp do nagrań
i transkrypcji; pomiędzy ulotnym momentem „żywej mowy” a „sztywnym
zapisem” tekstu mówionego.
Kreatywny, wyłaniający się z komunikacji proces interpretacyjnej interakcji, wypracowywany jest nie tylko w ramach pewnych ograniczeń stawianych przez społeczno-historyczne uwarunkowania (zasady socjolingwistyczne, definicje prototypowych
sytuacji i kontekstów itd.), lecz również w ramach ograniczeń wynikających z danej
sytuacji. Każdy musi opracować strategie, które umożliwią realizację jego intencji, jednak w ramach ograniczeń, które stawiane są przez zależne od kontekstu definicje danej
sytuacji, własnej tożsamości, innych relacji oraz głównego tematu interakcji. Każdy
uczestnik interakcji musi wprowadzić swoje projekty w porządek interakcji, zapewniając swoim interesom odpowiednie skupienie uwagi pozostałych. Opracowane w ten
sposób strategie muszą zatem nie tylko realizować intencje uczestnika interakcji, ale
też muszą być odpowiednio wpasowane w stale na nowo wyłaniającą się definicję rzeczywistości w danej interakcji36.

Tak właśnie wygląda złożoność sytuacji hermeneutycznej, która wyłania się
w komunikacyjnym doświadczeniu historii mówionej.
Podsumowując dotychczasowe przemyślenia: komunikację międzyludzką można opisać jako proces oparty na przyczynowości, za pomocą którego
konstruowana jest intersubiektywna rzeczywistość. Dokładniej, międzyludzka komunikacja przedstawiana jest jako proces wzajemnego narzucania i negocjowania intencji i znaczenia, wynikiem czego jest ustanowienie

36

B.J. O’Keefe, J.G. Delia, Psychological and Interactional Dimensions, s. 53.
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intersubiektywnej wiedzy. Jako że jest to proces oparty na przyczynowości,
nacisk kładzie się na ukierunkowaną na cel naturę komunikacji. Analogicznie, przeprowadzanie wywiadu historii mówionej, rozumiane jako forma komunikacji międzyludzkiej, również określa się jako interakcję zorientowaną
na cel, poprzez którą historyk i rozmówcy wspólnie tworzą zapis historyczny
w postaci tekstu ustnego. Istotnie zasugerowałam wcześniej, że hermeneutyczna sytuacja, jaką jest wywiad, to flagowy przykład wydarzenia opartego
na przyczynowości. W kolejnej części tekstu implikacje postrzegania rozmowy w ramach historii mówionej, jako komunikacji opartej na przyczynowości
(lub jako działania racjonalnego), staną się podstawą do dyskusji na temat
metody analizy dyskursu zastosowanej w niniejszej pracy.
Dyskurs historii mówionej jako działanie racjonalne
Dla koncepcji ludzkiego zachowania opartego na działaniu kluczowe jest
przekonanie, że ludzie są zdolni do angażowania się w ukierunkowane na
cel działanie i że w istocie to robią. W takim rozumieniu kierunek działań
może być świadomie ustalany na podstawie tego, jak uczestnik dyskursu
postrzega relacje środki–rezultat istniejące w świecie określonym przez
zdrowy rozsądek tego uczestnika. Ponadto, działanie zorientowane na cel
sugeruje, że obrany kierunek działań powinien, w ocenie uczestnika, stanowić najlepszy sposób osiągnięcia celu w danych okolicznościach. Innymi
słowy: ludzie mają powody, dla których podejmują takie a nie inne działania. Schutz nazywa takie działanie „racjonalnym działaniem na poziomie
zdrowego rozsądku”37.

37

Schutz rozróżnia „działanie idealnie racjonalne” oraz „działanie racjonalne na poziomie zdrowego rozsądku”. Działanie idealnie racjonalne „zakłada, że jego wykonawca
ma jasny i pewny wgląd w cele, środki oraz wtórne skutki, co obejmuje racjonalne
uwzględnienie alternatywnych środków do osiągnięcia celu, do relacji celu z innymi
potencjalnymi skutkami zastosowania konkretnych środków oraz, finalnie, względnej istotności różnych możliwych celów” (s. 28). Schutz stwierdza, że o ile działanie
idealnie racjonalne można by osiągnąć, o tyle niemal niemożliwe jest przewidzenie
takiego działania w relacjach międzyludzkich, gdyż nawet wspólnicy nie posiadają
wystarczającej wiedzy na temat swoich „przewidywań”, by osiągnąć porozumienie.
W związku z tym Schutz proponuje działanie racjonalne na poziomie zdrowego rozsądku jako pojęcie alternatywne w celu wyjaśnienia ludzkich zachowań zorientowanych na cel. A. Schutz, Common Sense and Scientific Interpretation of Human Action, [w:] Collected Papers 1: The Problem of Social Reality, red. M. Natanson, Hague
1967, s. 27–34.
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Na poziomie zdrowego rozsądku „działanie racjonalne” zawsze jest działaniem w ramach bezdyskusyjnego i nieokreślonego schematu postrzegania cech otoczenia, motywacji, środków i celów, kierunków działań i osobowości uczestników, które bierze się za
pewnik. Elementy te nie są jednak brane za pewnik wyłącznie przez danego uczestnika
dyskursu, ale uczestnik ten uznaje też, że są one brane za pewnik przez jego rozmówcę.
Z tego schematu pojęć, który kształtuje nieokreślony horyzont uczestników interakcji,
jasno i wyraźnie dają się określić jedynie konkretne, wyróżniające się zespoły elementów.
Właśnie do tych elementów odnosi się zdroworozsądkowe rozumienie racjonalności38.

Na poziomie zdrowego rozsądku racjonalne działanie jest zatem ukierunkowanym na cel działaniem opartym na najlepszym rozumieniu relacji środki–rezultat, funkcjonującej w danej sytuacji. W ten sposób wybór kierunku
działania jest zawsze zależny od kontekstu i ma przewidywalny rezultat.
Oznacza to, że wartość informacji branych pod uwagę może zmieniać się
w zależności od sytuacji, jednak proces oceny tych informacji pod względem relacji środki–rezultat pozostaje niezmienny.
Choć wielu uczonych39 rozpisywało się na temat natury działań racjonalnych i o metodach najodpowiedniejszych do objaśniania takich działań, większość jest zgodna co do dwóch kwestii: że uzyskanie racjonalnego
działania wymaga przeprowadzenia w wyobraźni pewnego rodzaju próby
ewentualnych połączeń środki–rezultat i ich konsekwencji w kontekście
ograniczeń, mających zastosowanie do tych ewentualności, oraz że kulturowo uwarunkowane zasady zachowania są wykorzystywane przez uczestników interakcji jako podstawa do dokonywania tej oceny. Na przykład:
„Archetypiczny i paradygmatyczny proces, za pośrednictwem którego generowane jest działanie społeczne, obejmuje wcześniejsze odegranie sobie
w głowie [nazwane przez Schutza „fantazjowaniem”] scenki, podczas której
wyobrażane są różne potencjalne schematy, które sprawdza się pod względem efektów i społecznej akceptowalności oraz konfrontuje się je z zasadami i substytutami zasad, takimi jak uznane wcześniej paradygmaty”40.

38
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Ibidem, s. 33.
Zob. np. R. Harre, Some Remarks on „Rule” as a Scientific Concept, [w:] Understanding Other Persons, red. T. Mischel, Totowa 1974, s. 143–184; H. i P. Secord, The Explanation of Social Behaviour, Oxford 1972; S. Toulmin, Rules and Their Relevance for
Understanding Human Behaviour, [w:] Understanding Other Persons, s. 185–215.
R. Harre, Some Remarks on „Rule”, s. 152.
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Oznacza to, że ludzie „ukierunkowują swoje działania na konkretne standardy uznane społecznie za zasady zachowania w grupie, do której należą”41.
Twierdzę, że wiele zachowań komunikacyjnych, podobnie jak innych
form ludzkiego zachowania, składa się z działań racjonalnych na poziomie
zdrowego rozsądku. Na przykład osoby, takie jak ta udzielająca wywiadu,
wspomniana na początku tego tekstu, monitorują i podejmują próby kontrolowania swoich wypowiedzi (oczekując wzajemności ze strony innych).
Proces monitorowania wypowiedzi oparty jest na „schematycznych oczekiwaniach społecznych innych osób” oraz na „normach przyjętych przez
pierwotnych aktorów, to jest […] na zasadach”42. Co więcej, sytuacje komunikacyjne, które są nowe, bądź niosą ze sobą osobiste ryzyko niesławy dla
uczestników interakcji, wymagają zachowań komunikacyjnych opartych
na świadomości celu, co jest nieodłącznym elementem racjonalnego działania. Wynika z tego, że zdarzenie interpretacyjno-komunikacyjne, jakim
jest wywiad historii mówionej, który wykazuje wszystkie wyżej opisane cechy, może być uznane za flagowy przykład komunikacji postrzeganej jako
działanie racjonalne. Z definicji zatem wywiad historii mówionej, jako wydarzenie oparte na przyczynowości czy też racjonalne zdarzenie komunikacyjne, polega na tym, że uczestnicy podejmują działania komunikacyjne,
opierając się na postrzeganych przez siebie relacjach cel–działanie, oraz na
tym, że poprzez refleksywną świadomość uczestnicy aktywnie monitorują
i oceniają interakcję komunikacyjną, która ma miejsce.
Monitorowanie odbywa się na dwóch poziomach, które są analogiczne do
sposobów, w jaki dyskurs wpływa na znaczenie. Jednym z tych poziomów jest
poziom zdaniowy – lokucja, czyli to, co jest wypowiedziane, drugim poziomem jest poziom performatywny – język jako działanie. Poziomy dyskursu
ujawniają się na przykład przy negocjowaniu i koordynowaniu możliwych
interpretacji samego wydarzenia historycznego, jak i przy negocjowaniu i koordynowaniu współrzędnych interpersonalnych sytuacji rozmowy twarzą
w twarz (np. tożsamości sytuacyjne, relacja interpersonalna itp.). Jeśli chodzi o treść zdaniową, tworzenie i kierowanie dyskursem oceniane są zgodnie
z kryterium spójności; zakłada się, że wypowiedzi rozmówców będą lokalnie
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A. Schutz, Common Sense and Scientific Interpretation, s. 32. Nie oznacza to, że
każde działanie będzie stanowiło zachowanie zgodne z jakimiś zasadami. Oznacza
to, iż działania analizowane są w odniesieniu do zasad. Niemożliwa jest zatem pełna
świadomość wszystkich zasad mających zastosowanie w danej sytuacji.
R. Harre, Some Remarks on „Rule”, s. 151.
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i globalnie powiązane z odbywającym się dialogiem na poziomie zdaniowym. Jeśli zaś chodzi o poziom performatywny, albo języka jako działania, monitorowanie spójności odnosi się do dwóch poziomów czynności
mówienia: (1) illokucji – co czyni się za pośrednictwem aktu mowy oraz
(2) perlokucji – co akt mowy powoduje (efekt wywołany przez illokucję)43.
Ponadto związek między poziomem zdaniowym a performatywnym również jest monitorowany. W skrócie: spójność interakcji komunikacyjnej jest
wynikiem zarówno spójności zdaniowej, jak i pragmatycznej (funkcjonalnej). Zważywszy na to, konieczne jest poczynienie pewnych obserwacji na
temat kontekstualnych ograniczeń ogółu działań komunikacyjnych, które
pojawiają się w sytuacji hermeneutycznej wywiadu historii mówionej44.
Sytuacja wywiadu
Ograniczenia tematyczne
Przedmiot wywiadu działa jako ograniczenie dialogu, odbywającego się
podczas wywiadu. Choć bardziej uzasadnioną kontrolę nad wyborem i zarządzaniem tematami ma osoba przeprowadzająca wywiad, uprawnienia
rozmówcy w tym zakresie wynikają z tego, że przeżył on opisywane doświadczenia. Co więcej, rozmówca ma możliwość sprawowania kontroli
nad sytuacją za pomocą rodzaju udzielanych odpowiedzi oraz czynności
mowy wykonywanych przez niego podczas rozmowy. W ten sposób jedne
tematy mogą stać się centralnym punktem rozbudowanych dygresji, a inne
mogą pozostać nieporuszone. Oprócz tego temat ograniczony jest przez
cele, strukturę i procedury samego wywiadu historii mówionej.
Ograniczenia związane z celem
Nadrzędnym celem historii mówionej jest rzecz jasna uzyskanie świadectwa
na temat przeżytego doświadczenia godnego udokumentowania. Dodatkowy
cel dla historyka oralnego może stanowić weryfikacja danych dotyczących
faktów, potwierdzenie danej interpretacji relacji historycznej, realizacja konkretnego planu czy sprawdzenie hipotezy. Rozmówca natomiast może mieć
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J.L. Austen, How to Do Things with Words, Cambridge 1962; J.R. Searle, Speech Acts:
An Essau in the Philosophy of Language, Cambridge 1969.
Inne koncepcje struktury wywiadu historii mówionej zob.: R.J. Grele, Movement
without Aim: Methodological and Theoretical Problems in Oral History, [w:] Envelopes of Sound, s. 126–154; oraz idem, Private Memory and Public Presentation,
s. 242–283.
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na celu stworzenie czytelnego obrazu siebie w stosunku do danych wydarzeń
historycznych bądź ochronę ugruntowanego już publicznego wizerunku.
Wszystko jedno, jaki scenariusz się przyjmie, obie strony wywiadu podchodzą do niego z określonymi celami, które chcą osiągnąć w jego trakcie. Niektóre z tych celów są ujawniane, a niektóre pozostają w sferze domysłów.
Ograniczenia proceduralne
Kiedy uzna się, że wywiad historii mówionej nakłada na uczestników interakcji
ograniczenia proceduralne, pewne charakterystyczne cechy związane z przeprowadzaniem wywiadu stają się widoczne i niepodważalne. Na przykład: wywiad
z definicji odbywa się na zasadzie naprzemienności w mówieniu, a schemat następowania po sobie bezpośrednio pytania i odpowiedzi stanowi standardowy
wzór. W świetle takiego systemu pewne zachowania związane z przyjmowaną
rolą (tzn. przeprowadzającego wywiad jako odpytującego, a rozmówcy jako respondenta) sugerują, że kontrola interakcji w zakresie spraw, takich jak wprowadzanie i zarządzanie tematami, stanowi domenę osoby przeprowadzającej
wywiad. Rozmówca natomiast zyskuje kontrolę nad takimi kwestiami proceduralnymi wyłącznie poprzez strategie konwersacyjne obierane podczas wywiadu. Co więcej, takie kroki konwersacyjne muszą być podejmowane zgodnie
z pewnymi nadrzędnymi zasadami czy też maksymami konwersacyjnymi, które
kierują tokiem wywiadu. Szczególnie znacząca jest tu zasada kooperacyjności:
współpracuj z rozmówcą45 – to znaczy: wykazuj się kooperacyjnością poprzez
mówienie tego, co istotne dla tematu rozmowy, mówiąc nie za dużo, ale też nie
za mało, oraz poprzez podawanie informacji, które są wartościowe i prawdziwe.
Takie rozumienie czynności konwersacyjnych zakłada, że to, co mówca chce wyrazić, jest nierozerwalnie złączone z wykonywaną przez niego
czynnością poprzez akt mowy oraz że tak naprawdę uczestnicy konwersacji
jednocześnie wyrażają treści zdaniowe i illokucyjne46. Wybór i realizacja
treści zdaniowych i illokucyjnych podczas różnych etapów wywiadu są po
części konsekwencją uwzględnienia przez uczestników ograniczeń proceduralnych w sytuacji wywiadu.
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H.P. Grice, Logic and Conversation, [w:] Syntax and Semantics, t. 3: Speech Acts, red.
P. Cole, J.L. Morgan, New York 175, s. 45–47.
Ta opinia pochodzi rzecz jasna z pionierskiego dzieła J.L. Austina, który twierdził, że
wyartykułowanie wypowiedzi równe jest wykonaniu działania. Takie wypowiedzi
nazwał on performatywnymi. Ten koncept stał się kluczowy dla teorii aktów mowy.
Zob.: J.L. Austin, How to Do Things with Words; oraz J.R. Searle, Speech Acts.
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Ograniczenia strukturalne
W przeciwieństwie do zwykłej rozmowy czy innych typów ustnych wywiadów, w których udział biorą tylko dwie strony, wywiad historii mówionej
jest ograniczany przez dodatkowy element: wyobrażoną publiczność. Jasne
jest, że ten trzeci uczestnik wywiadu jest ważny zarówno dla historyka,
jak i respondenta. Istotnie, obecność wyobrażonej publiczności zaznaczona
jest poprzez obecność sprzętu do nagrywania i w ustaleniach dokonywanych przed wywiadem, dotyczących praw autorskich, form udostępniania
i nośników przechowywania. Istotność tego elementu często zaznaczana
jest podczas wywiadu poprzez bezpośrednie wzmianki o nagraniu czy
o sprzęcie do nagrywania czynione przez historyków i rozmówców.
Należy również zwrócić uwagę na dialektyczną strukturę właściwą sytuacji hermeneutycznej. Idealny typ doświadczenia komunikacyjnego wywiadu historii mówionej stanowi konwersacja hermeneutyczna – dialektyczny
proces interakcji komunikacyjnej, polegający na wyrażaniu przeciwnych sobie perspektyw na dane zjawisko historyczne47, co jest zgodne z koncepcją
Grele’a o roli historyka oralnego jako współtwórcy zapisu historycznego, którego celem jest przekształcenie osobistych historii w kulturowe narracje48.
Rysunek 1. Model strukturalny Hyde’a.
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Model strukturalny Michaela Hyde’a49 jest ilustracją konwersacji, dokonującej się podczas wywiadu historii mówionej, oraz jej potencjału dla uzyskania wyjątkowej formy dialektycznej interpretacji poprzez komunikację
ustną (zob. rys. 1). Konwersacja hermeneutyczna ukazana jest jako warstwa
strukturalna oraz odzwierciedlenie fundamentalnej dialektyki, jaką jest interpretacja.
W powyższym modelu „interakcja komunikacyjna” to bezpośrednia interakcja twarzą w twarz między przeprowadzającym wywiad a rozmówcą.
„Konflikt” odnosi się do nieodzownego konfliktu perspektyw czy też różnicy w postrzeganiu przeszłości, które rozmówcy wnoszą do rozmowy. Każdy
z uczestników interakcji, zależnie od jego własnych doświadczeń życiowych
związanych z przedmiotowym wydarzeniem (Z), wniesie do bezpośredniej
interakcji odrębną perspektywę. Jest to nieuniknione z powodu natury
ludzkich doświadczeń: każda z osób wnosi do wywiadu swoją własną historyczność. Ponadto, ta historyczność złożona jest z „pewników (das Fraglos-gegeben)”. Pewnik, jak wyjaśnia Schutz, „to pewien konkretny poziom
doświadczeń, który uważany jest za niewymagający dalszej analizy”50.
Jednakże „zmiana skupienia uwagi może przemienić coś będącego pewnikiem, w coś problematycznego”51. Co więcej, „skoro pamięć rozmówcy […]
staje się branymi za pewnik założeniami kierującymi jego wypowiedzią na
temat danego zjawiska historycznego, celem badacza historii mówionej jest
problematyzacja pewników przyjmowanych przez rozmówcę, aby skonfrontować go z jego wspomnieniami przeżytych doświadczeń”52. Na przykład: poprzez zadawanie pytań historyk oralny kieruje „refleksyjny promyk
uwagi” na fakt brania przez rozmówcę jakiegoś wspomnienia za pewnik,
przemieniając w ten sposób to, co „dane”, w to, co „problematyczne”.
Konflikt zatem odnosi się do ukrytego napięcia, leżącego u podstaw
światopoglądów uczestników interakcji jako członków społeczeństwa. Sytuacja wywiadu daje możliwość wyrażenia pewników budujących te światopoglądy oraz sproblematyzowania ich. Wywiad jest sytuacją, w której to,
co ukryte i dorozumiane, staje się jawne, tzn. wychodzi na światło dzienne
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M.J. Hyde, Philosophical Hermeneutics, s. 91–93.
A. Schutz, The Phenomenology of the Social World, red. J. Wild, Evanstone 1967,
s. 74.
Ibidem.
E.M. McMahan, Communicative Dynamics, s. 4.
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i ewoluuje. To właśnie napięcie Hyde nazywa konfliktem53. Pojawienie się
tego konfliktu stanowi moment, w którym realizuje się potencjał konwersacji historii mówionej do stania się dialektyczną.
Jak dokładnie przemienia się ten konflikt zależy od tego, jak kierują nim
uczestnicy interakcji, tzn. jak przepytywanie pośredniczy w nakierowywaniu „refleksyjnego promyka uwagi”, zamieniając to, co pewne, w problematyczne. Jak sugeruje przytoczony model, jednym ze sposobów przemiany jest sprzeczność, gdzie „każdy z uczestników interakcji utrzymuje swój
obraz wydarzenia historycznego, co z kolei skutkuje różnicą zdań”54. Na
przykład: respondent może „pamiętać” swoją rolę w przebiegu wydarzenia
jako bardziej znaczącą, niż widzi to historyk. Jeśli różnica zdań nie zostanie
rozstrzygnięta, konkretyzuje się w postaci sprzeczności.
Jeśli zaś uczestnicy interakcji uznają różnice w swoich perspektywach,
wstrzymają na chwilę własne poglądy i jednocześnie przyjmą do wiadomości potencjalną słuszność racji drugiej strony, z interakcji wyłania się
rozbieżność. Pojawienie się rozbieżności umożliwia urzeczywistnienie konwersacji hermeneutycznej. Jak twierdzi Gadamer:
Prowadzić konwersację [hermeneutyczną], znaczy pozwolić przedmiotowi, ku któremu
prowadzi konwersacja, na pokierowanie nami. Oznacza to wstrzymanie się od podejmowania prób przezwyciężenia argumentów drugiej strony na rzecz próby zrozumienia

53
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To właśnie to pojęcie konfliktu źle zinterpretowała Barbara Allen. Jej analiza jest
błędna w następujący sposób: (1) diachroniczny charakter rozumienia historycznego jest znacznie bardziej złożony i składa się ze znacznie gęściej nakładających się
warstw znaczeń, niż sugeruje to jej analiza. Różnica pomiędzy osobą przeprowadzającą wywiad a udzielającą go jest znaczniejsza, niż różnica pomiędzy „doświadczeniem z drugiej ręki” a tym „z pierwszej ręki”. W związku z tym jej przedefiniowane
pojęcie konfliktu nie stanowi wystarczającej alternatywnej definicji w świetle hermeneutycznego charakteru historii mówionej; (2) pojawia się błędna interpretacja
potencjału wywiadu historii mówionej do stania się dialektycznym. Jak sugeruje
model przedstawiony w tym rozdziale, rozstrzygnięcie kwestii różnych znaczeń
omawianego wydarzenia historycznego stanowi tylko jeden z możliwych rezultatów.
Ponadto, Allen daje do zrozumienia, że udanym wywiadem określa się taki, który
poprzez dialektykę rozwiązuje konflikty. Takie założenie nie jest spójne z przyjętym w niniejszej publikacji modelem teoretycznym. Stosowniejszą metaforą byłaby
„fuzja horyzontów” Gadamera. Zob.: B. Allen, Recreating the Past: The Narrator’s
Perspective in Oral History, „Oral History Review”, 12 (1984), s. 1–12.
E.M. McMahan, Communicative Dynamics, s. 5.
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wagi jej opinii. Jest to zatem sztuka przeprowadzania prób. Lecz sztuka przeprowadzania prób jest też sztuką zadawania pytań. Udowodnione wszak zostało, iż zadać pytanie
oznacza otworzyć, pozostawić otwartym. Pytanie, działając jakoby przeciwko stałości
opinii, upłynnia przedmiot dociekań i wszelkie dotyczące go ewentualności. […] Dialektyka polega nie na odkrywaniu słabości wypowiedzi, a na ujawnianiu jej rzeczywistej siły.
To nie sztuka prowadzenia sporu, prowadząca do udowodnienia słabych argumentów,
lecz sztuka myślenia, zdolna umocnić wypowiedź poprzez odwołanie do przedmiotu55.

Kockelmans dodatkowo wyjaśnia „wyzwalające” działanie interakcji dialektycznej:
Każdy wie, jak trudno odrzucić uprzedzenia i na ich miejsce wprowadzić nowe przekonania. Powodem tego jest fakt, że nowych przekonań nigdy nie będziemy widzieć
jako odwiecznej prawdy. Co więcej, nowych przekonań nie sposób adekwatnie określić
bez odniesienia do wcześniejszych uprzedzeń, których część przekonania te obecnie
stanowią. Przekonania podlegają ocenie właśnie poprzez dialektyczne zestawienie
przeciwieństw. Tak właśnie napotykamy w tym miejscu nowy element, a mianowicie
„dialektykę pomiędzy starym a nowym”. Pierwotne ukryte uprzedzenia – wówczas
jeszcze niepostrzegane jako uprzedzenia – funkcjonowały w ogólnym systemie pojęć,
związanym z konkretnym zespołem zjawisk. Moje nowe przekonanie nie jest zgodne
z tym pierwotnym ogólnym systemem. Przyjęcie nowego przekonania oznacza zatem
rezygnację z części ogólnego rozumienia przeze mnie tych zjawisk. Wobec tego proces
dialektyczny zaczyna się dziać pomiędzy tym, co moje, jednak wydające się nieprawdą,
a tym, co zdaje się być prawdą, ale nie jest jeszcze moje. Przeprowadzane przez nas
wywiady, które stanowią uniwersalne narzędzie takiej dialektyki, nigdy nie dotrą do
punktu, w którym niemożliwe będzie zastąpienie ukrytych uprzedzeń nowymi przekonaniami wciąż nam obcymi, lecz których przyjęcie jako swoich będzie konieczne,
jeśli rzeczywiście będziemy chcieli zrozumieć właściwy zespół zjawisk56.

Przy każdym urzeczywistnieniu hermeneutycznej konwersacji mogą pojawić się cztery możliwe przemiany nowego rozumienia (zob. rys. 1). Gdzie
indziej określam te przemiany mianem „rozumienia skorygowanego” (ang.
corrected meaning) oraz „rozumienia kształtowanego” (ang. constructed
meaning)57. Rozumienie skorygowane (b1 i b2) odnosi się do przypadków,
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H.-G. Gadamer, Truth and Method, s. 330–331.
J. Kockelmans, Toward an Interpretative or Hermeneutic Social Science, s. 93.
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w których rozumienie jednej z osób jest odrzucane, a taka osoba przyjmuje
nowe rozumienie przeżytego przez siebie doświadczenia. Na przykład: szeroka wiedza badacza na temat danych demograficznych związanych z pewnym wydarzeniem często pełni funkcję korygującą w trakcie samego wywiadu. W podobny sposób wiedza rozmówcy, wynikająca z jego rzeczywistego
uczestnictwa w wydarzeniu, może zmodyfikować wtórną wiedzę badacza.
Dla tych, których zainteresuje kreatywny potencjał dialektyki, przemiany nazwane „rozumieniem kształtowanym” (b3 oraz b4) oferują najbardziej
ekscytujące możliwości. Tutaj sytuację charakteryzuje moment wspólnego
odkrycia. „W tym wypadku obie strony poprzez rozmowę mają możliwość
wytworzenia nowych rozumień wydarzenia, czy to poprzez utwierdzenie,
czy odrzucenie swoich wcześniejszych przekonań. W ten sposób obie strony uczestniczą w tworzeniu nowego znaczenia: znaczenia, które wyłania
się ze wzajemnego utwierdzenia bądź odrzucenia wcześniejszych rozumień
wydarzenia historycznego”58.
Właściwy wybór i zastosowanie schematów konwersacyjnych na poziomie zdaniowym oraz illokucyjnym na danym etapie wynikają z tego,
czy poszczególni uczestnicy wezmą pod uwagę wyżej omówione elementy,
a także ze wzajemnej adaptacji każdego z uczestników do samej interakcji.
A zatem tworzenie „dyskursu jako idei” oraz „dyskursu jako działania” objawia się w formie rozmowy, która ewoluuje w trakcie wywiadu. To właśnie
ta manifestacja rozmowy stanowi centralny punkt analizy dyskursu.
P O D S U M OWA N I E

Niniejszy rozdział poświęcony jest podstawom postrzegania wywiadu
historii mówionej jako zdarzenia interpretacyjno-komunikacyjnego.
Położone w nim zostały podwaliny pod analizę dyskursu poprzez omówienie natury rozumienia historycznego. Wyjaśnione zostały synchroniczne i diachroniczne cechy komunikacyjne wywiadu historii mówionej rozumianego w perspektywie interpretacyjnej oraz zgodnie z teorią
hermeneutyki filozoficznej. W szczególności przedstawione zostały
konsekwencje postrzegania tekstu ustnego jako wytworu wspólnego,
racjonalnego działania podejmowanego przez historyka i rozmówcę.

58

Ibidem.
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1
Każde źródło historyczne, wywodzące się z ludzkiego postrzegania, jest
subiektywne, jednak tylko źródła oralne pozwalają na zakwestionowanie
tej subiektywności; na rozdzielenie warstw pamięci, dotarcie do ich ciemności, z nadzieją na odsłonięcie ukrytej prawdy. Skoro tak, to dlaczego nie
skorzystać z tej unikatowej dla historyków szansy, nie ułożyć informatorów na kozetce i – niczym psychoanalitycy – dotknąć ich podświadomości
i wyciągnąć z niej najgłębiej skrywane sekrety?
To bardzo kusząca możliwość. Psychoanaliza to magia naszych czasów. Niezwykła moc psychoanalityków – do słuchania i uzdrawiania, do
uwalniania za pomocą ekspresji skrywanego gniewu i wstydu z zapomnianej przeszłości, i przynoszenia ukojenia; moc zyskiwania naszej sympatii

1

Tłumaczenie na podstawie: P.R. Thompson, Memory and the Self, [w:] idem, The Voice of the Past. Oral History, Oxford 2000, s. 173–189. Artykuł został przetłumaczony
i przedrukowany za zgodą © Oxford University Press w imieniu OHA. OUP i OHA
nie biorą odpowiedzialności za tłumaczenie tego artykułu. Pełną odpowiedzialność za tłumaczenie ponosi redakcja. Licencja nr 90558664 została udzielona przez
© Oxford University Press. Artykuł z ograniczonymi prawami autorskimi. Zabrania
się swobodnego tworzenia adaptacji, przeróbek i remiksów oraz publikowania, także
w celach komercyjnych. Wszystkie prawa zastrzeżone (przyp. red.).
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poprzez wysłuchanie nas i później oddawania tej sympatii jako nowo nabytej
siły pewności siebie – w skrócie, moc zgłębiania naszej najgłębszej intymności, aby odmienić nasze najbardziej ukryte wewnętrzne „ja”, jest z natury
niemożliwa do pełnego przewidzenia ani logicznego zrozumienia. Już samo
to sprawia, że jest ona tak samo groźna, jak jest atrakcyjna. Jeśli dodać do
tego tajemniczą teorię podświadomości, zbudowaną wokół seksualności,
która w naszej kulturze stanowi tabu i jednocześnie jest wynoszona na ołtarze, przestaje dziwić fakt, iż ta moc sprawia, że psychoanalitycy – a jeszcze
bardziej psychiatrzy, dysponujący baterią wpływających na umysł leków – są
czarownikami i wyroczniami XX w. Szczególnie dla historyków stanowią
oni podwójne – zawodowe i osobiste – wyzwanie, w postaci konkurencyjnej
dziedziny, oferującej manipulację przeszłością według innych reguł.
Czy nam się to podoba, czy nie, niewielu historyków oralnych będzie kiedykolwiek zdolnych do praktykowania psychoanalizy. Wymaga to bowiem lat zupełnie innego szkolenia. Co równie ważne, wywiady historii mówionej bazują
również na zupełnie innych celach; nasi informatorzy nie mogą być poproszeni
o położenie się wygodnie na plecach, otwarcie umysłu na swobodne skojarzenia, o mówienie, gdy osoba prowadząca wywiad milczy, czy też o codzienne
sprawozdania na temat swoich marzeń i fantazji. Jednak badacze historii mówionej mogą się nauczyć wiele z psychoanalizy na temat potencjału ich własnego zajęcia – zarówno dla siebie samych, jak i dla swych informatorów. Rzeczywiście, rozważania nad implikacjami psychoanalizy bez wątpienia stanowiły
silny bodziec do poczynionych w ciągu ostatnich dziesięciu lat postępów w naszym rozumieniu pamięci ustnej jako świadectwa.
W wielu wypadkach najbardziej bezpośrednią przyczyną zainteresowania się psychoterapią jest osobiste doświadczenie terapii. Wspaniały przykład daje na to jeden z czołowych badaczy historii mówionej, Ronald Fraser, w publikacji In Search of a Past z 1984 r. Jest to wyjątkowe, oryginalne
i fascynujące dzieło, które samo w sobie mogłoby stanowić element historii
społecznej. Fraser przeprowadził wywiady ze służbą zatrudnioną u jego rodziców. Przyjmując ich perspektywę, dokonuje rekonstrukcji świata społecznego klasy wyższej z okołolondyńskich hrabstw w latach 30. XX w.
i zmian związanych ze zniesieniem w czasie II wojny światowej podziałów klasowych i prześladowań. Słowa służących dość wymownie świadczą
o złożonej mieszance lojalności i wrogości, która wiązała zarówno służących między sobą, jak i z pracodawcą. Oddają też chłodno obraz emocjonalnej pustki zamieszkującej rezydencję rodziny – małżeństwa pozbawionego miłości i ich samotnego, aroganckiego syna. Odwaga i oryginalność

Pamięć i tożsamość

Frasera polega jednak na połączeniu i spleceniu tych bolesnych wspomnień
z dzieciństwa z dwoma innymi dialogami: ze swoim ojcem, dawniej apodyktycznym, a obecnie pełnym żalu i zadziwienia, którego umysł uległ dezintegracji w zlepek luźno połączonych fragmentów wspomnień, oczekującym na swój koniec w domu opieki; oraz z dyskusją z psychoanalitykiem
na temat własnych wspomnień. Rezultatem jest zupełnie nowa forma autobiografii, stawiająca czoła ważnym problemom epoki i podziału klasowego,
a jednocześnie do głębi osobista2.
Jest to również fuga o naturze pamięci. Zestawienie pozornie bezpośrednich świadectw historii życia służby ukazuje ich własne przemilczenia
i uniki, na przykład na temat kontaktów seksualnych pomiędzy nimi; jest to
przeciwstawione pamięci starca, będącej w stanie silnego wyniszczenia, co
może czekać też ich umysły; i to dostarcza Fraserowi materiału do odkrycia
jego własnej podświadomej pamięci podczas psychoanalizy. Na przykład:
to jego niania powiedziała Fraserowi o tym, że karmiono go i przewijano
o z góry ustalonych porach i sadzano na nocniku, od kiedy skończył cztery miesiące: „Przywiązywałam cię później na nocniku do brzegu łóżka do
czasu, aż się załatwiłeś”. Dzięki terapii Fraser nie tylko uwalnia swój gniew
w stosunku do rodziców, lecz również zaczyna pojmować to, że społeczny
podział na pracodawców i służbę w jego rodzinnym domu spowodował także podział emocjonalny, który Fraser przeniósł w swoje dorosłe życie. Jego
surowa, praktyczna niania była dla niego matką w podobnym stopniu, jak
jego nieobecna, piękna matka; podczas gdy pełen niechęci ogrodnik, który
tak nienawidził cichej arogancji jego ojca, stał się najbliższym towarzyszem
samotnego chłopca; słuchał go i uczył, jak sadzić rośliny i szanować pracę
rąk – był niczym drugi ojciec. To właśnie ogrodnik, poprzez emocjonalne
przywiązanie chłopca do człowieka pracy, nieświadomie otworzył przed nim
polityczną ścieżkę, którą Fraser obrał dużo później, gdy odrzucił wartości swojej klasy społecznej wraz z tymi, które wyznawał jego niedostępny ojciec.
A zatem, choć z początku wydawało się, że psychoanalityk szuka w pamięci Frasera czegoś innego, niż to, czego on sam szukał jako historyk, że
odsuwa na bok snucie teorii, świat materialny czy rzeczywisty bieg wydarzeń, by skupić się na odczuciach dotyczących przeszłości, na relacjach

2 		

Innym przykładem publikacji, w której połączone są wspomnienia zbiorowe i indywidualne, i która bazuje zarówno na pamiętnikach, jak i na ustnych świadectwach, jest
praca Luisy Passerini, Autobiography of a Generation: Italy, 1968, Hanover 1996.
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międzyludzkich, to pod koniec tej „wyprawy do wewnętrznego odkrycia” te
dwa wymiary rozumienia stały się poprzez analizę częściami jednej interpretacji3. Nie oznacza to jednak, że do takiej interpretacji dojść można wyłącznie za pośrednictwem psychoanalizy. Standardowo taki rezultat uzyskuje się też podczas zajęć grupowych w ramach terapii rodzinnej, gdzie
wydobywa się skrywane uczucia poprzez konfrontację z innymi członkami
rodziny w sytuacji, w której wyrażenie takich uczuć jest bezpieczne, a nawet oczekiwane. Techniki wolnych skojarzeń i analizy snów nie są częścią
tego podejścia terapeutycznego. Mimo wszystko sprawdza się to w odkrywaniu złożoności sprzecznych emocji, przeplatających się miłości i gniewu,
charakterystycznych dla bliskich relacji. Takie podejście jest jeszcze skuteczniejsze – poprzez wnioski wypływające z systemowej teorii rodziny,
która bada charakter relacji – we wskazywaniu równie charakterystycznych międzypokoleniowych wpływów na wzorce emocjonalne4.
Jako przykład może posłużyć przypadek pięknej nastoletniej córki biznesmena z północnych Włoch, która powoli głodziła się na śmierć. Przeciw czemu protestowała? Rodzina nie potrafiła tego zrozumieć, a szkoła,
gdzie dziewczyna ciężko pracowała i osiągała dobre wyniki, również nie
mogła dostarczyć żadnych wskazówek. Zdesperowana rodzina zasięgnęła
pomocy u znanego charyzmatycznego terapeuty z wielkiego miasta. Ich
początkowe relacje na temat siebie nawzajem były dość oszczędne: dzieci
uważały, że ich matka mogłaby być może bardziej niezależna; podczas
gdy ona uważała, że jej mąż jest dobrym człowiekiem, którego jedynym
problemem było to, że nigdy się nie śmiał, zawsze był poważny i zasępiony. Jednak zaledwie godzina w gabinecie terapeuty wystarczyła, by
ujawnić rodzinne sekrety, które paraliżowały ich wszystkich. Mąż, który
pochodził z dobrej rodziny, poślubił pokojówkę swojego ojca po tym, gdy
ta zaszła z nim w ciążę. Dla niego romans stanowił bunt przeciwko ojcu,
który zdominował jego świątobliwą, pogrążoną w depresji matkę; dla niej
związek był wyzwoleniem z biedy. Zamiast jednak uciec, małżeństwo
wpadło w pułapkę problemów swoich rodziców, przerzucając te problemy
na własne dzieci. On postąpił honorowo, jednak nigdy nie wybaczył żo-

3 		
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nie uwiedzenia go i zniszczenia mu życia. Wolał spędzać czas ze swoimi
rodzicami i dzielić ich pogardę dla la serva. Ona uważała, że mąż zawsze
był srogi, że był wobec niej surowy i nie zważał na jej problemy, a jego
ledwo skrywany gniew wpędził ją w nawracającą depresję. Mąż uważał
swoją żonę za przesadnie emocjonalną, czego nie mógł znieść i miał dość
problemów jej rodziny. Ich dzieci skarżyły się, że matka płacze i krzyczy.
Zamiast emocjonalnie oddać się sobie jako para, zarówno mąż, jak i żona
od samego początku byli przywiązani do rodzin, z których pochodzili. Jej
rodzina nie tylko była na niższym szczeblu społecznym niż jego, ale też
pozostała dużo uboższa, a największym żalem żony do męża była jego odmowa dawania pieniędzy na pomoc jej siostrom, podczas gdy on postrzegał jej rodzinę jako bez końca wyciągającą jego środki i zawsze proszącą
o więcej. Mimo to mąż nalegał, by jego żona co niedzielę gotowała posiłek
dla jego rodziców, którzy podzielali jego niechęć do niej i jej podobnych.
W tym impasie antagonizmów emocjonalnych i klasowych niedzielne
obiady stanowiły formę nienawiści. Choć żadne z nich wcześniej tego nie
widziało, teraz stało się jasne, że odmawianie jedzenia przez dziewczynę
było protestem przeciwko ukrytemu, ale nieznośnemu konfliktowi między jej rodzicami. Jej działanie stanowiło lustrzane odbicie tego konfliktu: zamiast jedzenia jako nienawiści – głodowanie jako miłość.
Terapia rodzinna to kolejna sytuacja, w której skrywane prawdy objawiają się szybciej niż w wypadku psychoanalizy. Ma ona przewagę interpretowania indywidualnych potrzeb nie w izolacji, ale w społecznym kontekście.
Z perspektywy terapii rodzinnej możemy zbadać, dlaczego w jednej rodzinie każde pokolenie synów jest w konflikcie z ojcami, a w innej przekazuje
się umiejętności i ambicje odniesienia sukcesu w konkretnym rodzinnym
zawodzie; dlaczego w jednej rodzinie ani ojcowie, ani synowie nie potrafią
oddać się stałemu, poważnemu związkowi i muszą zawsze mieć kochanki,
w innej dominują silne kobiety, mężczyźni zaś przewijają się jak postacie
epizodyczne, a w jeszcze innej pogrążone w depresji matki pozostawiają po
sobie pogrążone w depresji córki. Takie badanie różnorodności zwykłych
doświadczeń okazuje się zdecydowanie bardziej owocne niż surowe zastosowanie indywidualnej teorii psychoanalizy do całych kultur, co niestety
do tej pory charakteryzowało „psychohistorię”5. Ta technika jest również
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znacznie bliższa ogromnej różnorodności indywidualnych doświadczeń, na
którą zwykle natrafiają badacze historii mówionej i którą muszą wyjaśnić.
Jedną z ważniejszych lekcji, jakie można wynieść z obu rodzajów terapii,
jest potrzeba zwiększenia historycznej wrażliwości na siłę emocji, podświadomych pragnień, odrzucenia i imitacji, które stanowią integralną część
struktury zwykłego życia społecznego oraz przekazywania tej struktury
z pokolenia na pokolenie.
Podobnie, to również nie konkretne techniki psychoanalizy liczą się najbardziej w interpretacji snów, a uwaga, jaką taka psychoanaliza otacza wszechobecność symbolizmu w naszej świadomości. Moglibyśmy zatem prosić naszych informatorów o opisanie ich snów, ich nocnych koszmarów, ich fantazji
powstałych, gdy przy taśmie produkcyjnej śnili na jawie; a żeby jak najwięcej
wynieść z takich przejawów wewnętrznych pragnień i trosk, powinniśmy rzecz
jasna tropić typowe sztuczki wyobraźni, kondensację informacji, odwrócenia
wartości, zastąpienia, metafory, zabawy słowem, a także obrazy, poprzez które
sny przekazują swoje symboliczne znaczenie. Te sztuczki są jedną z przyczyn
przerażającej mocy fantazji i koszmarów. Jednakże równie satysfakcjonująca
jest wiedza, że te narzędzia dają również standardowe wskazówki kierujące ku
symbolicznemu znaczeniu świadomie przekazywanych komunikatów: zwyczajów społecznych, takich jak hałasowanie na demonstracjach, dowcipów czy
też tradycyjnych mitów i osobistych historii.
W jeszcze bardziej bezpośredni sposób uwagę na fundamentalną rolę
języka jako części tego symbolizmu skierowała reinterpretacja Freudowskiej psychoanalizy przez Jacquesa Lacana. Uważał on, że nieświadomość
zbudowana jest jak język, a nabywanie tożsamości seksualnej i osobistej
uznawał za jednoczesny i zawsze niepewny proces, którego fundamenty
kładzie się w momencie, gdy niemowlę styka się z językiem poprzez odbieranie i słuchanie mowy oraz naukę mówienia. Męskość i żeńskość są
zatem narzucone psychice dziecka na długo przed tym, jak różnice w płci
zaczynają mieć jakiekolwiek znaczenie, poprzez nieświadomy, społeczny
symbolizm płci wyrażanej w języku. Dokonane przez Lacana przeformułowanie Freudowskiej, zasadniczo męskiej perspektywy na rozwój ludzkiej
osobowości, jest mniej radykalne, niż te proponowane wcześniej przez Kleina i Chodorowa, a jako teoria – po części przez to, że przeformułowanie to
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wyłożone zostało za pomocą umyślnie niezrozumiałego, „symbolicznego”
języka – znacznie słabiej opiera się argumentom logicznej krytyki6.
Niemniej jednak w dużym stopniu pomogło to feministkom w ukazaniu nieadekwatności bezpośrednich wniosków wyciąganych z różnic
w osiągnięciach społecznych mężczyzn i kobiet oraz hipokryzji polityki
równych szans, która ignoruje wagę kultury. Już w pierwszych momentach kształtowania swojej społecznej świadomości dziewczynki dowiadują się, że są kobietami wchodzącymi w świat kultury, która faworyzuje męskość, a zatem i mężczyzn, tak jak w samym języku forma męska
zawsze będzie miała pierwszeństwo, jako forma standardowa, a forma
żeńska dodana będzie jako wyjątek. Aby zająć pozytywne miejsce w świecie kultury, dziewczynki muszą walczyć od samego początku, ale jest to
nierówna walka. W kulturach posługujących się ideograficznym pismem,
te same lekcje utrwalane są po raz drugi, gdy dziewczynki uczą się odczytywać pismo: mała Chinka wówczas odkryje, że symbol oznaczający
mężczyznę zapisuje się za pomocą symboli oznaczających pole oraz siłę,
natomiast kobietę – krosno lub łono.
Internalizacja takich postaw równie wyraźnie ujawnia się w różnicach między sposobami przywoływania przeszłości przez kobiety i mężczyzn. Nie chodzi tylko o to, że ich wspomnienia zdają się skupiać na czymś innym, że mężczyźni chętniej opowiadają o pracy, a kobiety o życiu rodzinnym, oraz że kobiety
z większą łatwością opowiadają o zapamiętanych emocjach niż mężczyźni.
W różny sposób posługują się oni też językiem. Już w dzieciństwie dziewczynki bardziej niż chłopcy skłonne są do szczegółowego opisywania wypowiedzi innych. A wśród starszych kobiet i mężczyzn, co zaobserwowała Isabelle
Bertaux-Wiame wśród migrantów do Paryża z francuskich wsi, „mężczyźni
uznają przeżyte przez siebie życie za ich własne”, za serię świadomych działań,
zgodnych z określonymi celami, a opowiadając swoją historię, używają oni aktywnej pierwszej osoby „ja”, przyjmując siebie samego za podmiot swoich działań już poprzez formy językowe, jakich używają. Kobiety natomiast opowiadają
o swoim życiu zwykle z perspektywy relacji, uwzględniając fragmenty innych
historii życiowych w swojej własnej; bardzo często wypowiadają się jako „my”
lub używają bezosobowej formy „się” (w języku francuskim – on), co symbolizuje relację leżącą u podstaw danej części ich życia: „my” jako „moi rodzice
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i ja” lub „mój mąż i ja” albo „ja i moje dzieci”7. Odczytywane w tym świetle
historie życia ujawniają nieoczekiwane i ważne nowe przekazy.
Wreszcie: więcej możemy zrozumieć z tego, co niewypowiedziane. Znowuż, to nie konkretne teorie psychoanalizy okazują się najbardziej użyteczne, a nowy rodzaj wrażliwości, umiejętność dostrzegania tego, co zostało
pominięte. Oryginalne przekonanie Freuda o pamięci absolutnej wygląda
obecnie jak dziewiętnastowieczne pobożne życzenie odzyskania przeszłości i z pewnością nie jest naukowo udowodnione, pomimo bycia tak popularnym, że powszechne jest obecnie przekonanie, że „wszystkie wspomnienia są potencjalnie odzyskiwalne”8. Freud niemal z pewnością mylił się,
wyjaśniając brak wspomnień z wczesnego dzieciństwa wyparciem: znacznie bardziej prawdopodobne jest, że doświadczenia z okresu niemowlęcego nie pozostają w pamięci dlatego, że pamięć długotrwała nie jest jeszcze
zorganizowana, a nie zaś w wyniku stłumienia tych wspomnień z powodu
ich wstydliwej natury. Nie pomoże nam również zbytnio zastanawianie
się, czy typowy „opór” osoby analizowanej – tajemniczość, skrycie, upartość – mógłby być zrozumiany przez analogię do doświadczanej w dzieciństwie odmowy jedzenia czy odstawienia od piersi albo załatwienia potrzeb
fizjologicznych w odpowiednim miejscu. Ważne, by nauczyć się wypatrywać tego, co niewypowiedziane i zastanawiać się nad rangą milczenia. Najbardziej przekonywającymi znaczeniami mogą okazać się te najprostsze.
Krótko mówiąc: psychoanaliza pozwala nam zyskać większe wyczulenie
na niuanse pamięci i komunikacji, ale nie zapewnia nam klucza do ukrytej komnaty. To, co na ogół podlega wyparciu, jest zwykle również ogólnie
obecne, tak jak seks. To, co skrywa nieświadomość, może różnić się pod
względem proporcji i mocy, jednak nie pod względem rodzaju: to zawsze
jest po prostu ludzkie doświadczenie, zapomniane przypadkowo lub celowo
z powodów, które zostały wymienione wyżej. Ocaleli z obozów koncentracyjnych śnią o jedzeniu i torturach. Prawdziwy świat kształtuje urojenia nawet
całkiem obłąkanych jednostek. Schizofrenicy z epoki wiktoriańskiej tkali swoje fantazje wokół religii, a współcześni fantazjują o seksie, jednak obie grupy
czerpią z codziennych problemów swoich czasów. Fantazje i nieświadomość
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są w końcu niczym więcej, jak przearanżowaniem życia. Czasami mogą
ukazywać świat do góry nogami i z pewnością mają moc zmiany zachowań
jednostki w rzeczywistości. Nieświadomość jest siłą stojącą za każdą historią życia. Forma, z której odlana jest cywilizacja i jej narzekania, jest dostatecznie wyraźna, nieważne, z której strony świadomości ją postrzegamy.
Istnieje jednakże jeszcze inny wymiar psychoanalizy, który wymaga
podobnego zainteresowania ze strony badaczy historii mówionej. Chodzi
o podstawowy proces terapeutyczny poprzez uwalnianie wspomnień. Wielu historyków oralnych zdało sobie z tego sprawę przypadkiem, w trakcie
wykonywania swojej pracy. Uświadamiali sobie – często przez osobę trzecią – że udzielanie wywiadu dawało osobom starszym poczucie ważności i celu, stanowiło dla nich coś wyczekiwanego, a nawet dawało siłę do
pokonania chorób i odżycia na nowo. Mogli się również przekonać, że nie
zawsze jest to takie proste.
Większość ludzi skrywa w sobie wspomnienia, które po przywołaniu
wzbudzają silne emocje. Mówienie o zmarłej matce czy ojcu może wywołać
łzy lub gniew. Zwykle w takiej sytuacji wystarcza pozbawiona zażenowania
reakcja współczucia: już samo wyrażenie tych emocji będzie miało pozytywny efekt. Z praktyki wynika również, że zwykle możliwe jest, a nawet
pomocne, aby badacz historii mówionej wysłuchał wspomnień o szczególnie traumatycznych doświadczeniach, na przykład o gwałcie czy uwięzieniu w obozie koncentracyjnym. W niektórych przypadkach jednak wspomnienia mogą odkryć tak głęboki ból, którym nikt się nigdy nie zajął, że
konieczna będzie pomoc profesjonalnego terapeuty, a najlepsze, co badacz
historii mówionej może w takim wypadku zrobić, jest zasugerowanie, gdzie
taką pomoc można znaleźć. Istnieją pewne sygnały alarmowe, na które należy być uważnym, takie jak ogólna niespójność, długie chwile ciszy, powtarzanie tej samej historii związanej z szokiem i przerażeniem czy wybuchy
gniewu lub płaczu, drżenie lub zgarbiona postura. Takie niedające spokoju
wspomnienia wynikają zwykle z doświadczeń życia rodzinnego, które są
związane z przemocą, wstydem albo są szczególnie zagmatwane lub kłopotliwe, bądź wynikają z okrucieństw wojny i prześladowań9.
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Donald i Lorna Millerowie nagrali wspomnienia ocalałych z „pierwszego ludobójstwa w XX w.”, masakry ponad miliona Ormian – połowy ich populacji w Imperium Osmańskim – która wydarzyła się w latach 1915–1922.
Niektórych palono żywcem, innych wykorzystywano jako zwierzęta juczne, okaleczano, torturowano i głodzono na śmierć. Ciężarnym kobietom
rozcinano brzuchy, matki zmuszane były do pozostawienia swoich małych
dzieci na pewną śmierć na skałach i w strumieniach lub do sprzedania ich
przejezdnym Arabom; niejedna matka i niejedna rodzina popełniały zbiorowe samobójstwa. Co taki niewyobrażalny koszmar pozostawił w pamięci
ocalałych? Niektórzy nigdy nie będą chcieli o tym mówić. U niektórych
gniew ustąpił politycznym usprawiedliwieniom, rezygnacji, bo przecież nikogo to nie obchodzi; czasem nawet przebaczeniu. U innych jednak nienawiść do Turków nie traci na sile, śnią o byciu ściganymi: „budzę się zlany
potem”, „dźgają cię w plecy”. Inni mimo wszystko wciąż mają nadzieję na
zemstę: w 1973 r. 78-letni ocalały, który w rzezi stracił niemal całą rodzinę,
zastrzelił w kawiarni w Santa Barbara w Kalifornii dwóch tureckich urzędników konsulatu10. Jego wściekłość była wspomnieniem, które przetrwało
ponad 50 lat w innej kulturze i na innym kontynencie.
Wspomnienia jeszcze bardziej zorganizowanej degradacji, poniżenia
i eksterminacji, obecne w ocalałych z nazistowskich obozów koncentracyjnych, prześladują w równym stopniu. Dwustu włoskich ocalałych zeznało,
że wielu z nich zachowywało te wspomnienia dla siebie, bo uważali, że cała
ta groza byłaby dla innych nie do uwierzenia, nie do opisania słowami i zbyt
bolesna dla ich bliskich: to, jak odizolowano ich od wszystkich, których
znali, jak odebrano im wszystko, co mieli, rozebrano ich do naga i zgolono
wszystkie włosy, nadano numery zamiast imion, zmuszono do jedzenia rękami „come una bestia”, jak każdego dnia żyli otoczeni widokiem i odorem
śmierci, jak czuli zapach spalonych zwłok, widzieli ludzkie prochy używane do pokrywania dróg i sterty martwych ciał; jak nauczyli się jeść trawę,
by poskromić głód, okradać każdego i nie ufać nikomu poza najbliższymi,
spać spokojnie zaraz obok zwłok towarzyszy, którym wcześniej zabierali
ubrania, by samemu ochronić się od zimna; a ponad wszystko – myśleć
o śmierci, jak o czymś zwyczajnym, nawet kiedy strażnicy na ich oczach
bili innych więźniów na śmierć, rozbijając im głowy… Nic dziwnego, że
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nawet dziś ceną opowiedzenia o tym mogą być tygodnie obudzonych na
nowo koszmarów. Takie wspomnienia mogą być podobnie nieznośne nawet
pośrednio. Claudine Vegh odkryła podobne lęki, koszmary, nerwowość,
gniew i paraliż u francuskich Żydów, z którymi przeprowadzała wywiady,
a których rodzice zostali zabici w okresie nazistowskim. „Wielu z spośród
osieroconych, nigdy nie mówi o swojej przeszłości, jest to temat tabu […]
Nie chcą, ale przede wszystkim nie potrafią o tym mówić”. Wielu z tych,
którzy zdecydowali się mówić, było bardzo opornych, mówiło chrypliwym
szeptem czy wybuchało płaczem. Nie mieli oni możliwości przeżyć żałoby
w momencie rozłąki z rodzicami, bo nie było na to czasu, nie odprawiono
żadnych obrzędów, a śmierci rodziców nie byli pewni jeszcze długo po tym,
gdy ona nastąpiła. Nie dano im możliwości pogodzenia się. Weszli w sędziwy wiek z otwartą raną, z bezładem straty, wstydu, gniewu i poczucia winy
tak realnymi dziś, jak w przeszłości: z „niemą agonią”, która „nawiedzała
ich przez całe życie, […] z bólem tak dokuczliwym, tak wszechobecnym
i wszechogarniającym, że mówienie o nim wydaje się niemożliwe nawet pół
życia później”11.
Takie wspomnienia są równie ważne, co groźne, i wymagają od słuchacza
specjalnych umiejętności. Na szczęście są to przypadki szczególne. Dla większości ludzi ból związany z przeszłością da się znacznie łatwiej opanować; leży
on zaraz obok przyjemnych wspomnień związanych z zabawą, pozytywnymi
emocjami i osiągnięciami, a przywołanie obu typów wspomnień może mieć
pozytywny efekt. Przypominanie sobie własnego życia ma zasadnicze znaczenie dla naszego poczucia własnej tożsamości; praca nad tymi wspomnieniami może wzmocnić lub pomóc odzyskać pewność siebie. Terapeutyczny
wymiar pracy nad własną historią odkrywany był wielokrotnie. Arthur Ponsonby, krytyk literacki i autor antologii pt. English Diaries z 1923 r., zauważył, że wielu z autorów zebranych przez niego tekstów wykorzystywało pamiętniki jako narzędzie do „autoanalizy, wnikliwego badania siebie, wglądu
w głąb samych siebie, […] w celu oczyszczenia umysłu, wymiecenia ludzkich
problemów, podsumowania sytuacji. […] Mogą przy tym doznać nawet takiej samej ulgi, jaką niektórzy odnajdują w modlitwie”. Socjologowie również
zauważyli „spowiedniczy” charakter wywiadów dotyczących historii życia,

11

A. Bravo, D. Jalla, La vita offensa, Milan 1986, s. 160; A. Bravo, Italian Women in the
Nazi Camps, „Oral History”, 13 (1985), nr 1, s. 20–27; C. Vegh, I Didn’t Say Goodbye,
London 1984, s. 29, 161.
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a ponieważ przez znaczną część swojej pracy mieli do czynienia z dewiantami, często izolowanymi od społeczeństwa, stykali się z niespodziewanie
serdecznymi reakcjami na ich „życzliwe słuchanie”. Annabel Faraday i Ken
Plummer ilustrują to na przykładzie kilku z serii listów, które otrzymali:
„Jeśli moje reakcje były impulsywne, to dlatego, że niespodziewanie przerwaliście mur mojej izolacji i mimowolnie uważam was za szczególnego
rodzaju przyjaciół. Mam nadzieję, że wy też możecie tak o mnie myśleć”.
A z późniejszego listu: „Dzisiejsza rozmowa z wami przyniosła mi wielką
ulgę. Dziękuję wam za bycie tak życzliwymi słuchaczami i za sprawienie, że
czułem się zrelaksowany”. I znów kilka miesięcy później: „Czuję, że przeciążam was i wykorzystuję jako ujście dla moich osobistych problemów,
ale to jest jak wyciągnięcie korka…”. Jako badacze, Faraday i Plummer rzeczywiście odkryli, że ich przejście z życzliwego obserwatora, „poprzez opiniującego słuchacza, do wspierającego spowiednika” było ciężarem, który
mógł zużyć nieskończone pokłady energii, zważając na poważne problemy
wielu dewiantów seksualnych, których opowieści nagrywali. Jednakże pozytywne zmiany, które zachodziły u niektórych informatorów, były równie uderzające: przykładem jest transwestyta, który zasugerował, że ma już
„wystarczająco siły, by się publicznie ujawnić, co, jak uważał, nieuchronnie przyczyniłoby się do ostatecznego rozpadu jego ledwo trzymającego się
małżeństwa, a czego – jak sam zasugerował – można by dokonać poprzez
publikację historii jego życia”12. Zmiany, jakie badacze historii mówionej
mogą zaobserwować, z pewnością nie będą zawsze tak barwne, ale mogą
być równie ważne. Rosnące przekonanie, że nie tylko człowiek może przysłużyć się historii, lecz także historia może przysłużyć się człowiekowi jako
takiemu, stanowiło jedno z głównych źródeł imponującej popularności terapii reminiscencyjnej w ostatnich latach.
Inną kwestią zyskującą zwolenników, jest dostrzegalna zmiana w podejściu do starzenia się wśród zawodowych opiekunów nad osobami starszymi. Wcześniej gerontolodzy zdecydowanie sprzeciwiali się reminiscencji. Widzieli oni „życie przeszłością” jako patologiczne, jako wycofanie się
z bieżącej rzeczywistości, niezgodę na upływ czasu i starzenie, a nawet jako
dowód organicznego uszkodzenia mózgu czy psychiczną „regresję do stanu dziecięcej zależności”. Założenie, że refleksja nad własną przeszłością

12

A. Ponsoby, English Diaries, London 1923, s. 8–9; A. Faraday, K. Plummer, Doing Life
Histories, „Sociological Review”, 27 (1979), s. 773–798.
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i zaakceptowanie w ten sposób zmian może być niezbędne do utrzymania
własnej tożsamości podczas przechodzenia przez typowe przemiany cyklu
życia, jest logicznym wnioskiem wynikającym z podstawowego myślenia
psychoanalitycznego, do czego przekonywał już Erikson. Jednak psychoanaliza osób starszych nie była raczej stosowana w praktyce. Największy
wpływ na tę kwestię wywarł amerykański psychiatra-badacz Robert Butler,
który w 1955 r. zaczął nagrywać wywiady w celu oceny zdrowia psychicznego osób starszych i podczas tych wywiadów zdał sobie sprawę z „dość
wyraźnego […] terapeutycznego efektu reminiscencji”. Poczynając od klasycznej dziś pracy The Life Review z 1963 r., Butler promował przekonanie, że reminiscencja jest normalna i zdrowa; że jest częścią uniwersalnego
procesu ponownego oceniania dawnych konfliktów w celu odbudowania
na nowo własnej tożsamości oraz że jest sposobem, w jaki starsi ludzie
mogą sobie pomóc. Poprzez indywidualną rozmowę lub dyskusję grupową „mogą oni rozważyć swoje życie, aby rozwiązać, przeorganizować i na
nowo zintegrować to, co ich martwi czy zajmuje ich myśli”. Osoby starsze,
podobnie jak młodsze, potrzebują możliwości wyrażenia swoich odczuć,
przegadania swoich problemów i przepracowania swoich żali; możliwości
ponownego przemyślenia bolesnych lekcji rodzicielstwa w momencie, gdy
chcą przekazać swoje moralne doświadczenie kolejnemu pokoleniu, a także
możliwości „wyrażenia poczucia winy, żalu, niepewności, strachu i zakłopotania, które powiązane są z ich obawą, że nie spełnili się jako rodzice”13.
Wpływ przekonań Butlera rozszerzył się zarówno za pośrednictwem
opublikowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne przewodnika Living History z 1970 r., jak i poprzez serię prac badaczy i terapeutów, którzy podejmowali próby przetestowania jego pomysłów. Po części
przez brak zgody co do tego, co ma oznaczać normalna reminiscencja, oraz

13

P. Coleman, Issues in the Therapeutic Use of Reminiscece with Elderly People, [w:]
Psychological Therapies for Elderly, red. I. Hanley, M. Gilhooly, London 1986, s. 41–
64; R. Dobrof, Introduction, [w:] The Uses of Reminiscence: New Ways of Working
with Older Adults, red. M. Kaminsky, New York 1984; R. Butler, The Life Review: An
Interpretation of Reminiscence in the Aged, „Psychiatry”, 26 (1963), s. 65–76; idem,
The Life Review: An Unrecognized Bonanza, „International Journal on Aging and
Human Development”, 12 (1980/1981), s. 35–38; idem, Why Survive?, New York 1975,
s. 412–414; A. Kleinman, Illness Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition, New York 1988; Healing Stories: Narrative in Psychiatry and Psychotherapy,
red. G. Roberts, J. Holmes, Oxford 1999.
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przez niewystarczający wzgląd na zgubne efekty utraty tożsamości spowodowane przez instytucje opieki, nic wystarczająco istotnego nie wypłynęło z tych badań14. Ewentualny praktyczny przełom dokonał się ostatecznie w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem pracowników opieki społecznej
i personelu szpitali, tworzących wspólny front w trosce o szybko wzrastającą obecnie liczbę starszych osób w potrzebie.
Były już co do tego pewne precedensy w praktyce pracy socjalnej, na
przykład „księgi życia” składające się z dokumentów i fotografii, wydawane
pierwotnie dla osieroconych dzieci, by pomóc im utrzymać lub odbudować
poczucie własnej tożsamości po seriach chaotycznych przenosin pomiędzy instytucjami opiekuńczymi lub podczas pobytu w rodzinie zastępczej.
Ostatnio księgi życia wykorzystuje się również do pomocy umysłowo upośledzonym dorosłym. Zdarzały się też przypadki spontanicznego wykorzystania reminiscencji w opiece społecznej nad starszymi osobami. Najważniejsza jednak była rosnąca świadomość, jak określił to Malcolm Johnson,
„ogromnej arogancji” zajmujących się tym osób – z innej klasy społecznej,
z innego pokolenia, o innych doświadczeniach życiowych – którzy z góry
zakładali, że potrafią określić potrzeby swoich klientów bez wcześniejszego
zrozumienia ich własnej diagnozy co do ich stanu. Oznaczało to spojrzenie na problemy wieku podeszłego z perspektywy doświadczeń życiowych
samych osób starszych, poprzez słuchanie ich, „w celu rozpoznania ścieżki
historii ich życia i tego, w jaki sposób ukształtowała ona ich obecne problemy i zmartwienia”. W ten sposób do głosu dopuszcza się osobiste priorytety
każdej osoby dla późniejszych etapów jej życia, będące wynikiem całego
życia „porażek i zwycięstw, lęków, spełnień i niezrealizowanych aspiracji”.
Wielu pracowników opieki zdało sobie sprawę ze znaczenia przeszłości,
gdy okazała się ona kluczem w szczególnie problematycznym przypadku,
na przykład starszego mężczyzny, który nie jest w stanie sam się sobą zająć,
ale uparcie odmawia przeniesienia do domu opieki. Jego opór staje się nagle
zupełnie zrozumiały, gdy okazuje się, że dorastał w domu dziecka. W ostatnich latach znacznie wzrosło wykorzystanie podejścia opartego na historii

14

S. Merriam, The Concept and Function of Reminiscence: A Review of the Research,
„Gerontologist”, 20 (1980), s. 604–609; V. Molinari, R.E. Reichlin, Life Review Reminiscence in the Elderly: A Review of the Literature, „International Journal on Aging
and Human Development”, 20 (1984/1985), s. 81–92.
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życia przy negocjowaniu wyborów dotyczących opieki domowej bądź przeniesienia do instytucji opiekuńczych. Krótko mówiąc: słuchanie okazało się
zawodowo użyteczne15.
W międzyczasie Mick Knap, rządowy architekt zakwaterowania dla osób
starszych, zaniepokojony niską jakością życia, którą zaobserwował w wielu
odwiedzanych domach opieki, dostał możliwość przeprowadzenia eksperymentów z użyciem obrazów w celu skłonienia wycofanych, starszych osób do
mówienia i odpowiadania. Pierwsze obrazy były artystyczne, jednak Knap
odkrył, że stare obrazki przedstawiające sceny i wydarzenia – na przykład
wnętrza domów, abdykację Edwarda VIII, Strajk Generalny czy inne demonstracje – sprawdzały się jeszcze lepiej. Podobnie rzecz miała się ze starą muzyką dopasowaną do obrazów. W 1980 r. projekt „Przypomnienie” (ang. Recall) przejęty został przez Wydział Edukacji o Pomocy Starszym (ang. Help
the Aged Education Department), gdzie Joanna Bornat skonfrontowała go ze
swoim doświadczeniem badaczki historii mówionej. W ciągu roku wydano
serię sześciu sekwencji nagrań i slajdów, łączących muzykę, śpiew i mówione
wspomnienia, do wykorzystania w grupach osób starszych.
Tanie i proste w użyciu zestawy, wymagające jedynie odtwarzacza,
projektora i białej ściany, wydawane w ramach projektu „Przypomnienie”,
okazały się ogromnie skuteczne, stanowiąc natychmiastową demonstrację
efektywności idei Butlera w praktyce. Reminiscencja przynosiła nadzwyczajne rezultaty w wielu różnych przypadkach, od osób starszych mieszkających w domach i gromadzących się w centrach aktywności i klubach
seniora, przez przewlekle chorych zagrożonych umieszczeniem w domu
opieki, do tych cierpiących na głęboką depresję, demencję czy nawet chorych psychicznie pacjentów szpitali. W zwykłej grupie nieco znudzonych,
wycofanych, starych ludzi nagle zmienia się atmosfera: po uruchomieniu
nagrań i slajdów osoby te zaczynają rozmawiać, śpiewać w rytm odtwarzanych piosenek, a po zakończeniu pokazu rozmowy toczą się dalej; niektórzy mówią, a inni się przysłuchują. Co jeszcze bardziej zadziwiające, osoby,
które nie odzywały się miesiącami, nagle zaczynają rozmawiać z innymi;
osoby kompletnie zobojętniałe zaczynają wybijać stopą rytm muzyki; starsza kobieta, która tak bardzo się zaniedbała, zaczyna ponownie przykładać

15

D. Frost, K. Taylor, Life Story Books: This is My Life, „Community Care”, 7 (sierpień
1986), s. 28; M. Johnson, That was Your Life: A Biographical Approach to Later Life,
[w:] An Ageing Population, red. V. Carver, P. Liddiard, London 1979, s. 147–161.
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wagę do swojego wyglądu; pogrążony w depresji starszy mężczyzna, wymienia wspomnienia z byłym współpracownikiem i się uśmiecha. Równie
istotny jest wpływ tych zmian na innych. Personel dostrzega, że coś da się
zrobić; krewni zaczynają odwiedzać seniorów częściej i zostają na dłużej.
W prostych słowach: „Przypomnienie” stwarza wspólny punkt zaczepienia,
a gdy komunikacja odradza się na nowo, ludzie ponownie odkrywają siebie
nawzajem jako istoty ludzkie.
Pierwsza seria zestawów „Przypomnienia” – na temat „Dzieciństwa”
w pierwszej dekadzie XX w., „Młodości” w latach 20. XX w., „Lat 30. XX w.”,
obu wojen i tak dalej – sprzedała się w 1500 egzemplarzach w ciągu trzech
lat. Od tego czasu wiele okręgów wydało swoje własne, lokalne zestawy. Regularnie odbywają się szkolenia w zakresie wykorzystania reminiscencji dla
pielęgniarek, pracowników opieki, osób zajmujących się terapią zajęciową
i innych zawodowo i w ramach wolontariatu zajmujących się osobami starszymi. Terapia reminiscencyjna stała się ożywczą falą, katalizatorem zmiany w opiece nad osobami w podeszłym wieku, czymś zdolnym do zmiany
przekonań na wiele różnych prostych, lecz w ogólnym rozrachunku bardzo
znaczących sposobów. John Adams porozwieszał na ścianach oddziału opieki długoterminowej w południowym Londynie stare plakaty, czym sprowokował do mówienia zarówno pacjentów, jak i odwiedzających: „pacjenci
opowiadają odwiedzającym ich osobom, jak odróżniali brytyjskie statki powietrzne od niemieckich podczas pierwszej wojny światowej”. Oddziały opiekuńcze powinny otrzymywać nazwy, które będą coś mówić starszym pacjentom, na przykład po gwiazdach widowisk muzycznych, a nie po świętych czy
lokalnych fundatorach; powinny one też być udekorowane zgodnie z takim
założeniem, aby „reminiscencja przestała być czymś specjalnym, a stała się
częścią życia na oddziale”. Andrew Norris i Mohammed Abu El Eileh zabrali
grupę wrażliwych pacjentów psychogeriatrii ze szpitala w Dartford w miejsca
wskazane przez starsze osoby podczas sesji terapeutycznej: grupa odwiedziła
dawne miejsca pracy, domy, szkoły i puby. „Odzew ze strony naszych pacjentów był zdumiewający”. Dyskusja grupowa zaowocowała odkryciem wśród
pacjentów trzech byłych muzyków, dla których udało się zakupić instrumenty, co zapewniło rozrywkę na oddziale. Aktywniejsze grupy zajęły się wydaniem lokalnych broszurek i organizowaniem wystaw16.
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J. Adams, Reminiscence in the Geriatric Ward: An Undervalued Resource, „Oral History”, 12 (1984), nr 2, s. 54–59; J. Lesser [et al.], Reminiscence Group Therapy with
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Wciąż nie jest jasne, jak użyteczna, w ściśle medycznym znaczeniu,
może być reminiscencja. Z pewnością nie wyleczy ona chorób, takich jak
demencja, lecz „może po prostu uczynić życie w szpitalu odrobinę bardziej
znośnym i nadać mu sens”. Równie oczywiste jest, że konkretne zastosowanie i efekty reminiscencji będą różne, zależnie od tego, czy kontekstem jej
wykorzystania będzie praca społeczna z osobami starszymi w ich własnych
domach lub domach opieki czy też w szpitalu; bądź praca indywidualna. Peter Coleman zaznacza, że reminiscencja nie odpowiada wszystkim w tym
samym stopniu. Jego własne badania są przypadkiem szczególnym, gdyż
udało mu się skontrolować w późniejszym czasie stan ośmiu z pięćdziesięciu jeden ocalałych, z którymi przeprowadzał wywiady w domu opieki
w Londynie dziesięć lat wcześniej. Pierwsze wyniki badania wskazały, że
dwadzieścia jeden osób było „szczęśliwymi wspominaczami” i z przyjemnością mówiło o swojej przeszłości. Było też jednak szesnaście osób, które
nie widziały sensu w reminiscencji, bo aktywnie radziły sobie w życiu na
inne sposoby. Ci „szczęśliwi wspominacze” okazali się najbardziej odporną grupą, a grupa aktywnie sprzeciwiających się reminiscencji składała
się z garstki osób o niskim morale, jak na przykład samotny były więzień;
częściej jednak takie osoby były po prostu zajęte różnymi aktywnościami, a reminiscencja była dla nich stratą cennego czasu. Bardziej uderzający kontrast widoczny jest jednak pomiędzy dwoma pozostałymi grupami. Osiem osób było „kompulsywnymi wspominaczami”, a ich „zadumę
nad przeszłością zdominowały wspomnienia żalu”; mówili dużo, ale źle się
z tym czuli. Prognozy dla nich nie były dobre i wskazywały na zwiększony psychiczny niepokój. Takim osobom terapia grupowa mogłaby zrobić
krzywdę; potrzebowali oni umiejętnie przeprowadzonej indywidualnej terapii. Równie ponure były rokowania dla szóstki osób, która unikała wspominania, gdyż w głębszą depresję wpędzało ich to, że teraźniejszość wydawała się im znacznie gorsza niż przeszłość. Zwykle takie osoby doznały
w niedawnym czasie ogromnej straty, na przykład utraciły bliską osobę,
i nie mogły poradzić sobie z przystosowaniem się do wdowieństwa i samotnego życia bez ich towarzysza życia. W tym wypadku również konieczna
Psychotic Geriatric Patients, „Gerontologist”, 21 (1981), s. 291–296; A. Norris, M. Abu
El Eileh, Reminiscence Groups: A Therapy for both Elderly Patients and their Staff,
„Nursing Times”, 78 (1982), s. 1368–1369. Zob. też: A. Norris, Reminiscence with Elderly People, London 1986; M. O’Connor, Generation to Generation, London 1993;
F. Gibson, Reminiscence and Recall: A Guide to Good Practice, London 1994.
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była indywidualna terapia, której te osoby nie otrzymały: ci, którzy jeszcze żyli, dziesięć lat później wciąż cierpieli na depresję. Podsumowując: nie
istnieją automatycznie dobre rozwiązania: „każdego należy potraktować
w sposób szczególny”17.
W tym właśnie tkwi sedno sprawy. Terapia reminiscencyjna stanowi
panaceum w takim samym stopniu, co psychoanaliza. Podstawa ich mocy
dokonywania przemian – podobnie jak w wypadku samej historii mówionej – jest dość prosta: uważne słuchanie tego, co starsi ludzie mają do powiedzenia. Właśnie w taki sposób smutna, trudna i marudna biała osoba
może stać się w pełni sobą, a nawet osobą o podobnych doświadczeniach,
co młoda pielęgniarka pochodząca z Karaibów. Jeśli personel opiekuńczy
nie podejmie wysiłku poznania swoich pacjentów, bardzo łatwo stają się
oni jedynie ciałami, które trzeba nakarmić, napoić, oporządzić i podtrzymać przy życiu. Komunikacja może na powrót uczynić z nich ludzi.
Co widzicie, pielęgniarki, powiedzcie: co widzicie,
O czym myślicie, gdy na mnie patrzycie?
Zrzędliwa starucha, z powolnym myśleniem,
Niepewna nawyków, z nieobecnym spojrzeniem,
Która upuszcza jedzenie, nie chce odpowiadać,
Kiedy mówicie „choć się proszę postarać”…
Czy tak właśnie myślicie, czy to widzicie?
Otwórzcie oczy, to nie na mnie patrzycie…
Jestem dziesięciolatką z troskliwymi rodzicami,
z braćmi i siostrami, bardzo się kochamy.
Jestem szesnastolatką, niemogącą zagrzać miejsca,
Marzącą, że ją spotka miłość, ta największa…
Mam lat dwadzieścia pięć i mam już własne młode,
Które mnie potrzebują, daję im bezpieczeństwo i swobodę…
Krótko po czterdziestce – moich dzieci już nie ma,
Mój partner od żałoby wstrzymuje kiedy trzeba…
Przychodzą czarne chmury, mój mąż umiera,

17

P. Coleman, Issues in the Therapeutic Use of Reminiscence...; idem, The Past in the
Present: A Study of Elderly People’s Attitiudes to Reminiscence, „Oral History”,
14 (1986), nr 1, s. 50–57. Zob. też: idem, Elderly People and the Reminiscence Process,
London 1986; „Oral History”, 17 (1989), nr 2: tom Reminiscence; Reminiscence Reviewed: Evaluations, Achievements, Perspectives, red. J. Bornat, Buckingham 1994.
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Patrzę w przyszłość i strach na mnie naciera…
Teraz jestem już stara; natura, jakby chciała dobić,
Ponurym żartem na starość głupca z ciebie robi…
Lecz w tej starej skorupie wciąż żyje dziewczyna,
I czasem moje serce na chwilę odżywa,
Pamiętam swą pracę, pamiętam cierpienie,
I kocham i na nowo przeżywam swe istnienie…
Oczy otworzyć niech więc pielęgniarka raczy,
By nie starą zrzędę, ale mnie zobaczyć18.

18

H. Hazan, The Limbo People, London 1980, s. 27–28. Prawdziwe źródło tego wiersza,
który był cytowany w wielu miejscach, jest niejasne, ale do kontekstu pasujące jego
mityczne pochodzenie z Londyńskiego centrum opieki nad osobami starszymi.
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1
Pojęcia „świadek”, „świadectwo” i „składanie świadectwa” przeżywają
w ostatnich dekadach dwudziestego stulecia nieustanny rozwój. Znajdują
się w centrum uwagi nauki i praktyki kulturowej. Konferencja w Arnoldshain może przyłączyć się do naukowego dyskursu, którego owoc stanowią
ważne rozprawy i dzieła zbiorowe z przeróżnych dyscyplin oscylujących
wokół tej tematyki2. Na gruncie praktyki kulturowej warte wspomnienia

1

2

Tłumaczenie za: A. Assmann, Vier Grundtypen von Zeugenschaft, [w:] Im Auftrag
der Fritz Bauer Instituts, Zeugenschaft des Holocaust Zwischen Trauma, Tradierung
und Ermittlung, red. G. Kossler, Frankfurt 2007, s. 33–51. Zgoda na publikację
przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autorkę.
Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
Testimony. The Crisis of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, red.
Sh. Felman, D. Laub, New York 1992; Sh. Felman, The Juridical Unconscious: Trials
and Traumas in the Twentieth Century, Cambridge 2002; „Niemand zeugt für den
Zeugen”. Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah, oprac.
U. Beer, Frankfurt a.M. 2000; G. Hartman, Survivor Testimony: Challenge and
Limits, „International Journal: Studies on the Audio-Visual Testimony of Victims
of the Nazi Crimes and Genocides” (1999), nr 3, s. 169–173; oraz zeszyt tematyczny
Testimony czasopisma „Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis
of Literature and Communication”, t. 27 (2006), nr 2.
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są dwie inicjatywy: archiwum Fortunoff Uniwersytetu Yale gromadzące
ok. 15 tys. świadectw w formie nagrań wideo, utworzone w latach 80. XX w.,
oraz archiwum Fundacji Shoah założone przez Stevena Spielberga, zawierające ponad 50 tys. nagrań wideo. Oba archiwa tworzą i gromadzą świadectwa ocalałych z Holokaustu, co wskazuje na wyraźny związek między
świadectwem a Holokaustem i pokazuje, jak silne jest to powiązanie. Ta
konotacja kształtuje nie tylko nasze zainteresowanie czynnością składania świadectwa, lecz także związane z tym pojęcia. To w żadnym razie nie
oznacza, że w dzisiejszych czasach aktualność czynności składania świadectwa ogranicza się do tego historycznego związku. Wprost przeciwnie,
paradygmatyczny związek aktu składania świadectwa i Holokaustu przez
analogię wprowadził wiele nowych możliwości zastosowań. Stosowanie
pojęć związanych z Holokaustem do innych traumatycznych doświadczeń
z historii zapewnia im medialną uwagę i polityczne bądź etyczne uznanie.
Przykładem tego są słowa Tulli Pokriefke, która przeżyła katastrofę statku „Wilhelm Gustloff”, bezowocnie powtarzane do syna Paula w noweli
Güntera Grassa Idąc rakiem (2002): „Das mußte aufschraiben. Bist ons
schuldig als glicklich Ieberlebender. [...] Ech leb nur noch dafier, dass main
Sohn aines Tages mecht Zeugnis ablegen”3. Zamiar zwrócenia uwagi i przeniesienia innych historycznych traum do pamięci kulturowej, nie powoduje,
że Holokaust zostaje zapomniany czy wręcz „wyparty”, lecz przyczynia się do
„rozszerzenia” pamięci kulturowej. Zresztą Holokaust stał się paradygmatem
czynności składania świadectwa, na którym mogą się opierać inne świadectwa w innych kontekstach społecznych, politycznych i kulturowych.
W kontekście aktualnego uwydatnienia tych zagadnień sens może mieć
kolejne nieznaczne rozszerzenie kwestii znajdujących się w ich centrum,
nie tyle poprzez uznanie alternatywnych form składania świadectwa, ile
poprzez historyczną analizę pojęć, a nawet związanych z nimi instytucji.
Pojęcie „świadczenia” ma długą historię i bardzo różnorodne cechy dla różnych instytucji kulturalnych. Pamięć, jak wiemy od Maurice’a Halbwachsa,
w żadnym razie nie jest sprawą czysto subiektywną lub wewnętrzną, lecz
zawsze wymaga obecności potencjalnych adresatów, a także społecznych
instancji potwierdzenia, oceny, uzupełnienia lub korekty wspomnienia. To

3

G. Grass, Im Krebsgang, Göttingen 2002, s. 31, 19. [„To należy spisać. Jesteś nam to
winien jako szczęśliwy ocalały. [...] Żyję tylko po to, aby mój syn pewnego dnia mógł
złożyć świadectwo” – przyp. tłum.].
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nie dotyczy jeszcze w równej mierze czynności świadczenia, która zasadniczo jest skierowana na zewnątrz i koncentruje się na adresacie. W tym
wypadku w ogóle dopiero adresat sprawia, że wspomnienie staje się świadectwem. Tak jak samo wspomnienie, również świadczenie wymaga określonych – jak to nazwał Halbwachs – „ram”, decydujących o tym, co i w jaki
sposób należy wyrazić słowami w odniesieniu do określonej sytuacji z przeszłości. Te sytuacje w kontekście świadczenia przyjmują instytucjonalne
formy. Jeszcze bardziej niż w wypadku wspomnienia, podczas czynności
składania świadectwa mamy do czynienia z aktem performatywnym, włączonym w specyficzne kulturowe warunki ramowe, które z góry ustalają
określone „skrypty” dla ról podczas tych interakcji, a także decydują o doborze tego, co zostanie wyrażone słowami, i o sposobie, w jaki to ma być
dokonane i zinterpretowane.
W dalszej części zostaną bliżej zbadane cztery ramy świadczenia. W tym
celu konieczne jest przejście z teraźniejszości do historii i odszukanie śladów praktyk, które częściowo zostały zaniechane lub wyszły z użycia. Dlatego też moje studium przyjmie formę zwiedzania, prowadzącego nas przez
wyimaginowane muzeum kulturowo-historyczne. Celem tej wycieczki jest
jednak nie tylko zaspokojenie historycznej ciekawości; okaże się, że identyfikacja ważnych aspektów obecnych praktyk świadczenia oraz zrozumienie wymiaru historycznego może nastąpić dopiero na rozszerzonej bazie
źródłowej. Przedstawione zostaną tutaj cztery podstawowe typy świadków:
świadek jurydyczny, świadek religijny, świadek historii i świadek moralny. Te podstawowe formy należy rozumieć jako typy idealne według teorii Maxa Webera: stanowią one abstrakcyjne uogólnienie historycznych
przypadków. Nie chodzi mi tu jednak o heurezę porządku i interpretacji historycznej różnorodności, lecz bardziej o rekonstrukcję instytucjonalnych
ram, w których zachodzą czynności świadczenia. Na podstawie takiej analizy będzie możliwe zidentyfikowanie i zbadanie także form przejściowych
i mieszanych.
1. Świadek jurydyczny
Na gruncie prawa świadek (łac. testis) ma długą tradycję. Jego funkcje
w procesie karnym i cywilnym różnią się od siebie. W procesie karnym
ofiara sama występuje w roli świadka, podczas gdy w procesie cywilnym
świadek, jako osoba trzecia, wchodzi pomiędzy sprawcę szkody a poszkodowanego. Idealną sytuacją jest, jeżeli w ostatnim przypadku świadek wnosi do procesu bezstronną perspektywę z zewnątrz, która jest gwarancją
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neutralności i obiektywności. Świadek jako osoba trzecia może także poza
postępowaniem sądowym uzupełniać diadę złożoną z dwóch stron umowy
(mowa na przykład o „świadkach” podczas zawarcia związku małżeńskiego) lub transakcji. W takiej sytuacji osoba trzecia – jako obserwator lub
niezależna instancja – jest gwarantem legalności umowy lub procedury.
Lingwista Émile Benveniste wskazał na ciekawy językowy związek między
figurą „świadka” a figurą „osoby trzeciej”: „posługując się językiem etymologii, testis to ktoś, kto jako osoba trzecia (terstis) uczestniczy w transakcji,
która dotyczy dwóch osób”4.
W procesie sądowym świadek nie mówi w swoim imieniu, lecz przyjmuje
powierzoną mu rolę w sterowanym odgórnie procesie poszukiwania i odkrywania prawdy. To, co ma do powiedzenia oraz w jaki sposób ma mówić,
stanowi część bardzo sformalizowanej procedury, w której świadectwo pełni funkcję ewidencyjną i dowodu w procesie wydawania wyroku. Zeznanie
świadka jest określone surową formą „przesłuchania” lub „wysłuchania”, przy
czym świadectwo ogranicza się do wypowiedzi, które przez instancje sądowe są uznawane jako istotne w szerszym kontekście argumentacji lub przeprowadzenia dowodu. Schemat zadawania pytań ma formę interakcji, ale nie
dialogu; pod względem nierównego podziału na pytania i odpowiedzi jest
zbliżony bardziej do przesłuchania lub egzaminu. Także w sytuacji, w której
ofiara przemawia we własnej sprawie, nie może sama określać formy przekazywania informacji, lecz musi odpowiadać na precyzyjne pytania w ustalonej
kolejności. W centrum zawsze znajduje się samo postępowanie, nie jednostka5. W dalszej części powrócimy jeszcze do tematu dysonansu między stanem psychicznym ofiary naznaczonej traumą a chłodnym procesem prawnym, nastawionym na czysto empiryczne poszukiwanie prawdy.
Wymaganiem procesu jest to, że świadek naoczny lub nauszny, który
był obecny na miejscu popełnienia przestępstwa lub wypadku, ma fizyczne i zmysłowe pojęcie o zdarzeniu i jest w stanie później wnieść je do dochodzenia. Tak skonstruowana czynność świadczenia i jej prawna sceneria
spełnia cztery ważne warunki i założenia:

4

5

Cyt. za: J. Derrida, „A Self-Unsealing Poetic Text” – Poetics and Politics of Witnessing,
[w:] Revenge of the Aesthetic, red. M. Clark, Berkeley 2000, s. 186.
Jako przykład nieodpowiedniego doboru zestawu pytań sędziego do doświadczeń
świadka, który przeżył traumę, por. Protokół sądowy przedrukowany w suplemencie w A. Lasker-Wallfisch, Ihr sollt die Wahrheit erben. Breslau – Auschwitz – Bergen – Belsen, Bonn 1997.
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– bezstronności świadka,
– jego bezpośredniego zmysłowego doświadczenia na miejscu zdarzenia,
– jego kompetencji: przechowywania dokładnie zapamiętanego doświadczenia w pamięci aż do momentu jego wywołania,
– jego wiarygodności: dzięki zeznaniom złożonym pod przysięgą wyklucza się zamierzone oszustwo.
Dzięki temu problem prawdy w ramach postępowania prawnego jest
pragmatycznie jasno ograniczony, a pytanie o trafność świadectwa (w znaczeniu accuracy) jest ściśle związane z pytaniem o jego wiarygodność
(w znaczeniu sincerity).
2. Świadek religijny
Podczas gdy łacińskie słowo testis na określenie świadka ukazuje kontekst
prawny, greckie słowo martys wskazuje na kontekst religijny. W przypadku
męczennika mamy do czynienia z ofiarą, która jest pozbawiona możliwości, aby jej świadectwo zostało wysłuchane przed ziemskim sądem. Sedno
sprawy tkwi w tym, że w takim wypadku akt przemocy nie wychodzi od
pojedynczego człowieka, a państwo jest adwokatem przywrócenia ładu,
lecz samo państwo jest źródłem tego aktu przemocy, co wyklucza ziemskie
instancje apelacyjne. Męczennik jest ofiarą politycznego aktu przemocy,
któremu ulega; ale nie czyni tego bez apelacji do wyższej instancji religijnej,
aby w ten sposób dokonała się konwersja śmierci fizycznej w akt symboliczny. Tym samym „umieranie na” staje się „umieraniem za”. Performatywne
przesłanie, jakie zostaje wypowiedziane aktem umierania, jest wyznaniem
wiary w najwyższego Boga. W akcie tego wyznania bezbronna pasywność
i niechętna ofiara (w znaczeniu łac. victima) zostaje przemieniona w wyższy, aktywny i ochoczy podmiot/obiekt czynności ofiarnej (w znaczeniu
sacrificium). Ta radykalna inwersja politycznej niższości w religijną wyższość, traumy w triumf, jest sprawą ram kulturowych, w których to zdarzenie jest przeżywane, interpretowane i oceniane.
W związku z tym, że męczennik umiera ze świadectwem na swych ustach (żydowską formułą śmierci męczeńskiej jest kiddush ha-shem, „uświęcenie Imienia Bożego”), to wyznanie przebrzmiewa wraz z jego śmiercią
i nie ma gwarancji, że ten akt zyska długotrwałe znaczenie na ziemi i będzie nadal trwał w przyszłości. Dlatego też świadek-męczennik potrzebuje
drugiego świadka naocznego, który dostrzeże jego śmierć, uzna go za ofiarę
(sacrificium) i przekaże to dalej w formie poważnego świadectwa. Tak więc
w kontekście religijnym składanie świadectwa wyraża się w dwojaki sposób
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w dwóch aktach: w akcie wyznania oraz poświadczenia wyznania. Pierwotne
znaczenie słowa martyrium to „relacja świadka o ofiarnej śmierci człowieka”6.
Zatem martyrium rodzi się nie tylko z samej nagłej śmierci, lecz dopiero
z relacji o tej śmierci. W relacji chwila największego poniżenia i zniszczenia
w postaci śmierci fizycznej dokonuje się jako performatywny akt składania
świadectwa nie tylko realizowany wewnętrznie, lecz także interpretowany na zewnątrz, a tym samym zostaje przemieniona w („nadzwyczajne”7)
świadectwo, sięgające daleko poza tę śmierć. Tak więc świadectwo jest tym,
co trwa dłużej niż męczennik i niweczy zwycięstwo prześladowcy. W takiej
pozycji wtórnego świadka stoją ewangeliści opisujący męczeńską śmierć
Chrystusa, stoi też Kościół katolicki wobec prześladowanych i zamordowanych Świętych, których kanonizował jako męczenników. Tacy wtórni
świadkowie w żadnym wypadku nie są tylko epifenomenem męczeństwa;
są tymi, którzy kodują religijne przesłanie, nadając mu formę uzasadniającej historii, na której opierają się wspólnoty wierzących.
Moment czynności składania świadectwa przez naocznego świadka jest
wciąż uwydatniany przez ewangelistów. To, co opisują jest poświadczone
własną obserwacją, własnymi zmysłami. W Ewangelii wg św. Jana (J 21, 24)8
jest napisane: „Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on
je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe”. Jan jest także tym
uczniem, który był obecny w czasie ukrzyżowania: „Zaświadczył to ten,
który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe” (J 19, 35). W ikonografii
chrześcijańskiej Jan jest przedstawiany jako świadek poprzez gest „pokazywania”. Przykładowo na obrazie ołtarzowym Matthiasa Grünewalda, który
ilustruje ukrzyżowanie Chrystusa, uczeń Jan jest ukazany z wyprostowanym palcem wskazującym, skierowanym na Ukrzyżowanego. „Świadczenie” i „pokazywanie” stoją tutaj blisko siebie.

6

7

8

H. Quecke, Ich habe nichts hinzugefügt und nichts weggenommen. Zur Wahrheitsbeteuerung koptischer Martyrien, [w:] Fragen an die altägyptische Literatur. Studien
zum Gedenken an Eberhard Otto, red. J. Assmann [et al.], Wiesbaden 1977, s. 399–
416.
Słowo „nadzwyczajnie” wyjaśnił Benveniste w następujący sposób: „Superstes describes the «witness» either as the one who «subsists beyond», witness at the same
time as survivor, or as «the one who holds himself to the thing», who is present there”; cyt. za: J. Derrida, op. cit., s. 187.
Tłumaczenie cytatów biblijnych za: Biblia Tysiąclecia, wyd. III poprawione, Poznań–Warszawa 1990 (przyp. red.).
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Kościół katolicki w kontekście beatyfikacji, np. Bernharda Lichtenberga czy Edyty Stein, mówi także o „świadkach wiary”9. Naziści tłumaczyli
słowo „męczennik” jako „świadek krwi”, jednocześnie przekładając je na
sakralny kontekst swojego politycznego kultu zmarłych. Jako świadkowie
krwi wspominani byli tzw. bohaterowie ruchu, którzy wraz z Hitlerem byli
uczestnikami marszu na Feldherrnhalle w Monachium i ponieśli śmierć
podczas puczu w 1923 r.10 Polityczny wariant świadka religijnego w dzisiejszych czasach zyskał nowe znaczenie w postaci zamachowca samobójcy. To,
co w zachodnich kategoriach jest określane jako „samobójstwo”, w islamie
stanowi „śmierć męczeńską”. W tej formie męczeństwa nowością jest jednak to, że męczennik staje się bronią, która innych ludzi porywa ku śmierci. W przeciwieństwie do typowego zamachowca, koncentrującego się na
wybitnych osobistościach, jak np. szefowie państw, ofiarą zamachowca samobójcy jest jak największa „masa anonimowych osób”. W takiej formie
zamachu liczy się przy tym rozgłos medialny, dzięki któremu globalna opinia publiczna wbrew swojej woli staje się przerażonym świadkiem. Takie
medialne świadectwo jest ważną częścią samego zamachu, którego istotą
jest rozsiewanie nieustannego strachu i przerażenia, także wśród tych, którzy nie są nim bezpośrednio dotknięci11.
3. Świadek historii
Hasła, takie jak „media” oraz „opinia publiczna”, prowadzą nas do trzeciego typu świadka – świadka historii. Jednym z jego poprzedników jest
posłaniec odpowiedzialny za relacjonowanie istotnych wydarzeń w świecie, w którym nie ma gazet, reporterów, zdjęć i kanałów informacyjnych.
Znamy go z antycznych i klasycznych tragedii, gdzie występuje jako postać przekazująca wiadomość o rozstrzygającym się zdarzeniu. Ta postać
zmniejsza dystans między miejscem aktu przemocy lub wojny a tym, co
dzieje się na scenie. Jest brakującym ogniwem łączącym miejsce katastrofy z oddalonym w przestrzeni i czasie niewiedzącym. Ten posłaniec jest
naocznym świadkiem, często jedynym („nadzwyczajnie”) ocalałym po to,
aby przekazać wiadomość. Jako jedyny ocalały ma obowiązek zdania relacji

9

10

11

Zeugen für Christus. Das deutsche Martyriologium des 20. Jahrhunderts, Paderborn,
red. H. Moll, München 1999.
S. Behrenbeck, Der Kult um die toten Helden. Nationalsozialistische Mythen, Riten
und Symbole 1923 bis 1945, Vierow 1996.
R. Pape, Dying to Win. The Strategic Logic of Suicide Terrorism, New York 2005.
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przyszłym pokoleniom, przy czym fakt ocalenia oraz konieczność zdania
relacji najczęściej pozostają w ścisłym związku12. Istotą antycznej instytucji
posłańca nie jest jednak czynność złożenia świadectwa przez naocznego
świadka, lecz umiejętność wiarygodnego zapamiętania. W związku z tym,
że ta umiejętność zawsze była podawana w wątpliwość, świadectwo posłańca zawierało odpowiednie poświadczenie prawdy, potwierdzenie wiarygodności jego wypowiedzi. Stereotypowa formuła potwierdzenia brzmi:
nic nie dodałem, nic nie ująłem i niczego nie przeinaczyłem13. Świadectwo
złożone przez świadka nie jest zatem zwykłą informacją, lecz, mówiąc językiem teorii aktów mowy, zawsze poświadczoną, autoryzowaną wypowiedzią.
Świadek historii jest jednak nie tylko osobą ocalałą, lecz także Jeszcze
Żyjącym, który poprzez swoje doświadczenie i wspomnienie przekazuje
kolejnym pokoleniom żywe świadectwo ważnych wydarzeń z przeszłości.
Tak jak świadectwo świadka jurydycznego przed sądem przyczynia się do
przeprowadzenia dowodu przez sędziego, tak też świadectwo świadka historycznego przyczynia się do rekonstrukcji zdarzeń przez dziejopisarzy.
Mimo to i w związku z tym, że spisywanie dziejów nie może obyć się bez
świadka historii, jego status pozostaje kontrowersyjny, głównie dla profesjonalnej historiografii14.
Świadkami historii moglibyśmy nazwać też fotoreporterów i dziennikarzy naszej epoki mediów, którzy również w niebezpiecznych okolicznościach przenoszą do globalnych kanałów informacyjnych relacje
z obszarów objętych wojnami. Świadkowie historii różnią się od zwykłych reporterów tym, że z miejsc, gdzie rozgrywa się niesprawiedliwość
i przemoc przesyłają nie tylko informacje, lecz także wiadomości o charakterze szczególnego przekazu. Tacy świadkowie historii nie są bezstronnymi obserwatorami, lecz zaangażowanymi widzami, stojącymi po stronie
cierpiących, tak jak wietnamski fotoreporter „Nick” Ut czy amerykański
fotograf James Nachtwey. Swoje świadectwo kierują do światowej opinii

12
13
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Zob. przyp. 7.
Por. H. Quecke, op. cit. O formułach poświadczających stosowanych później przez
kopistów, zob. A. Assmann, Fiktion als Differenz, „Poetica”, 21, 1989, s. 239–260.
P. Burke, Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, Ithaca 2001;
J. Fried, Der Schleier der Erinnerung, München 2004. Analogie pomiędzy sędzią
a historykiem zostały opisane przez Carlo Ginzburga w: idem, Der Richter und der
Historiker. Überlegungen zum Fall Sofri, Berlin 1991.
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publicznej, za pomocą zdjęć i relacji, zwracając uwagę na konkretne przypadki nieszczęścia, biedy, bezprawia i przemocy.
Kolejną formą, w jakiej objawia się świadek historii, jest w końcu „żyjący świadek”, który uzyskał kluczowe znaczenie w ramach badań historii
mówionej. Impulsem tego nowego międzynarodowego kierunku badań,
który ukształtował się w latach 60. XX w. jako gałąź „historii współczesnej”, zmierza ku wzbogaceniu naszej wiedzy o wydarzeniach historycznych
o wymiar doświadczeń, jednocześnie wprowadzając do historiografii także
wymiar „historii oddolnej”15. Wielu historyków wyznaje zasadę uznawania za źródło jedynie „współczesne świadectwo”. Świadectwa dotyczące
Holokaustu, złożone przed 1946 r., są klasyfikowane inaczej, niż świadectwa spisane 50 lat po wydarzeniach. Żyjący świadek, jak to określił Grass,
jest „wymierającym gatunkiem”. To, że śmierć starszego pokolenia, będąca sama w sobie najbardziej oczywistą rzeczą na świecie, w ogóle stała się
współczesnym tematem, jest związane z przełomowymi wydarzeniami
II wojny światowej i Holokaustu oraz ze szczególną rolą tego starszego pokolenia, jako świadka. Żyjący świadkowie są ostatnim obecnym wśród nas
ogniwem łączącym nasze czasy z okresem dyktatury nazistowskiej. Terminologiczna zamiana „sprawców” na „żyjących świadków”, dająca się zaobserwować od około dziesięciolecia, wskazuje na rosnący dystans do epoki
zbrodni i jej historyzacji. A to dlatego, że żyjący świadkowie zaświadczają
o wszystkim, co możliwe, oprócz własnych zbrodni. W tematyce Holokaustu nie ma prawie w ogóle (dobrowolnych) „świadectw sprawców”, o wiele
więcej mamy świadectw ofiar. Te świadectwa z kolei stanowią historyczne novum i dlatego wymagają wprowadzenia „nowego” typu, mianowicie
„świadka moralnego”.
4. Świadek moralny
W konsekwencji Holokaustu, u schyłku XX w. świadek znalazł się w centrum uwagi, manifestując się w nowej odsłonie. Określę go mianem świadka „moralnego”, stworzonym przez izraelskiego filozofa Avishai Margalita.
Przedstawił on ten typ w jednym z rozdziałów swojej książki The Ethics
of Memory, opisując jego wyjątkowość na przykładzie osób, które przeżyły

15

Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der „Oral History”, red.
L. Niethammer, Frankfurt a.M. 1985.
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Holokaust16. W związku z tym, że ten nowy typ przejął cechy wszystkich
innych świadków, a jednocześnie fundamentalnie różni się od nich wszystkich, naszkicowanie, przynajmniej teoretyczne, zróżnicowanej „typologii
świadka” było tutaj konieczne.
Dla świadka religijnego i świadka moralnego wspólne jest to, że łączą
w sobie rolę ofiary i świadka. Jednakże tym, co odróżnia świadka moralnego
od męczennika jest to, że staje się on świadkiem nie poprzez swoje „umieranie”, lecz dzięki temu, że „przeżył”. Jako osoba, która przeżyła („nadzwyczajnie”), staje się z kolei przede wszystkim rzecznikiem i świadkiem tych,
którzy nie przeżyli; staje się rzecznikiem zamordowanych i przypomnieniem ich wymazanych z pamięci nazwisk. Dlatego też, jak zwróciła uwagę
Sigrid Weigel, świadectwo świadka moralnego stoi nie (tylko) pod znakiem
„oskarżenia”, jak świadectwo świadka jurydycznego, lecz także jest „skargą umarłych”. Skarga jako forma świadectwa ma niewiele wspólnego z buchalteryjną skrupulatnością świadectwa wymaganego prawem i zawiera
w sobie również właśnie milczenie jako prawo do niemówienia17. Drugą,
nie mniej istotną różnicą w porównaniu ze świadkiem religijnym, jest to,
że świadek moralny poświadcza nie tyle pozytywne przesłanie, ile moc najwyższego Boga, za którego warto umrzeć. W absolutnym przeciwieństwie
do takiej uświęcającej semantyki zostaje ujawniona kolosalna zbrodnia i otwarcie złożone świadectwo o obecności zła doświadczonego bezpośrednio
na własnej skórze, w formie zorganizowanego aktu bestialskiej przemocy.
Celem negatywnego przekazu nie jest nadanie sensu, czy stworzenie historii, na bazie której zakłada się wspólnoty. Z tego punktu widzenia takie
świadectwo nie tworzy wspomnienia „użytecznego” dla ogółu. (To jednak
nie oznacza, że takie świadectwo nie może być przekształcone w narrację,
która jest politycznie motywująca i dosięga aspektów państwowych).
Tak jak świadek religijny, także świadek moralny jest zdany na obecność świadka wtórnego, który przyjmie jego przekaz. Primo Levi już w Auschwitz śnił koszmary, że w końcu powrócił do domu, lecz tam nikt nie
chciał słuchać jego historii. Bez przyjęcia przesłania świadka moralnego,
jego ocalenie, z którym wiązał się absolutny obowiązek złożenia świadectwa, stałoby się bezsensowne.

16
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A. Margalit, The Ethics of Memory, Cambridge 2002, s. 147–182.
S. Weigel, Zeugnis und Zeugenschaft, Klage und Anklage, [w:] Zeugnis und Zeugenschaft,
Jahrbuch des Einsteinforum, Berlin 1999, s. 120–123.
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„Nikt
nie zaświadczy
za świadka”

to słowa z wiersza Aschenglorie Paula Celana18. W 1967 r., kiedy ukazał się ten
tom poezji, karty zaczęły się odwracać – zbierała się wspólnota coraz bardziej
zaintrygowana wtórnymi świadkami, która rozpoczęła zbieranie świadectw
ocalałych. Podczas gdy jeszcze na początku lat 60. świadectwa z wielkich procesów w sprawie Holokaustu w Jerozolimie (1961 r.) i Frankfurcie (1964 r.) były
jeszcze całkowicie wpasowane w surowy format sądowego przesłuchania, stopniowo tworzyło się środowisko społecznego zainteresowania, które dało ocalałym prawo do bycia wysłuchanym przez ludzi także poza ramami instytucji.
Bernhard Giesen w swoim studium Triumph and Trauma w sposób przekonujący przedstawia ten nieunikniony związek między świadkiem pierwotnym a wtórnym, między ofiarą przeżywającą traumę a wspólnotą moralną.
W chwili prześladowania, poniżenia i mordu ofiary doświadczające traumy
nie mają twarzy, głosu, miejsca, historii. Dopiero uniwersalistyczna wspólnota stojąca poza diadą sprawca–ofiara, składająca się z „osób trzecich”
(terstes), które nie zostały dotknięte wydarzeniami, przysłuchuje się świadectwu tych świadków, nadając im status ofiary19. Tym samym z „ofiary”,
będącej konsekwencją wiktymizującego aktu przemocy, powstaje „ofiara”,
będąca społeczną konstrukcją wspólnoty moralnej i jej publicznej perspektywy. Wspólnota moralna, która na bazie wartości cywilnospołecznych
dystansuje się od wiktymizującego aktu przemocy, tendencyjnie obejmuje całą ludzkość, gdyż jest stworzona na fundamencie uniwersalistycznych
wartości godności ludzkiej i szacunku dla fizycznej integralności bliźnich.
Jako inkluzywna uniwersalistyczna wspólnota opiera się jednocześnie na
publicznej i nieograniczonej arenie dyskursu, a tym samym stoi w opozycji do grup ekskluzywnych, kreślących wyraźne granice tożsamości, zaakcentowane przez kryteria przynależności. Za pomocą funkcji definiowania
porządku moralnego i podkreślania winy i odpowiedzialności dyskurs ten
przyjmuje pewne warunki systemu prawnego, które uogólnia, przenosząc

18
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P. Celan, Atemwende, Frankfurt a.M. 1967, s. 68.
B. Giesen, Triumph and Trauma, London 2004, s. 51. Nie mogę podążać jednak za Giesenem w jego uogólnieniu traumatycznego pojęcia ofiary jako wytworu bezosobowego
i anonimowego współczesnego społeczeństwa masowego; ibidem, s. 51, 53, 65.
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do społeczeństwa. Nie konkurując z systemem prawnym, ten uniwersalistyczny dyskurs bierze pod uwagę gwałtowność i rozmiar zbrodni, którą
przepracowuje się bardzo fragmentarycznie i niedoskonale w formie postępowania karnego20. W taki sposób akt składania wtórnego świadectwa zostaje przyjęty przez społeczeństwo, które następnie przepracowuje traumatyczną przeszłość, posługując się formami odpowiedzialności politycznej
i kultury pamięci, stawiającej w centrum empatię i solidarność z ofiarami.
W tym nowym typie „świadka moralnego” Margalit wyróżnił trzy szczególnie ważne aspekty: ucieleśnioną prawdziwość świadectwa, konstrukcję
moralnej instancji oraz misję prawdy. Najpierw zajmijmy się aspektem ucieleśnionej prawdziwości: Margalit starannie odróżnia świadka moralnego
od neutralnego i obojętnego obserwatora, który jest charakterystyczny dla
typu świadka jurydycznego i świadka historii. Według Margalita sprawą
absolutnie decydującą dla świadka moralnego jest unia personalna ofiary
i świadka: zbrodnię, o której zaświadczają, oboje przeżyli na własnej skórze.
W związku z tym, że pozostając bez ochrony byli bezpośrednio wystawieni
na przemoc, wpisała się ona w ich ciała i dusze. Tym samym ciało pozostaje
miejscem, w którym rozgrywa się traumatyzująca przemoc, a wraz z nią
jednocześnie „pamięć” tego świadka, której nie da się tak łatwo pozbyć,
jak wiadomości, którą ma do przekazania posłaniec. Świadek moralny nie
jest naczyniem, w którym można umieścić wiadomość – naczyniem jest
tutaj sama wiadomość. Jednocześnie w nowym świetle stawiane jest pytanie o prawdziwość świadectwa: niemożliwe jest potwierdzenie go przysięgą, tak jak w przypadku świadka występującego przed sądem, ani – jak
w przypadku posłańca – za pomocą formuły poświadczającej. Prawdziwość
i uznanie takiego świadectwa tkwi jedynie w udziale w traumie Holokaustu poprzez bezpośrednie i niezbywalne cielesne doświadczenie przemocy.
Ucieleśniona prawdziwość świadka jest w tej sytuacji jeszcze ważniejsza,
niż autentyczna i staranna dbałość o szczegóły relacji, jaką stwierdzono
w przypadku niejakiego Binjamina Wilkomirskiego21. Świadkowie moralni, jak pisze Jay Winter, „nie są specjalistami w zakresie jedynej prawdy.
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Ibidem, s. 65.
Binjamin Wilkomirski, alias Bruno Dössecker, był autorem autobiografii Holokaustu (Bruchstücke, Frankfurt 1995), która następnie okazała się fałszerstwem. Autor,
który z dużą dokładnością opisuje swoje doświadczenia z dzieciństwa w obozach
śmierci, w latach 40. nigdy nie opuścił Szwajcarii.
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To, co mają do zaoferowania, jest bardzo subiektywną konstrukcją ekstremalnej sytuacji, w której się znaleźli”22. Jako ucieleśnienie traumatycznych
doświadczeń, są jednocześnie ofiarami i żywymi dowodami zbrodni, o których dają świadectwo.
Wymieniając kolejną różnicę między świadkiem jurydycznym a moralnym, Margalit nawiązuje do przemyśleń Bernharda Giesena, że świadek
składa swoje świadectwo nie przed instytucją sądu, lecz na bardziej powszechnej „publicznej arenie wspólnoty moralnej”. Moralność pewnie nie
jest substytutem prawa, jest uzupełnieniem prawa i odpowiedzią – i to
po trosze jeszcze później, po upływie dziesięcioleci i stuleci – na nadmiar
transkryminalnej zbrodni. Mając możliwość bycia wysłuchanym poza sądem, świadkowie składający świadectwo performatywnie i interaktywnie
tworzą wspólnotę moralną, która nawet nie ma stałej formy ani instytucji.
Powstaje jedynie dlatego, że się do niej apeluje. Dopiero poprzez włączenie
osoby trzeciej (terstis), tego neutralnego adresata, powstaje owa instancja
apelacyjna, która umożliwia złożenie świadectwa, wysłuchanie historii
ofiary i potwierdzenie jej świadectwa23. Obecnie można zaobserwować
tendencje pokazujące, że również system prawny dąży do nadania formy
prawnej pytaniom moralnym. W pewnym stopniu jest to odpowiedź systemu prawnego na nacisk rosnącej publicznej świadomości moralnej. Wśród
nowych ustaw znajdują się „ustawy o pamięci”, na mocy których karalne
jest negowanie Holokaustu, ale także innych traumatycznych wydarzeń historycznych, takich jak wywóz i wykorzystywanie niewolników z Afryki
oraz ludobójstwo Ormian. Jednakże w systemie prawnym te ustawy znacznie różnią się od innych przepisów – mają raczej symboliczne znaczenie24.
Trzecią cechą świadka moralnego, obok ucieleśnienia świadectwa i tworzenia moralnej instancji, jest według Margalita „misja prawdy”. Zakłada ona
istnienie świata, w którym świadectwo ofiary, która przeżyła traumę, zostaje
zignorowane, zanegowane, wyparte, zapomniane, sfałszowane lub w jakiś
inny sposób zatuszowane. Misja prawdy świadka moralnego stoi w sprzeczności z potrzebą zatajenia prawdy o transkryminalnym sprawcy. Stosunek
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J. Winter, Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century, New Haven 2006, s. 271.
W związku z transkryminalną zbrodnią w międzyczasie powstała także instytucja
prawna: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Por. K. Ambos, Internationales Strafrecht, München 2006.
Informacja od Thomasa Henne.
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jednego względem drugiego można porównać do wypukłej i wklęsłej strony soczewki – jedno wywołuje drugie na pierwszy plan. Typową intencją
sprawcy jest zacieranie śladów i obrona przed winą poprzez negowanie
i inne strategie uniku. Zbrodnią doskonałą jest taka zbrodnia, w której
przestępca nie pozostawia śladów, i już sam fakt zbrodni jest skutecznie
zatuszowany. „Któż dziś pamięta jeszcze o Ormianach?” – pytał Hitler
drwiąco i zuchwale w 1939 r., w którym wywołał swoją morderczą wojnę.
Jego życzeniem było, aby również „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” nie pozostawiło żadnych śladów w pamięci25. Zapomnienie chroni
sprawców i osłabia ofiary, w konsekwencji czego pamięć w postaci świadectwa stała się etycznym obowiązkiem i formą późniejszego oporu. Prawda,
co wielokrotnie podkreślano, jest pierwszą „ofiarą” wojny (w znaczeniu casualty); w przypadku ludobójstwa – jest jedyną rzeczą, którą można odzyskać.
Jest także istotą Truth and Reconciliation Commission, której zadaniem jest
uczciwa rekonstrukcja historycznej prawdy o przebiegu traumatycznych wydarzeń po zmianie reżimu i wojnach domowych (częściowo włączając w to
proces prawny)26.
W wypadku nazistowskiej zbrodni mordu na Żydach zapomnienie i zacieranie śladów nie stanowiły późniejszej strategii tuszowania, lecz same
już były częścią tej zbrodni. Jest to strategia ukrywania i zatajania, która
w wypadku sprawców przynajmniej pośrednio pozwala wywnioskować subiektywną świadomość zbrodni i winy. Güntherowi Andersowi zawdzięczamy świetne stwierdzenie, „że wyparcie nie pojawia się dopiero po popełnieniu przestępstwa, lecz w samym działaniu, w czasie działania, nie: przed
działaniem, ale wręcz jako warunek działania”27. Z tym życzeniem zapomnienia wyrażanym przez sprawcę koresponduje niczym odbicie lustrzane
prośba ofiary o złożenie aktu świadectwa moralnego. Podczas gdy jedno
jest nastawione na zapomnienie i zatuszowanie, celem drugiego jest zabezpieczenie śladów, pamięć i opowiadanie. Jak pisze Jay Winter, świadkowie
moralni są ludźmi, „którzy zachowują uczucie wściekłości, przerażenia

25
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D. Rupnow, Vernichten und Erinnern. Spuren nationalsozialistischer Gedächtnispolitik,
Göttingen 2005.
A. Boraine, A Country Unmasked, Oxford 2000.
G. Anders, Wir Eichmannsöhne. Offener Brief an Klaus Eichmann, München 2002,
s. 79–80.
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i frustracji wobec kłamstw, udawania, zmiany znaczenia lub tuszowania
boleśnie przez nich doświadczonej przeszłości”28.
Świadectwo – na zawsze?
Na zakończenie powróćmy jeszcze do podstawowych znaczeń słowa „świadectwo”. W kontekście religijnym przybiera ono formę wyznania, w kontekście świeckim posttraumatycznej epoki po Holokauście łączy się z misją
prawdy. W niektórych hebrajskich modlitewnikach akcentuje się, także typograficznie, ścisły związek między „wyznaniem” i „świadectwem”. Modlitwa Szema, z którą na ustach umiera żydowski męczennik, jest skonstruowana w taki sposób, że ostatnia litera pierwszego słowa i ostatnia litera
ostatniego słowa jest wyróżniona powiększoną czcionką. Obie litery razem
dają kombinację ‘ceD’, co oznacza zarówno „świadka”, jak i „świadectwo”.
Teolog Jürgen Ebach wskazał na kolejną grę literową, która jest ciekawa ze
względu na podstawowe znaczenie pojęcia świadectwa29. W księdze Hioba
jest miejsce, w którym słowo ‘ceD’ (świadectwo) jest połączone ze słowem
‘caD’, mającym tę samą kombinację liter, o innej wokalizacji i oznaczającym
tyle, co „na zawsze”, „na wieki” (Hi 19, 23–24). Oczywiście akt składania
świadectwa ma bardzo wiele wspólnego z przyszłością.
„Świadczenie” ma też wiele wspólnego z pamięcią. Oczywiście świadczenie zawiera w sobie pamięć, czy to w obszarze prawnym, czy religijnym
czy też politycznym, ale zawsze w przestrzeni publicznej. Bez publiczności
nie ma świadectwa. W wypadku świadka moralnego dodatkowo nie chodzi tylko o retrospektywne wspomnienie traumatycznego doświadczenia,
lecz także o inny wymiar prospektywnego zabezpieczenia tego świadectwa
w przyszłości: o ustanowienie prawdy, której należy się trzymać w celu zachowania pamięci, i która ma obligatoryjny charakter, gdyż w jej świetle pamięć jawi się jako „moralna”, a zapomnienie jako „niemoralne”. Monotonia
standardowej formuły „nigdy więcej!”, która towarzyszy pedagogice i retoryce Holokaustu, jest również wyrazem tej postawy, która sprawia, że pamięć
o traumatycznej historii staje się świadectwem moralnym „na całą przyszłość”.
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J. Winter, Remembering War. The Great War Between Memory and History in the
Twentieth Century, New Haven 2006, s. 267. Dobrym przykładem jest sprawa Davida
Irvinga kontra Deborah Lipstadt, w której misja prawdy z postępowania sądowego
została przeniesiona na grunt dyskursu nauk historycznych.
J. Ebach, XXXX, [w:] H. Lowey, B. Moltmann, Erlebnis – Gedächtnis – Sinn: Authentische
und Konstruierte Erinnerung, Frankfurt a.M.–New York 1996.
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„Załamanie cywilizacji” Holokaustu jawi się jako epokowy i nieodwracalny
cywilizacyjny etap, o którym ludzie powinni pamiętać i który muszą przyswoić, aby nigdy więcej się nie cofnęli. Innymi słowy, w świadczeniu chodzi o pamięć w znaczeniu podtrzymywania moralnego stanu świadomości
w nieokreślonej przyszłości.
Przy tym stwierdzeniu od razu nasuwa się pytanie, w jaki sposób jest zagwarantowane spisanie pamięci. Czy człowiek w ogóle sprosta temu projektowi? Już Nietzsche zadawał to pytanie: „Jak człowiek tym na wpół tępym, na
wpół nierozsądnym chwilowym rozumem, tym swoistym zapominalstwem,
zapamięta coś w taki sposób, aby to pozostało obecne?”30. To jest podstawowy problem każdej kulturowej mnemotechniki, której prototypem może
być ostatnia wola Mojżesza. Mojżesz wypracował złożoną rytualną mnemotechnikę dla Izraelitów, która miała przetrwać ich wrodzone zapominalstwo oraz zmianę miejsca z pustyni na Ziemię Obiecaną, przy jednoczesnej
zmianie epoki pokolenia doświadczeń na epokę przyszłych pokoleń. Ten program, jak wiemy, został rzeczywiście zrealizowany w judaizmie. Odpowiedź
Nietzschego na to pytanie była inna – mówił on o kulturowej mnemotechnice bólu. „W pamięci zostaje jedynie to, co nie przestaje boleć”. Tę mnemotechnikę realizuje się dzisiaj tak, że izraelskie wycieczki szkolne podróżują
do Auschwitz, a młodzież w wieku 17 lat staje w obliczu pamięci o własnym,
fizycznym przeżyciu podróży i szokującej konfrontacji z poszczególnymi historiami cierpienia. Pamięć jest tutaj czymś więcej niż szkolną lekcją historii;
oznacza wprowadzenie do dystynktywnej i ekskluzywnej wspólnoty cierpienia, definiowanej przynależnością do wspólnej traumy. Tak więc dzisiaj
musimy odróżnić mnemotechnikę, realizowaną poprzez tworzenie dystynktywnej (etnicznej) grupy, od mnemotechniki realizowanej poprzez uniwersalne symbole i rytuały, których adresatami są jednostki uniwersalistycznej
wspólnoty moralnej spoza różnych grup i narodów. Taka mnemotechnika wiedzie przez spisywanie, nagrywanie wideo, filmy, muzea i pomniki.
Wszystkie te znaki przestankowe są świadectwami dla potomności w takim
znaczeniu, że żądają zabezpieczenia prawdy w przyszłości i utrwalenia jej
na stałe. Obecnie najwyraźniej daje się to wyczytać z ilości zgromadzonych
w archiwach „relacji”, które powstały i powstają w obliczu szybko wykruszającego się pokolenia, które doświadczyło zdarzeń z historii. Świadectwa
te w wielkim stylu zostały spisane, zebrane, utrwalone i zabezpieczone, aby

30

F. Nietzsche, Werke in drei Bänden, wyd. K. Schlechta, München 1960, t. 2, s. 802.
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w przyszłości korzystały z nich także młodsze pokolenia. Steven Spielberg,
założyciel Shoah Visual History Foundation, zajmującej się filmowaniem
świadectw osób, które przeżyły Holokaust, następującymi słowami opisał
w pewnym wywiadzie swój projekt: „Zgromadziliśmy ponad 50 tys. relacji
żyjących świadków z 57 krajów, w 31 językach. Czas trwania nagrań wyniósłby łącznie 14 lat, jest to taka ilość taśm wideo, która wystarczyłaby, aby
owinąć nimi kulę ziemską”31.
„Świadectwo na zawsze” (ceD lecaD) jest dokładnie tym, co zostało stworzone w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, dzięki wspólnym staraniom
w wielu miejscach na świecie. Ten projekt tworzenia trwałej pamięci jest
tak wyraźny, że nasza epoka historyczna jest słusznie charakteryzowana
poprzez „memoralizację”. Jednakże takie działania w kierunku zabezpieczenia pamięci w żadnym razie nie rozwiązują podstawowego problemu
świadczenia o przeszłości. Świadectwo i świadczenie, utrwalanie i działanie performatywne, koniecznie muszą istnieć obok siebie jako wzajemnie
uzupełniające się aspekty. Świadczenie jest i pozostanie działaniem, które
polega na powielaniu i powtarzaniu; tutaj jeden raz się nie liczy. Zatem to
od przyszłych pokoleń zależy, czy siła spisanych świadectw na stałe ukształtuje ludzkość jako moralną wspólnotę. Aby tak było, muszą one nadal szukać możliwości bycia wysłuchanym. Nie może zabraknąć świadków, którzy
nadal będą świadczyli za świadków.

31

E. Lappin, Der Mann mit zwei Köpfen, Zürich 2000, s. 5. Na temat gatunku wspomnień wideo por. A. Assmann, History, Memory, and the Genre of Testimony, „Poetics Today. International Journal for Theory and Analysis of Literature and Communication”, t. 27 (2006), nr 2, s. 261–273.
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1
Wstęp
Tytuł niniejszego rozdziału ilustruje pewne cechy charakterystyczne dla czasów, w których żyjemy. Po pierwsze, liczba mnoga od słowa „pamięć” wskazuje
na mnogość kultur i języków, która ma swoje źródło w dzisiejszym rozproszeniu ludzi po świecie. Mnogość, która – miejmy nadzieję – w przyszłości przesiąknie całkowitym poszanowaniem drugiego człowieka, dzięki czemu wielokulturowość, wielojęzyczność i wielorasowość nie będą tylko pustymi słowami.
Tytuł odnosi się także do wielowarstwowości każdego procesu przedstawienia,
która nie może być sprowadzona wyłącznie do starej metafory o dwustronnej relacji rzeczywistości i jej wyobrażenia – a pamięci jako przedstawieniem
par excellence. Po drugie, mimo że „milczenie” jest złożonym zjawiskiem, na
początek możemy rozpatrywać je dosłownie, jako coś, co następuje przed i po
dźwięku, jako obszar wokół słowa, przestrzeń, w której umiejscowiona jest
mowa. Po trzecie, [użyte w oryginalnym tytule angielskim – przyp. tłum.]

1 		

Tłumaczenie na podstawie: L. Passerini, Memories Between Silence and Oblivion, [w:] Memory and Utopia. The Primacy of Intersubjectivity, London–New York
2007, s. 15–32. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autorkę. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).

Luisa Passerini

19 4

słowo oblivion, przetłumaczone jako „zapomnienie”, wybrałam ze względu
na jego dźwiękowe podobieństwo do istniejącego w moim ojczystym języku włoskim słowa oblio, używanego we włoskim równie często, jak często
w angielskim używa się słowa forgetting2. Zakorzenione w łacinie słowo
oblivisci, z którego wywodzą się także francuskie oubli czy hiszpańskie olvido, oznacza „zabrać”, podczas gdy angielskie forget i niemieckie vergessen
dosłownie oznaczają „mieć odebrane”3. Słowo „zapomnienie” (oblivion) zawiera w sobie działanie i bierność, czym bardzo przywodzi na myśl pierwotne znaczenie słowa oblivisci.
Wreszcie, milczenie i zapomnienie są często mylone, gdy pamięć jest
analizowana jako narracja – ustna lub spisana. To, czego się nie mówi, może
pozostawać niewypowiedziane albo dlatego, że zostało wyparte – przez
traumę, kontrast z teraźniejszością czy konflikt między tym, co indywidualne i zbiorowe – albo dlatego, że warunki do wypowiedzenia tego już nie
istnieją bądź jeszcze nie zaistniały. Czasami zmiana uwarunkowań sprawia, że cisza zostaje przerwana, a wspomnienia uwolnione, czasami natomiast cisza trwa tak długo, że pamięć się zaciera i przychodzi zapomnienie.
Jednocześnie milczenie może także pielęgnować historię, która w ukryciu
przeczekuje okres ciemności, aby ostatecznie ukazać się na nowo w pełnym
świetle w jeszcze bogatszej formie4.
Pamiętanie o pamiętaniu, zapominanie o zapominaniu
Święty Augustyn w swoich Wyznaniach zwraca uwagę na niezwykłą i niełatwą do pojęcia naturę samej pamięci, a także na związek między pamięcią a zapomnieniem. Pisze o uniwersalności pamięci, która cechuje nawet
zwierzęta i ptaki, powracające przecież do swoich domów i życia; zauważa
jednak również paradoks pamięci: nie możemy szukać czegoś, co zgubiliśmy, jeśli choć po części o tym nie pamiętamy. Pamięć opiera się zatem
na autorefleksji: „Pamiętam, że pamiętam”5. To pamiętanie siebie samego,

2 		

3 		
4 		

5 		

Autorka używa w oryginale dwóch słów: oblivion – oznaczającego zapomnienie
w znaczeniu niepamięci lub popadnięcia w niepamięć i forgetting – oznaczającego
zapominanie, czynność polegającą na zapominaniu (przyp. tłum.).
H. Weinrich, Lethe. Kunst und Kritik des Vergessens, München 1997.
G. Bonansea, Scrivere la guerra. Paesaggi al confine tra linduaggi e immaginari sociali, „Storia e problemi contemporanei”, 12 (1999), nr 24, s. 103–113.
Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie tłumaczenia cytatów pochodzą od tłumacza
artykułu (przyp. tłum.).
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swojej duszy, swojej historii: „[…] z radością myślę o minionym smutku”6. Dochodzi w końcu do tego, że wzajemne przeplatanie się pamięci i zapominania
jest tak złożone, iż święty Augustyn, zagubiony, zwraca się do Boga z prośbą
o oświecenie: „Bóg jest poza pamięcią, jakkolwiek ogromna by ona nie była”7.
Ten paradoks można odnieść nie tylko do historii jednostek, lecz także
do historii całych cywilizacji. Yosef Yerushalmi, wygłaszając w 1987 r. prelekcję Usages de l’oubli, przyznał, że przez jakiś czas odrzucał zaproszenie
do wypowiadania się na ten temat. Jego opór wynikał z pamięci o ryzyku
zapomnienia o Torze, jakie istniało w starożytnym Izraelu, i świadomości
straty, jaką dla innych kultur stanowił sam rozwój pewnej konkretnej religii
i kultury żydowskiej. W rzeczywistości w momencie, gdy monoteizm zakorzenił się w Izraelu, cały rozbudowany i bogaty świat bliskowschodnich
religii i mitologii został zapomniany. Pozostała jedynie wypracowana przez
żydowskich proroków jego karykatura, zredukowana do bałwochwalczego
oddawania czci drzewom i kamieniom. A potem zapomniano nawet o zapominaniu i strata stała się bezpowrotna.
Taka autorefleksja daje wskazówki do zrozumienia, jak wygląda łańcuch
wyobrażeń składających się na proces pamiętania/zapominania. Tak naprawdę jest to proces wyobrażenia na temat tych wyobrażeń, w którym
każdy krok odnosi się lub jest lustrzanym odbiciem innego, a obiekt przemieszcza się pomiędzy wieloma warstwami wyobrażeń i tworzy nowe.
Obiekt nie może bowiem przyjmować wyobrażeń, nie tworząc nowych. Innymi słowy, nie może nic komunikować, samemu nie przyczyniając się do
mnogości tych wyobrażeń. Jak na swój sposób zauważają i św. Augustyn,
i Yerushalmi, zarówno pamiętanie, jak i zapominanie, są złożonymi procesami w czasie i percepcji.
Wszyscy spotykamy się w czasie naszych badań z podobnymi zagadnieniami, choć formułujemy je nieco skromniej. Jak możemy odnaleźć ślady
zapominania i milczenia, jeśli nie da się ich bezpośrednio obserwować?
Wiemy, że czasami ciszę i milczenie można zauważyć dopiero wtedy, kiedy zostaną one przerwane. Nie chcemy jednak po raz kolejny tłumić tego,
co do tej pory uznawane było za marginalne czy mniej ważne, ani też
wzmacniać tego, co miało już pozycję hegemona. Podobne sytuacje ciążą

6 		

7 		

Tłumaczenie za: http://iwanicki.edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/augustyn_wyznania.pdf (dostęp: 12 VII 2018 r.) (przyp. tłum.).
Augustine, Confessions, ks. X, 13, 14, 16.
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nam w życiu codziennym, co zauważyła Martha Gellhorn8, odnosząc się do
swojego doświadczenia, w którym niekontrolowana pamięć przeniosła ją
nagle od przeżywania szczęśliwej chwili nad Morzem Czerwonym do wydarzenia sprzed sześćdziesięciu lat. Siedząc na dziedzińcu New Tiran Hotel
w Synaju Południowym, Gellhorn poczuła się nagle, jakby znajdowała się
znów w pokoju hotelu Gaylords w Madrycie zimą 1937 r. Z Madrytu jej pamięć przeniosła ją do Pragi, po wydarzeniach w Monachium. Podsumowując
te chwile zadumy, Gellhorn pyta, jaki jest sens żyć tak długo i podróżować
tak daleko, skoro koniec końców człowiek nie wie, co wie? Wydaje się, że jeśli
chcemy utrzymać samoświadomość, powinniśmy dokonywać takich autorefleksji i nie pozostawiać tego, co znajduje się w naszej pamięci lub zapomnieniu samemu sobie. Dlatego musimy pamiętać o tym, żeby pamiętać, a także
o tym, żeby zapominać – tak samo jak musimy starać się wiedzieć, co wiemy.
Francuski etnograf Marc Augé w swojej książce Les formes de l’oubli9
cytuje słowa psychoanalityka Pontalisa o pamiętaniu i zapominaniu: to, co
wyparte, to wcale nie fragment pamięci – un souvenir – który rzekomo
może wyłonić się nienaruszony na końcu całego łańcucha skojarzeń, jak to
było z magdalenką u Prousta (a raczej, jak niektórzy interpretują ten epizod). Wszystkie nasze wspomnienia są jak ekrany – ale nie w tradycyjnym
rozumieniu tego słowa, tylko jako ślady czegoś, co jednocześnie ukazują
i ukrywają. To, co zarejestruje taki ekran, nie jest bezpośrednią oznaką
fragmentu pamięci, tylko oznaką braku, nieobecności; a to, co jest wyparte, to nie wydarzenie, wspomnienie czy nawet pojedyncze ślady, tylko
sam związek między wspomnieniami i śladami. Z tej perspektywy nasze
zadanie, jako naukowców, można określić następująco: dissocier les liaisons instituées, zerwać ustalone więzi, i wytworzyć des liaisons dangereuses
[„niebezpieczne związki” – przyp. tłum.]. Innymi słowy, kiedy próbujemy
ustalić związek między milczeniem a aktem wspominania o czymś, między
zapomnieniem a pamięcią, nie pozostaje nam nic innego, jak szukać związków między śladami lub między śladami a ich brakiem. Musimy odważyć
się na interpretacje, które niosą ze sobą ryzyko tworzenia nowych asocjacji.

8 		
9 		

M. Gellhorn, Memory, „London Review of Books”, 1996.
M. Augé, Les formes de l’oubli, Paris 1998, s. 32–34.
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Ten wiek, ten kontynent
Wkraczając do świata pamięci, należy być świadomym, z jakiego miejsca
podróżujący startuje – a może być ono zupełnie inne od miejsca, do którego
dotrze – i w jakiej jest sytuacji. Przyjęta przeze mnie perspektywa jest zakorzeniona w literaturze europejskiej i europejskich tradycjach akademickich. Kontekst czasowy, do którego się odnoszę, został określony przez Erica Hobsbawma10 jako „krótkie dwudzieste stulecie” (co raczej oczywiste,
moje podejście podąża zupełnie inną ścieżką historyczną niż Hobsbawma):
od I wojny światowej do końca wieku. Używam określenia „europejski”
w pełni świadoma, że nasza kultura europejska jest w dzisiejszych czasach
bardzo niepełna i że w moim przypadku punkty odniesienia są ograniczone do zaledwie kilku z wielu krajów w Europie. Niemniej jednak spróbuję
odnieść się do wspólnej przestrzeni europejskiej, która – jak ufam – właśnie jest tworzona.
Jeśli chodzi o wymiar czasowy, należy zwrócić uwagę na specyficzność
XX w., gdy chodzi o proces pamiętania i zapominania. Anna Rossi-Doria11
w swej małej i mocnej książce o pojednaniu pomiędzy historią i pamięcią
w przypadku deportacji, zauważa, że XX w. był w swej większej części czasem unieważniania pamięci. Pozwalał rozwijać się tendencji do usuwania
przeszłości, a według Waltera Benjamina swoje źródło miał w cechującym
współczesność kryzysie pamięci i doświadczenia. Próby tego unieważniania pamięci podejmowały reżimy totalitarne, ale nie tylko one. Jak się
przekonamy, zdarzało się to także w państwach demokratycznych lub pod
przejściowymi politycznymi reżimami.
Każde działanie, mające na celu unieważnienie pamięci, nie może jednak obyć się bez wytworzenia nowego zestawu wspomnień, mającego gwałtownie zastąpić poprzednie. Pole pamięci to na wielu płaszczyznach pole
bitwy. Można więc powiedzieć, że mówimy z pozycji stulecia, które dało
początek przeciwstawnej parze pamięć−zapomnienie. Wzrost, ale i ambiwalentny charakter form pamięci, świetnie przedstawił Raphael Samuel
w Theatres of Memory12, pokazując, jak pamięć może obrócić się w pewien
rodzaj zapomnienia, pomiędzy nostalgią a konsumeryzmem.

10

11
12

E. Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991, London
1994.
A. Rossi-Doria, Memoria e storia: il caso della deportazione, Soveria Mannelli 1998.
R. Samuel, Theatres of Memory, London 1994.
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Przykładem dwoistości, polegającej na jednoczesnym sławieniu i unieważnianiu pamięci, może być transformacja Hiroszimy w miejsce przyjemności i miejskiej rozrywki. Lisa Yoneyama13, przeprowadzając badania
w latach 1986−1990, analizowała estetykę odnowionej Hiroszimy, którą definiuje jasność, wygoda i czystość. Miasto przeistaczało się w zorientowane
na przyszłość megalopolis, w którym rozwija się międzynarodowy handel
i konsumpcja, gdzie to, co ciemne i przygnębiające zostało zmienione w jasne i radosne. Yoneyama podsumowuje, że w oficjalnej kartografii pamięci
rzadko jest miejsce na śmierć, złość, żal czy ból.
Nieprzypadkowo pierwszym przystankiem mojej podróży jest miejsce
spoza Europy. Chciałam bowiem pokazać, że pamięć Europy, w ramach
której chcę pracować, musi być umiejscowiona w kontekście całego świata. Chcę tutaj zasygnalizować, że ten horyzont, który stanie się oczywisty
w rozdziale czwartym, jest stale obecny w moim umyśle i w moich badaniach. Jednakże jestem jednocześnie krytyczna wobec europocentryzmu
jako formy interwencji kulturowej14.
Wydaje mi się, że najwięcej o skomplikowanym charakterze XX w. w kontekście pamiętania i zapominania mówi nam kontrast widoczny w podejściu
różnych kultur i narodów do nazistowskich represji i masowych mordów15.
Jak twierdzi Isabel Fonseca16, podczas gdy Żydzi odpowiedzieli na ludobójstwo
upamiętnieniem zorganizowanym na wielką skalę, reakcją Romów była „sztuka zapominania”, która w specyficzny sposób łączy w sobie fatalizm i filozofię
carpe diem. Dla Romów „zapominanie” nie oznacza bynajmniej popadnięcia
w samozadowolenie; ma ono raczej znamiona wyolbrzymionej przekory. Choć
podaje się różne liczby zabitych Romów (od niecałych stu tysięcy do nawet
jednego miliona, przy czym kwestii tych nie możemy sprowadzać tylko do
ilości), to wiadomo, że ogromna ich liczba została „pochłonięta”, co w języku
Romów określa się Porajmos. Wielu z nich naziści poddawali torturom i eksperymentom medycznym. Te masowe zbrodnie nie były przedmiotem procesów norymberskich, podczas których nie wezwano na świadków żadnych

13

14

15
16

L. Yoneyama, Taming the Memoryscape: Hiroshima’s Urban Renewal, [w:] Remapping
Memory: The Politics of Time Space, red. J. Boyarin, Minneapolis–London 1994.
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Cyganów. Dopiero w 1995 r. jeden nazista został skazany za zbrodnie na
Cyganach. Fonseca upatruje źródeł romskiego milczenia w tym, że Romowie zdają się nie mieć czy nie potrzebować poczucia wielkiej historycznej
przeszłości. Nierzadko ich wspomnienia nie sięgają dalej niż trzy czy cztery
pokolenia wstecz – co może być dziedzictwem czasów wędrowania, gdy
zmarłych dosłownie zostawiano za sobą. Dlatego też II wojna światowa
i Porajmos mają swoje miejsce w pamięci, ale obecnie nie uzyskały żadnych
istotnych tradycji upamiętnienia, nie wywołały też żadnej poważniejszej
dyskusji na ten temat, jakby Cyganie nie byli zainteresowani swoją burzliwą i tragiczną historią. Być może powoli się to zmienia, widzimy bowiem
ostatnimi czasy, że Romowie zaczynają upamiętniać swoje uwięzienie
w nazistowskich obozach koncentracyjnych17, niemniej jednak początkowo
podejście Żydów i Romów do pamiętania i zapominania było bardzo różne.
Wydaje mi się, że ta różnica postaw, od aroganckiego milczenia do pomnika pamięci, wiele mówi o dzisiejszych czasach i dwoistym charakterze
XX w. Nie zapominajmy jednakże, że budowanie pomników ku czci pomordowanych w Shoah było poprzedzone długim okresem ciszy. Refleksje
na temat Shoah, jego historycznego znaczenia dla Zachodu i miejsca w jego
dziedzictwie, rzeczywiście formowały się powoli. Ludobójstwa uważano za
potworne wyjątki w tradycji zachodniej, i to zarówno w literaturze antyfaszystowskiej, jak i nawet w analizach krytycznych na temat II wojny światowej18. Ciemna strona tej tradycji była poniekąd ukrywana przez dziesięciolecia trwania zimnej wojny. To, jak ważna jest napisana w 1951 r. książka
Hannah Arendt Brzemię naszych czasów, w której autorka wyjaśnia, że
zrozumienie ludobójstwa to brzemię, które narzuciła nam nasza historia,
zostało dostrzeżone dopiero w latach 70. XX w. i to przez garstkę ludzi.
Mając na uwadze, że sama istota ludobójstwa może stać się bez znaczenia, jeśli zostanie nadmiernie rozbudowana, należy pamiętać, że zadanie
zrozumienia, czym ono jest, nie ogranicza się jedynie do Europy. Nie zapominajmy o ludobójstwach popełnianych przez różnych ludzi w różnych
momentach historii, a zwłaszcza o tych dokonywanych przez Europejczyków na ludach z innych kontynentów. Jednym z bardziej znaczących
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przypadków jest ludobójstwo dokonane podczas kolonizacji Ameryki Południowej, które zostało zresztą nazwane dosłownie ludobójstwem19. Nie
musimy jednak oddalać się za bardzo od Europy, żeby znaleźć przykłady
zarówno kolonializmu, jak i milczenia, którym go objęto.
Milczenie jako wyparcie wspomnienia i jako narzucona „amnezja”
W połowie sierpnia 1999 r. „Le Monde” opublikował bardzo długi artykuł
i wstępniak na temat bardzo znaczącego przypadku milczenia w sferze
publicznej w Europie w drugiej połowie XX w.:
Prawda o tym, jak w październiku 1961 r. tłumiono w Paryżu demonstrację algierskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego, przez długi czas skrywana przez władze publiczne, pomału zaczęła wychodzić na światło dzienne za sprawą raportu przygotowanego
przez zastępcę prokuratora generalnego francuskiego Najwyższego Sądu Apelacyjnego. Po przeanalizowaniu archiwów sądowych i uzyskaniu specjalnej zgody na dostęp
do dokumentów [prokurator ujawnił], że w nocy z 17 na 18 z rąk policji zginęło co najmniej 48 osób, podczas gdy do tej pory oficjalnie mówiono o 3 zabitych.

W artykule opisywano też, jak rząd wolał milczeć na temat całego zajścia,
mimo że został poinformowany o tym, że setki ludzi zostały wrzucone
przez policję do Sekwany, przez prefekta policji, który wysłał do gabinetu
premiera wiadomość na ten temat. „Le Monde” wskazał władze jako odpowiedzialne za tę „amnezję” i nawoływał do przyznania, jak ważne jest
pogodzenie się z tym, co zaszło ponad czterdzieści lat temu, aby wesprzeć
to, co określa się „odbudową stosunków francusko-algierskich”.
W tym wypadku wysiłki rządu, mające na celu zamaskowanie własnej odpowiedzialności za śmierć demonstrantów i ukrycie znaczenia tej masakry dla stosunków między Francuzami i skolonizowanym narodem, pomiędzy Europejczykami i nie-Europejczykami, doprowadziły w pamięci publicznej do zapomnienia.
To zapomnienie było częścią większego procesu zanikania wojny algierskiej we
francuskiej pamięci zbiorowej20. Filmowcom i pisarzom, chcącym ujawnić szczegóły sprawy, cały czas utrudniano pracę. Film Octobre à Paris,
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w którym Jacques Panijel przeprowadza wywiady z ocalałymi z masakry,
został w 1962 r. ocenzurowany i zakazany na dziesięć lat. Gdy dokumenty
France Presse udostępniono badaczom, okazało się, że brakuje akt dotyczących Października 196121. Nigdy nie poznamy dokładnej liczby zabitych, ale
świadkowie mówią o ponad trzystu Algierczykach, którzy wówczas zaginęli – niektórzy z nich zostali zapewne deportowani do Algierii. Szacunki zakładające dwustu zabitych wydają się prawdopodobne22. Historia pamięci
o tych wydarzeniach jest historią walki z milczeniem, które miało wymusić
zapomnienie, co jednak udało się tylko częściowo. Jak zauważa Jean-Luc
Einaudi, „milczenie dawało wielu Algierczykom schronienie”. Opisuje on
poruszające spotkanie w Algierii z jedną z takich osób, z mężczyzną, który
wciąż odczuwa silnie skutki tamtej nocy: nie widział na prawe oko, został
bowiem postrzelony w głowę przez policjanta. W nocy po udzieleniu wywiadu mężczyzna nie mógł zasnąć, a następnego dnia odmówił kontynuowania rozmowy, tłumacząc: „Nie chcę pamiętać”23. Wymuszone milczenie
i zapomnienie dosięgnęły jednego z bohaterów wydarzeń.
Jeśli taka „amnezja” w sferze publicznej i prywatnej jest narzucona przez
władze, zyskuje przyzwolenie tych, którzy władzy nie mają, ale akceptują
i kontynuują narzucone im milczenie. Takie współdziałanie jest wyraźnie
widoczne w badaniach Marylin Young24 poświęconych milczeniu o podobnej naturze – o wojnie koreańskiej w USA. Wojna ta trwała w latach
1950−1953 i była równie brutalna, jak wojna wietnamska, niemal dorównując jej liczbą zabitych (w krótszym czasie), nie doprowadziła jednak
do podobnego przeanalizowania narodowej tożsamości i poczucia celu.
W projekcie Young chodzi o zrozumienie pewnego braku w historii i opinii
publicznej. Young analizuje między innymi rolę, jaką odgrywali niektórzy
intelektualiści podczas sympozjum „Partisan Review” zorganizowanego
w 1952 r. Ci intelektualiści nie chcieli dostrzec niepopularności tej wojny
i woleli nie kalać amerykańskiego triumfu w II wojnie światowej. Wojna
koreańska pojawiła się w publicznej pamięci dopiero po doświadczeniach
z Wietnamem – jak gdyby pamięć była żywą tkanką, w której rozdrapanie
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jednej rany ma wpływ na cały organizm, a poruszenie uśpionych wspomnień jest możliwe w późniejszym czasie – dlatego pierwsza historia mówiona dotycząca wojny koreańskiej pochodzi dopiero z 1988 r. Wojna ta
całkiem słusznie zyskała miano „zapomnianej wojny”. Dopiero niedawno
agencja Associated Press ujawniła, że między 23 a 26 lipca 1950 r. oddziały
amerykańskie dokonały masakry setek cywilów pod No Gun Ri. Ujawnienie tych informacji było wynikiem wspólnego śledztwa dziennikarza z Korei i dwóch dziennikarzy amerykańskich25.
Wracając do Europy – na tym kontynencie można znaleźć wiele przykładów wymuszonego milczenia, na większą i mniejszą skalę, zbiorowego
i indywidualnego. Można powiedzieć, że jest wręcz zbyt wiele przykładów,
wśród których można wybierać. Jednym z nich jest choćby milczenie, które
zapanowało po wyświetleniu przez brytyjską telewizję w 1988 r. filmu Mother
Ireland. Analizowano w nim przedstawianie Irlandii w tradycji irlandzkiej
jako kobiety i przekształcanie się tego wizerunku w motyw nacjonalistyczny26. Inny przykład to milczenie, do którego władze Kościoła katolickiego
próbowały zmusić don Raimondo Viale, odważnego księdza z piemonckiej
wioski w prowincji Cuneo (Borgo San Dalmazzo), który w trakcie wojny ratował wielu Żydów, a także udzielał pomocy partyzantom – a nawet faszystowskim szpiegom, skazanym na śmierć przez swoich przeciwników w wojnie
między faszystami i antyfaszystami. Don Viale był wielokrotnie upominany
i zastraszany przez władze kościelne, a w 1970 r. został zawieszony a divinis – utracił prawo do odprawiania mszy i wygłaszania kazań. Dziesięć lat
później, w 1980 r., został ogłoszony Sprawiedliwym wśród Narodów Świata. Jak informuje jego biograf, Nuto Revelli, dokumenty archiwalne na temat
don Viale, znajdujące się w diecezji w Cuneo i w Watykanie, wciąż pozostają
utajnione, i nawet podczas długiej rozmowy, jaką Revelli odbył z don Viale,
ksiądz zdawał się internalizować to wymuszone milczenie27. Przerywano też
inne milczenia, jak na przykład zrobił to Sandro Portelli, opisując współistnienie milczenia i pamiętania otaczające dokonaną przez nazistów masakrę
cywilów w Grotach Ardeatyńskich w Rzymie28.

25

26

27
28

S. Kauffmann, Des soldats américains auraient massacré des centaines de civils sud-coréens en 1950, „Le Monde”, z 3–4 X 1999 r.
A. Davin, Introduction to Irish History Feature, „History Workshop Journal”, 31, 1991;
A. Crilly, Banning History, ibidem.
N. Revelli, op. cit., s. 106.
A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Roma
1999, s. 13.

Pamięci. Między milczeniem a zapomnieniem

Wybrałam dwa przykłady milczenia, które zostały przerwane w odmienny sposób. Przywołuję je po to, aby pokazać, że najciekawsze są te przypadki, w których milczenie nie tylko zostaje narzucone przez władzę, lecz także
jest zaakceptowane, a nawet dobrowolnie wybrane przez całą społeczność
czy społeczeństwo. W tej drugiej sytuacji możliwe jest jednak, że jednostki
próbowały przełamać zbiorowe milczenie, działając w szczelinach przestrzeni społecznych. To właśnie można zaobserwować w niedawnej poezji
niemieckiej. Po 1968 r. ruch literacki znany jako „Neue Subjektivität” – powstały w kontekście ponownego zainteresowania psychoanalizą – zaczął
wypracowywać połączenia między pamięcią zbiorową a indywidualną,
między przeszłością nazistowską a teraźniejszością, rzucając wyzwanie milczeniu panującemu w kwestii odpowiedzialności za przeszłość. Przy okazji
tego ponownego indywidualnego mierzenia się z tragiczną przeszłością całej zbiorowości, mocniej zaakcentowały swoją obecność niemieckie poetki. Miało to miejsce w Niemczech Zachodnich, podczas gdy w Niemczech
Wschodnich poezja i literatura wypracowały inne sposoby na przerwanie
milczenia. Ich subiektywizm pozwalał bowiem umykać biurokratycznym
obostrzeniom cenzury reżimowej, czego doświadczały inne formy sztuki.
W wypadku Niemiec Wschodnich wymuszone „zapomnienie” miało inny
charakter – tutaj nie było mowy o dosłownej ciszy, chodzi raczej o wspólne,
zinstytucjonalizowane pamiętanie ofiar nazizmu, ujęte pod wspólną nazwą „antyfaszyzmu”29.
Bardziej współczesny niemiecki przykład, pokazujący, jaką rolę odgrywała poezja w grze między pamięcią a zapomnieniem, to wiersz Heinera
Müllera Seife in Bayreuth z 1992 r. Powstał on po corocznej neofaszystowskiej demonstracji ku czci Rudolfa Hessa, ministra Trzeciej Rzeszy i najwyższego dowódcy SS. Wiersz Müllera zaczyna się od wspomnień z jego
dzieciństwa: usłyszawszy dorosłych, mówiących o robieniu w obozach koncentracyjnych mydła z Żydów – zaczął nie znosić zapachu mydła. Obecnie mieszka w czystym i porządnie utrzymanym mieszkaniu, ma prysznic
„MADE IN GERMANY”, który mógłby postawić na nogi zmarłego, ale kiedy otwiera okno, czuje zapach mydła, który przypomina mu o Auschwitz.
”Jetzt weiss ich, sage ich gegen die Stille”: „teraz wiem – pisze dalej – teraz
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wbrew ciszy mówię/jak to jest żyć w piekle/nie będąc martwym albo zabójcą. Tutaj/AUSCHWITZ narodziło się z zapachu mydła”30. Fakt, że wiersz
został napisany po upadku muru berlińskiego, wskazuje, że zjednoczenie
Niemiec jeszcze bardziej uwypukliło problem pamiętania o niemieckiej
przeszłości. Co wydaje mi się najważniejsze w tych przykładach, to że poeci zwracają uwagę na związek między pamięcią indywidualną i zbiorową,
między sferami publiczną a prywatną.
Nazwa niemieckiego ruchu literackiego Neue Subjektivität przypomina
nam, że w procesach pamiętania i zapominania istnieje nie tylko ich obiekt.
Zawsze uczestniczą w nich również podmioty, których postawy odgrywają zasadniczą rolę w przerywaniu ciszy na jakiś temat. Niektóre formy zapomnienia wskazują na brak tożsamości lub na wysiłki podejmowane, aby
niektóre elementy tej tożsamości ukryć. Ma to znaczenie także w drugim
przypadku, który wybrałam, gdzie pamięć wyłania się z milczenia narzuconego przez reżimy totalitarne. Maria Ferretti31 dogłębnie analizuje ten
proces w rozdziale poświęconym konfrontacji rosyjskiego społeczeństwa
z przeszłością, dramat pamięci w momencie przerywania milczenia, które
na szczęście nigdy nie było całkowite dzięki dysydentom. Kiedy zastanowimy się nad pamięcią Związku Radzieckiego i jego spuścizny obejmującej
represje, obozy i eksterminację, które trwały dużo dłużej, niż to miało miejsce w wypadku faszyzmu i nazizmu, musi nam przyjść na myśl podobne
„milczenie”, którym objęta jest pamięć na ten temat w Europie Zachodniej.
Podczas gdy zbrodnie faszyzmu i nazizmu są upamiętniane często i na wiele różnych sposobów, analogiczne podejście do zbrodni stalinizmu dopiero
się zaczyna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej nie
tylko większa złożoność represji stalinowskich w sensie historycznym, lecz
także niewystarczająca refleksja na temat własnej historii ze strony zachodnioeuropejskiej lewicy.
Tę relatywną „ciszę” można zestawić z nowymi formami milczenia
w Europie Wschodniej. Przykładu dostarcza Dina Khapaeva32, która przeprowadziła po 1990 r. wywiady z młodymi prozachodnimi Rosjanami
(occidentalophiles) – biznesmenami, dziennikarzami i przedstawicielami
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wolnych zawodów – wszystkimi poniżej 35. roku życia, popierającymi ideę
rozwijania Rosji w otwarciu na Zachód. Z ich wypowiedzi i autoprezentacji wynika, że pamięć stalinizmu nie tylko nie jest dla nich jakąś kwestią,
ale że w ogóle przeszłość nie jest przedstawiana jako część ich tożsamości.
Uważają ją za coś, co należy do obcych im ludzi, do kogoś innego, podczas
gdy teraźniejszość jest bliżej nieokreślonym okresem przejściowym i nieprzewidywalnym, a przyszłość można w dużej mierze przewidzieć dzięki projekcjom nadziei opowiadającego. Teraźniejszość zostaje zatem usunięta z horyzontu czasowego – przy czym usunięcie to jest kluczowe dla
zachowania wyidealizowanego obrazu Zachodu (niektórzy z rozmówców
Khapaevej uważają, że na Zachodzie wszystko toczy się po myśli zwykłych
ludzi), zatrzymania w myślach tego ideału, na który czas nie ma wpływu.
Całe to działanie odbywa się kosztem utraty inteligencji, bo jako grupa społeczna zatraca ona świadomość samej siebie. Jak zauważył hiszpański politolog Perez-Diaz33, istnieje ścisły związek między tworzeniem się demokratycznej sfery publicznej a pamięcią i wspomnieniami tych, którzy ją tworzą:
jeśli pamięć o przeszłości jest trywializowana, prowadzi to do wytworzenia
się individus manqués, zapominalskich jednostek, które łatwo mogą stać
się ofiarą ruchów totalitarnych.
Milczenie pełne pamięci
Inna hiszpańska badaczka, Paloma Aguilar34, przyjęła odmienne podejście
do problematyki milczenia. Zwraca ona uwagę na kontrast rysujący się
między tym, co nazywa patología amnésica de los españoles – patologiczną
amnezją Hiszpanów w odniesieniu do obecności wojny domowej w Hiszpanii w politycznej sferze publicznej a liczbą filmów i książek na ten temat.
Aguilar mówi o okresie przejściowym, który nastąpił po rządach Franco
(po 1975, a zwłaszcza po 1978 r.), kiedy to priorytetem w politycznym życiu Hiszpanii stało się zapomnienie przeszłych uraz w celu zapewnienia
konsolidacji demokracji. Zbiorowa, traumatyczna pamięć, przekazywana
z pokolenia na pokolenie (co odgrywało kluczową rolę, ponieważ ponad
70% społeczeństwa nie żyło w czasach, gdy trwała wojna), trzeba było odłożyć na bok w okresie wielkiego ryzyka i niepewności. I choć można było
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zaobserwować ruch dążący do uruchomienia tych wspomnień, wykorzystujący rzekome podobieństwa między sytuacją w latach 30. i 70. XX w., to
w polityce nadal królowało milczenie, czasami podszyte niemal zabobonnym lękiem przed powtórzeniem tych samych błędów. Zdaniem Aguilar
milczenie to pociągało za sobą pewną frustrację, ale pomagało też wypracować demokratyczną dialektykę, zwłaszcza po to, aby uniknąć używania
przeszłości jako broni w walce politycznej. Najlepiej zrozumiemy to milczenie, kiedy uświadomimy sobie, że czas dyktatury w Hiszpanii był nazywany
„czasem milczenia”, kiedy „narzucenie kwarantanny lub milczenia oznaczało kontynuację wojny [domowej] jako dzieła kulturowego zniszczenia”35.
Dlatego też postawa milczenia po śmierci Franco może zostać w kontekście
polityki zaakceptowana tylko pod warunkiem, że rozpatruje się ją na innych poziomach życia publicznego, takich jak życie kulturalne i naukowe,
w których po roku 1978 wojna była uprzywilejowanym tematem.
Interpretacja Aguilar przywodzi na myśl analizę Nicole Loraux na temat
pamięci obywatelskiej w starożytnych Atenach w V w. p.n.e., gdzie, w odpowiedzi na potrzebę ponownego zjednoczenia, zakazano odnoszenia się do
konfliktów z przeszłości w celach politycznych. Zakaz mé mnesikakein oznaczał, że nie można było powoływać się na przeszłe cierpienia, aby zyskać coś
w kwestiach politycznych. Była to obywatelska wersja zapominania tego, co
złe. Loraux przypomina także Odyseję: gdy po śmierci wszystkich pretendentów do tronu Itaka pogrąża się w wojnie domowej, Atena odwodzi Ulissesa od
walki; bogowie mówią ludziom, aby zapomnieli nie tylko krzywdy doznane
od swoich wrogów, ale przede wszystkim – swoją własną wściekłość i żądzę
zemsty. Niezapominanie to potężna moc, bo nie ma ograniczeń, zwłaszcza
wynikających z tego, co jest w człowieku. W Atenach w tamtym czasie koniec końców to polityka decydowała o granicach pamięci36.
Powyższe przykłady przypominają nam o społeczeństwach, których
członkowie nadal dostrzegają jakieś wspólne dobro, którego należy bronić
czy które należy przywrócić z powrotem; gdzie korupcja nie sięgnęła jeszcze korzeni paktu polityki z życiem społecznym; gdzie wciąż można jeszcze
ustanowić czy odbudować solidarność jednostki i zbiorowości. W takich
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przypadkach milczenie ma za zadanie dać możliwość zdystansowania się
od przeszłości – choć niekoniecznie zapomnienia – w pewnych sferach
życia publicznego, podczas gdy w innych nadal podtrzymuje się tradycję
pamiętania. Trudno nam jednak zgodzić się z takimi założeniami – ja osobiście bardziej zgadzam się z teoriami Yerushalmiego na temat milczenia
w sferze publicznej. Nie możemy jednak całkowicie wykluczać możliwości,
że przypadki pełnego napięcia milczenia w sferze publicznej mogą mieć
pozytywny wydźwięk.
Łatwiej skupić się na pozytywnym znaczeniu milczenia w sferze osobistej, jeśli światło na nie rzuca literatura i poezja. Trudna przestrzeń między
wspomnieniami jednostki a zbiorową pamięcią była już badana w świetle
psychologii poznawczej, psychologii społecznej i w świetle wzorców zachowań – zamieszkują ją homo psychologicus, homo sociologicus i homo
agens37. Chciałabym do ziem zamieszkanych przez te figury dodać jeszcze
obszar zamieszkany przez homo poeticus, w pierwotnym rozumieniu znaczenia tego słowa, obejmującego zarówno vir, jak i foemina.
W swoich wspomnieniach poświęconych dzieciństwu, które przypadło
na lata międzywojenne, włoska pisarka i poetka Cristina Campo napisała pięknie: „Sulla tavola bianca e rotonda, nelle veglie estive all’aperto in
giardino, il silenzio rivestiva il suo reale valore, che è quello di accumulare potenze”38 (na białym okrągłym stole, gdy słońce budziło się w ogrodzie, milczenie miało swą prawdziwą wartość, którą jest nabieranie swoich
mocy). To zdanie, wypowiedziane jako wspomnienie, naprowadza nas na
dobre tory, jeśli mamy odnaleźć pozytywne aspekty milczenia w odniesieniu do pamięci: czasami potrzeba siły, aby zachować milczenie; milczenie,
które daje miejsce na medytację, rozmyślania, na przyjęcie znaczenia z naszego otoczenia i na przekształcenie go w przyszłość.
W tym kontekście mam na myśli wspomnienia przekazywane bez użycia
słów, wbudowane w gesty, obrazy i przedmioty: przekazywanie wiedzy na temat gotowania (w oparciu o naśladowanie, a nie przepisy), wspomnienia zapisane w ciele (zarówno traumatyczne, jak i przyjemne), wspomnienia śmiechu, wspomnienia przekazywane poprzez nadawanie dzieciom rodzinnych
imion. Są też zdjęcia, portrety, listy czy zwyczaj zachowania minuty ciszy,
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by uczcić pamięć zmarłego, albo milczenie podczas sesji psychoanalitycznych. Wszystko to przykłady milczenia, które związane jest z pamiętaniem,
a nie zapominaniem. Wreszcie, milczenie jest konieczne, aby przypomnieć
nam, że pamięć to nie tylko słowa, ale „pamięć uosobiona”, ożywiona intersubiektywnością39.
Algierska pisarka Assia Djebar napisała wiersz traktujący o tym, że tworząc w latach 1957–1997 wybrała na swój środek wyrazu język francuski,
w tym samym czasie broniąc jednak kultury Algierii. Wiersz znalazł się
w książce, której podtytuł brzmi Refleksje na obrzeżach frankofonii, która
daje różne odpowiedzi na pytanie, dlaczego ktoś pisze po francusku. Djebar wyjaśnia przede wszystkim, że zna więcej niż dwa języki: zna bowiem
berberyjski, arabski, francuski i język ciała, „un corps de femme qui se meut
au-dehors”, ciała kobiety, które uzewnętrznia się, i które jest nie tylko ciałem pojedynczej osoby, ale jest widziane jako część łańcucha złożonego
z kobiecych ciał. Autorka prowadzi nas przez wspomnienia swojej matki,
swojej babki i swojej prababki – przez całą pamięć zamieszkałą przez kobiety, „traversèe en memoire feminine”. W wierszu Entre corps et voix pisze:
„ce tangage des langages/dans le mouvement d’une mémoire à creuser à ensoleiller”. To oscylowanie między językami, ten ruch, który doprowadza
do odkrycia i rozświetlenia pamięci – pamięci znajdującej się na granicy
ciała i głosu. Dla poetki pamięć to głos kobiety, ale to także „mémoire de
l’eau, plutôt mémoire des sables, silence…”40, pamięć wody, raczej pamięć
piasku, i milczenie. Jest to inny sposób, aby powiedzieć, że pamięć może
istnieć w milczeniu i poprzez milczenie. Jest to też jednak sposób na to,
aby przypomnieć nam, że pamięć pozostaje pod wpływem płci i że wspomnienia i milczenia doświadczane przez kobiety powtarzają się w historii,
z uwzględnieniem ich doświadczeń zmieniających się na przestrzeni czasu
i w przestrzeni geograficznej41.
Jeśli „pamięć to coś więcej niż tylko słowa”, wiele może nas nauczyć o milczeniu muzyka. Kompozytor Luigi Nono namawia do „słuchania ciszy”, która
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może mieć znaczenie i polityczne, i społeczne, a zatem do słuchania innych: „Le silence. Il est très difficile à écouter. Très difficile à écouter, dans le
silence, les autres. Au lieu d’écouter le silence, au lieu d’écouter les autres, on
espère écouter encore une fois soi-meme”42 (bardzo trudno jest słuchać innych w milczeniu. Zamiast słuchać ciszy, zamiast słuchać innych, mamy nadzieję po raz kolejny posłuchać samych siebie). Cisza może zawierać w sobie
zachętę do wyjścia poza siebie samych, w kierunku teraźniejszości, ale także przeszłości. Może oznaczać wstrzymanie codziennego hałasu, zwykłych
dźwięków towarzyszących codziennemu życiu, i wyrażać zainteresowanie,
zarówno negatywne, jak i pozytywne. George Steiner napisał, że milczenie
to „jedyna przyzwoita odpowiedź na pogwałcenie ludzkiej mowy”, popełnione przez faszyzm i stalinizm43. Do różnych rodzajów milczenia (finał
wypowiedzi poetyckiej, niemożność opisania tego, co mistyczne, egzaltacja
działania) Steiner zalicza także niepodporządkowanie się „czasom takim,
jak te”, które dla niego zaczęły się wraz z I wojną światową44.
Jako oraliści i osoby przeprowadzające wywiady, możemy zrozumieć te
słowa na podstawie naszego doświadczenia milczenia, gdy słuchamy naszych rozmówców. W szerszej perspektywie słowa te możemy rozumieć
jako zaproszenie do wysłuchania tych kultur i narodów, których nie wysłuchano jeszcze wystarczająco. Z takiej inspiracji wyłoniły się na przykład
studia feministyczne czy studia postkolonialne. W obydwu przypadkach
widać wysiłek dążący do tego, aby tradycyjna hierarchia wiedzy historycznej i jej obiekty nie grały głównej roli, oraz do wytyczania nowych sposobów wysłuchania tych, których do tej pory nie słuchano.
Możemy również przyjąć przypomnienie Nono i Steinera o tym, jak
ważne jest milczenie jako ostrzeżenie przed używaniem lub analizowaniem wspomnień bez umiejscowienia ich w kontekście milczenia. Dla
różnych dziedzin będzie to oznaczać coś innego. Dla historyków kultury oznacza to zaakceptowanie fragmentarycznej natury pamięci, jej
złożoności i potrzeby delikatnego podejścia do jej analizowania. Należy
traktować wspomnienia tak, jakby były czymś więcej niż tylko słowami,
a jednocześnie koncentrować się na analizie tekstowej jakichkolwiek dostępnych nam fragmentów pamięci:
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Nie wszystkie milczenia są takie same i nie należy podchodzić do nich jednakowo; na
każdą narrację historyczną składa się cała masa przypadków milczenia. Każde milczenie ma swoje źródło gdzie indziej, a więc aby dokonać dekonstrukcji milczenia, do
każdego przypadku należy mieć odpowiednie podejście… Historyk może zadecydować, w zależności od źródeł i przedmiotu badań, czy ujawnić milczenie, czy pozwolić,
aby mówiło samo za siebie, albo pokazać, że milczenie jest przykrywką dla konfliktu45.

Rozważanie milczenia oznacza poszukiwanie powiązań między formami
władzy i formami milczenia. Oznacza także, że należy zacząć mocniej analizować te aspekty pamięci, które mają coś wspólnego z zapomnieniem.
Moje doświadczenia z wykorzystaniem milczenia w kontekście historycznym prowadzą do wniosku, że wiele z tych milczeń jest względnych i że
tak należy do nich podchodzić. Mowa na przykład o milczeniu historiografii na temat kultury robotniczej albo o milczeniu studiów feministycznych
w zestawieniu z tradycją mówioną kobiet czy o milczeniu w mass mediach
w porównaniu z tym, co się dzieje w świecie poezji. Według definicji, milczenie musi określać swoje własne granice, kontekst i punkt odniesienia:
wobec kogo lub czego istnieje to milczenie? Kto może tak je zdefiniować?
Jednocześnie, w wyniku unieważnienia pamięci na większą czy mniejszą
skalę, pojawia się frustracja, której nie mogą zaradzić żadne nasze wysiłki podejmowane w świecie nauki czy życiu publicznym. Bardzo często,
zwłaszcza w wypadku badań nad tymi, którzy ponieśli jakąś stratę lub byli
poddawani uciskowi, znajdujemy ludzi, idee, książki, które całkowicie zniknęły i po których – pomimo naszych wysiłków – zostały tylko rozproszone,
intrygujące ślady.
Commiato
Nasza podróż przywiodła nas ze starożytnej Grecji i starożytnego Izraela do Hiroszimy, potem ścieżkami Cyganów przemierzaliśmy Europę, aż
dotarliśmy do obozów, w których usiłowano dokonać zagłady ich i Żydów;
byliśmy w Paryżu na początku lat 60. XX w., w Korei i USA w latach 50.
XX w. Potem w Irlandii, Włoszech, Rosji, Niemczech i Hiszpanii w ciągu
trzech dekad, wspominając poprzedzające ten czas półwiecze. Trasa naszej
podróży zahaczała także o Algierię i Amerykę Łacińską. Podróżowaliśmy
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od jednego kraju europejskiego do drugiego, a także – choć w mniejszym
stopniu – przemieszczaliśmy się między Europą a innymi rejonami świata.
Centrum naszych rozważań cały czas pozostawało w dwudziestowiecznej
Europie.
Nie jestem przekonana do teorii specyficzności europejskiej pamięci46.
Temat ten wymaga znacznie więcej badań i przemyślenia. Jeśli ktoś chciałby podążać za tą ideą, należałoby wziąć pod rozwagę przynajmniej dwa kierunki badań. Pierwszy to wpływ, jaki na istniejące współcześnie zjawisko
przesytu/unieważniania pamięci mają coraz szybciej zachodzące zmiany
na polu komunikacji. Drugi kierunek wyznaczają zależności między pamięcią a poczuciem winy w związku z kolonializmem, prześladowaniami
i masakrami. Wskazuję tu jedynie pewne kierunki i nawiązania. Trasa naszej podróży nie jest systematycznie poukładana, podobnie jak nie jest systematycznie poukładana pamięć. Innymi słowy, podążałam za własnymi
skojarzeniami, które ugruntowane są w edukacji, jaką otrzymałam, i wiedzy, jaką zdobyłam. Ponieważ ta trasa jest wynikiem częściowo tego, co
właściwe tylko dla mnie, a częściowo jest dziełem przypadku, moje wybory
przedstawianych miejsc i momentów historycznych są oparte na rozważaniach, które, jak sądzę, zajmują też innych – takich jak troska o Europę,
jej pamięć i ich miejsce w szerszym kontekście całego świata. Można by
zaplanować wiele takich tras podróży – bardziej lub mniej kompletnych,
ale dotykających pewnie mniej więcej tych samych zagadnień, ponieważ
dialektyka między pamięcią a milczeniem nie może na tym kontynencie
pominąć kolonializmu, totalitaryzmów i wojen, a także bez miejsc spoza
Europy, które były nimi dotknięte. Dialektyka ta obejmuje także sferę prywatną – ludzi, którzy żyli w czasach pokoju.
Uważam, że wszyscy zgodzilibyśmy się co do jednego: milczenie, zapomnienie i wspomnienia są aspektami tego samego procesu, a sztuka pamiętania musi być również sztuką zapominania, poprzez medytację milczenia i zamienność milczenia i dźwięku. Co z tego wynika dla pamięci
rozumianej jako niekończący się zbiór zmian? Moim zdaniem powinniśmy
zwrócić naszą uwagę na następujące zagadnienia: tworzenie nowej historii czy nowej antropologii, czy jakiejkolwiek innej dyscypliny, którą się zajmujemy, z uwzględnieniem dialektyki pamięci, milczenia i zapomnienia;
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i poszukiwanie granic naszych dziedzin w zakresie wyznaczonym przez te
sfery, przyjmując, że Schachter47 ma rację, mówiąc o „kruchej mocy pamięci”, gdzie jednocześnie są obecne moc i kruchość, siła nie do odparcia, ale
i porażki.
Przykłady pójścia w pierwszym kierunku można znaleźć nie tylko
w pracach, które miały być „historiami zapominania”48, lecz także w tych
narracjach, które stawiają wspomnienia w kontekście konfrontacji i zapomnienia. Shahid Amin49 na przykład przeanalizował historię i wspomnienia związane z gwałtownymi starciami policji i chłopów, które wydarzyły
się 4 lutego 1922 r. w Chauri Chaura, małym miasteczku targowym na północy Indii, gdzie popierający Gandhiego chłopi uciekli się do ostrej przemocy. Amin „układał i przekładał” miejscowe wspomnienia, zestawiając je
z tekstami pochodzącymi z sali sądowej i innych oficjalnych źródeł. Podważał zarówno kolonialną wersję historii, jak i stereotypowe włączenie tego
wydarzenia w narrację o walce o wolność w postkolonialnej historii. Jego
doskonałe dzieło ukazuje wielorakość pamięci i możliwość użycia jej dla
nowego rodzaju historii, w którym „sprzeczność ze znanymi faktami [jest]
rozumiana nie jako pomyłka pamięci, ale raczej jako element niezbędny do
tego, aby fragmenty historii połączyć w jedną całość”50.
Przykład wskazujący na drugi kierunek zaczerpnęłam spoza historii – z psychoanalizy. W książce A Memoir of the Future (1975–81) Biona
przyszłość wkracza na scenę teatru umysłu i jest powiązana z pamięcią.
Dialogi, które cały czas toczą się na tej scenie, są prowadzone przez różne
postaci, a jedną z nich jest Pamięć. W jednej ze scen Pamięć, wybudzona ze
snu przez dwie rozmawiające dziewczynki, Alice i Rosemary, przypomina
im, że niektóre rzeczy z przeszłości, o których mówiły (czarne pończochy
i „praktyczne” buty), pochodzą z nieświadomości. To właśnie wspomnienie
tych dwóch rzeczy z przeszłości budzi Pamięć, a kiedy zaczyna ona (zakładam, że Pamięć jest płci żeńskiej) mówić, dziewczynki zasypiają. Pamięć
oświadcza, że urodziła się w grzechu, i zaczyna z kolei rozmawiać z Rolandem, który właśnie się budzi. To naprzemienne budzenie się i zasypianie
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wskazuje w tej scenie na różne poziomy przedstawienia przeszłości. Jak się
jednak dowiedzieliśmy, sfera snu, nieświadomości i zapomnienia może być
określona poprzez przeszłość lub przyszłość. Pamięć ma zatem swoje miejsce gdzieś pomiędzy nimi. Wskazówka do takiej interpretacji znajduje się
u Biona w Notes on Memory and Desire51; Bion czyni tu wyraźnie rozgraniczenie między pamięcią a pragnieniem, które związane są z przeszłością,
czyli tym, „co miało się wydarzyć”, i z przyszłością, czyli tym, „co się nie
wydarzyło” – a jednocześnie z czymś, co nazywa on ewolucją, a co powiązane jest z psychoanalizą i zachodzi niewątpliwie w teraźniejszości (sesja
psychoanalityczna nie może mieć ani przeszłości, ani przyszłości). Pamięć
jest czasem przeszłym pragnienia, oczekiwanie – jego czasem przyszłym,
a i jedno, i drugie to przeszkody, które utrudniają przyjęcie jedynej postawy pozwalającej temu, co nieznane pojawić się podczas jakiejkolwiek sesji.
„Ewolucja” może na pierwszy rzut oka przypominać pamięć, ale psychoanalityk musi się takiego mylenia tych dwóch pojęć wystrzegać. Jako historycy, antropolodzy czy krytycy kultury mamy do czynienia właśnie z pamięcią i z doświadczeniem, które jest jej podstawą, choć nie jest nam dane
napotkać „to, co nieznane”. Należy o tym pamiętać, jeśli chce się mierzyć
z tematyką pamięci, zapomnienia i milczenia.
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Historii Mówionej
W y d a n i e s p e c j a n e , 2 0 18
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1
Korzystanie ze świadectw Holokaustu wymaga obecnie istotnych rozstrzygnięć. Chociaż w ostatnich latach dokonał się olbrzymi postęp w zbieraniu
świadectw ocalałych i okazywaniu im należnego szacunku, prawie w ogóle
nie podjęto debaty nad wykorzystaniem tego materiału. Jest to brak szczególnie zaskakujący, ponieważ zebrane razem świadectwa pisane, mówione
i sfilmowane stanowią największy korpus materiału związanego z pojedynczym wydarzeniem i wytworzonego przez tych, którzy go doświadczyli,
sięgający być może już około 100 tys. indywidualnych relacji2. Ta ewidentna
potrzeba i słuszność zbierania świadectw – nieomal jako formy archeologii

1

2

Tłumaczenie na podstawie: T. Kushner, Holocaust Testimonies, Ethics and the Problem of Representation, „Poetics Today”, nr 27 (2006), 2, s. 275–295. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona przez Autora.
Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
Założona przez Stevena Spielberga w 1994 r. Survivors of the Shoah Visual History
Foundation do roku 1999 zebrała około 50 tys. świadectw; Yad Vashem w Jerozolimie
ma dziesiątki tysięcy świadectw pisanych; the Fortunoff Video Archive przy Uniwersytecie Yale, założone w 1981 r. i będące pierwszą kolekcją świadectw sfilmowanych
zbieranych w sposób systematyczny, jak dotąd zarchiwizowało ich ponad 4300; zob.
M. Berenbaum, The Last Days, London 1999, s. 9.
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ratunkowej, ponieważ liczba ocalałych maleje – do tego stopnia zaabsorbowała zaangażowane osoby, że przesłoniła im pytanie, czy odpowiada to
potrzebom wszystkich, którzy udzielają wywiadów3. W niniejszym artykule chcę w skrócie przedstawić, w jaki sposób ten olbrzymi materiał został
zebrany i jak obecnie jest on wykorzystywany przez historyków, twórców
filmów fabularnych i dokumentalnych, muzea i innych, oraz jaka była na to
reakcja ocalałych. Następnie niezobowiązująco zaproponuję, co można by
z tymi świadectwami dalej zrobić. Najpierw jednak chcę zacząć od podsumowania miejsca świadectw ocalałych/ofiar w przedstawianiu Holokaustu
w pierwszych latach po II wojnie światowej.
Początki korzystania ze świadectw
W ostatnich miesiącach wojny i zaraz po niej planowano przeprowadzanie z ocalałymi wywiadów lub zachęcanie ich do spisywania świadectw.
Czasami projekt miał przyjmować formę upamiętnienia zamordowanych,
jak w przypadku stworzenia Yizkor Books4 dla unicestwionych wspólnot
żydowskich ze wschodnioeuropejskich miasteczek i wiosek. Zebrany materiał ograniczał się w większości do sfery osobistej lub drobnych publikacji w jidysz. Yizkor Books stanowiły drukowaną wersję tego, co Deborah Dwork5 nazwała „wyspami mowy” ocalałych w świecie powojennym,
który był w znacznej mierze obojętny lub wrogi wobec ich wspomnień6.
Świadectwa ocalałych były również wykorzystywane jako dowody zbrodni, zarówno prawnicze, jak i historyczne, potwierdzające „prawdziwą” naturę nazizmu. W związku z tym ostatnim niedofinansowane organizacje,

3

4
5

6

Takie podejście prezentuje np. The National Life Story Collection przy British Library w Londynie w reakcji na likwidację branży przemysłowej: dociera do pracowników
i osób związanych z daną branżą, aby stworzyć archiwum życia, które jest zagrożone odejściem w niepamięć. Zob. m.in.: A. Dein, R. Perks, Lives in Steel, (CD-ROM),
London 1993, na temat działań prowadzonych w czasie dziesiątkowania przemysłu
stalowego w Wielkiej Brytanii, stanowiących tło filmu Goło i wesoło, którego akcja
rozgrywa się w Sheffield, „mieście stali”.
Yizkor Books – księgi pamięci (przyp. tłum.).
D. Dwork, The Presence of the Holocaust in North America, w ramach dyskusji Lessons and Legacies VI: The Presence of the Holocaust, Konferencja Międzynarodowa,
Northwestern University, Evaston, Illinois, listopad 2000.
Zob. też: D. Roskies, The Library of Jewish Catastrophe, [w:] Holocaust Remembrance: The Shapes of Memory, red. G. Hartman, London 1994, s. 33–41; A. Wieviorka,
I. Niborski, Les livres du souvenir: Mémoriaux juifs de Pologne, Paris 1983.
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utworzone przed wojną, w jej trakcie lub bezpośrednio po niej, takie jak
Wiener Library w Londynie, Centre de Documentation Juive Contemporaine w Paryżu i Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, przeprowadzały z żydowskimi ocalałymi wywiady (często nierówne pod względem
zakresu i jakości) dotyczące ich wojennych doświadczeń7. Jedyne poważne,
niezależne akademickie badania ocalałych, które były nastawione bardziej
na zbieranie informacji o doświadczeniach jednostki, niż na dostarczenie
jakościowego dowodu na zło nazizmu-faszyzmu, zostały przeprowadzone
przez psychologa Davida Bodera. W 1946 r. w obozach dla wysiedleńców
w całej Europie Boder przeprowadził wywiady ze 109 osobami, w większości, choć nie wyłącznie, z Żydami. Co znamienne, trudno było sfinansować
ten projekt i publikację jego wyników8.
Jeśli chodzi o sferę prawną, po 1945 r. w procesach sądowych dotyczących zbrodni wojennych pojawiała się tendencja do marginalizacji lub pomijania zeznań ocalałych na rzecz dowodów z dokumentów – podejście
to odzwierciedlało zarówno tradycję sądowniczą, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych, jak też brak statusu i szacunku dla ofiar nazizmu9. Ponadto, wcześni historycy Holokaustu, od Leona Poliakova po Raula Hilberga,
nie tylko opierali swe prace na materiałach zebranych podczas procesów,
ale – tak samo jak ci, którzy je prowadzili – niechętni byli korzystaniu ze
świadectw ocalałych. Poliakov10 na przykład, w swojej pracy Harvest of Hate
(najpierw opublikowanej w 1951 r. po francusku), stwierdził, że „tam, gdzie
było to możliwe, cytowaliśmy raczej katów niż ofiary, aby zapobiec sprzeciwom”. Nieliczni uczeni zajmujący się we wczesnym okresie tworzeniem jakiejś historii Holokaustu należeli więc do świata, który w najlepszym razie
mówił ocalałym, żeby zapomnieli i kontynuowali odbudowę swojego życia,

7

8

9

10

Niektóre z wywiadów Wiener Library ostatnio zreprodukowano w formie mikrofilmów; zob. Archives of the Wiener Library (1998). Na temat problemów stojących na
etapie początkowym przed zbierającymi świadectwa zob. K.J. Ball-Kaduri, Evidence
of Witnesses, Its Value and Limitations, „Yad Vashem Studies”, 3, 1959, s. 79–90.
Niektóre wyniki zostały opublikowane w: D. Boder, I Did Not Interview the Dead,
Urbana 1949. Trzydzieści cztery wywiady zostały wydane w: Fresh Wounds: Early
Narratives of Holocaust Survival, red. D. Niewyk, Chapel Hill 1998. Zob. ibidem,
s. 1–6 na temat kontekstu pracy Bodera.
Zob. zwłaszcza: D. Bloxham, The Holocaust on Trial. The War Crimes Trials in the
Formation of History and Memory, Oxford 2001.
L. Poliakov, Harvest of Hate, London 1956 (wyd. 1: 1951), s. XIV.
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a w najgorszym – porzucał ich w obozach dla wysiedleńców, jako część
masy „niechcianych” uchodźców, rozsianych po całej Europie11.
W historiografii rewolucja historii społecznej, w której zbiór świadectw
mówionych zajmuje miejsce centralne, nie nabrała znaczącego rozmachu
aż do lat 60. ubiegłego wieku. Stąd w 1952 r. Gerald Reitlinger, brytyjski żydowski historyk i autor The Final Solution12 – po przedstawionym
przez Poliakova pierwszym omówieniu nazistowskiej polityki eksterminacji – mógł napisać, że nie brał pod uwagę wykorzystania świadectw,
jak to ujął, „tych niespożytych ocalałych”, ponieważ „rzadko byli ludźmi
wykształconymi”13. Reitlinger, co typowe dla zawodu historyka, był produktem edukacji w ekskluzywnej szkole prywatnej i na Uniwersytecie Oksfordzkim14. Podobna sytuacja panowała w socjologii, gdzie wywodząca się
z międzywojennej szkoły chicagowskiej amatorska zabawa w analizę historii życia w latach 50. minionego stulecia została „stanowczo odrzucona” na
rzecz masowych ilościowych badań socjologicznych, w których jednostka
całkowicie zniknęła15. Znaczące jest, że kiedy Yad Vashem, Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Jerozolimie, zaczął w połowie
lat 50. XX w. aktywnie zbierać świadectwa pisane i mówione, stanowiły one
część tego, co jego dyrektor nazwał „badaniami naukowymi”16. Opracowany został kwestionariusz wywiadów z ocalałymi, który zawierał prawie
pięćset pytań, umożliwiających standaryzację (i zapewne kwantyfikację)
odpowiedzi17. Jeśli chodzi o główne nurty intelektualne, to, wraz z bardziej
współczesnym powrotem do uznania jakościowych, interdyscyplinarnych
podejść do badania społeczeństwa, co po części było spowodowane przez
pluralistyczne impulsy postmodernizmu, potrzeba było ruchu „historii oddolnej”, żeby dać szansę nowym odpowiedziom na świadectwa Holokaustu.

11

12

13
14
15

16

17

Zob.: T. Kushner, The Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, New Haven 1994,
rozdz. 7.
G. Reitlinger, The Final Solution: The Attempt to Exterminate the Jews of Europe
1939–1945, London 1953.
Ibidem, s. 531.
Nekrolog, „The Times” (Londyn), z 21 III 1978 r.
D. Bertaux, Biography and Society: The Life Story Approach in the Social Sciences,
Beverly Hills 1981, s. 1.
B. Dinur, Problems Confronting „Yad Vashem” in Its Work of Research, „Yad Vashem
Studies”, 1, 1957, s. 21.
Zob.: Z. Bar-On, D. Levin, Problems Relating to a Questionnaire on the Holocaust,
„Yad Vashem Studies”, 3, 1959, s. 91–117.
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Jeśli jednak przejdziemy od poziomu teoretycznego do implementacji, jest oczywiste, że doszliśmy do etapu, na którym niewielu na poważnie powielałoby poglądy Poliakova lub Reitlingera na temat wykorzystania świadectw Holokaustu,
natomiast problematyzacja ich wykorzystania i zbierania to już inna kwestia.
Historiografia późniejsza
Prace Martina Gilberta odzwierciedlają bieżące postępy – jak i ograniczenia – w wykorzystaniu tego rodzaju źródła. W 1986 r. opublikowano
The Holocaust: The Jewish Tragedy Gilberta. Przed tą publikacją autor był
przede wszystkim elitarnym historykiem polityczno-dyplomatycznym,
kojarzonym szczególnie z wielotomowym opracowaniem życia Winstona
Churchilla18 (opartym na jego wielotomowej biografii Churchilla wydawanej w latach 1971–1988). Natomiast The Holocaust Gilberta jest próbą
przedstawienia poruszającej historii społecznej tego wydarzenia. Jest to,
jak mówił19, „próba wykorzystania bezpośrednich świadków, tych, którzy
byli najbliżej Zagłady, oraz opowiedzenia przez ich świadectwa czegoś
o cierpieniu tych, którzy zginęli i na zawsze zamilkli”. W rzeczywistości
The Holocaust, z jego naciskiem na chronologię i wykorzystanie obszernych
współczesnych źródeł, włączając dzienniki i relacje, jak również późniejsze świadectwa pisane i mówione, jest bardziej podobny do reszty licznych
dzieł Gilberta, niż początkowo się to wydaje. Tak jak jego relacja o Churchillu rozwija się z dnia na dzień, tak materiał na temat Holokaustu zostaje
połączony „w jedną chronologiczną narrację”20, która, jak sugeruje sam Gilbert, „jest pomyślana raczej na podobieństwo dziennika”21.
Centralna pozycja świadectwa ofiar w jego różnych formach nadaje tej
książce charakter pionierski. Jej szeroki odbiór był i nadal jest pozytywny, co
wynika nie tylko z większego zainteresowania tą tematyką, ale również z szacunku okazywanego ocalałym z Holokaustu, którzy w większości byli bardzo
przychylni dziełu Gilberta22. The Holocaust: The Jewish Tragedy zyskała nawet

18
19
20
21

22

M. Gilbert, Churchill: A Life, London 1991.
Idem, The Holocaust: The Jewish Tragedy, Glasgow 1987 (wyd. 1: 1986), s. 18.
Recenzja w „The Observer”, z 28 XII 1986 r.
M. Gilbert, The Witnesses of the Holocaust, „Sunday Times (Londyn)”, z 12 I 1986 r., gdzie
stwierdził również, że „chronologia jest kluczem do zrozumienia wszystkiego”.
Reakcje ocalałych zobacz w: H. Gryn, Believing the Unbelievable, „Jewish Chronicle”,
z 7 II 1986 r. To sugestie ocalałych z Wielkiej Brytanii sprawiły, że Gilbert rozpoczął
pracę nad projektem, którego ukończenie zabrało mu dziesięć lat.
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status niemal świętego tekstu, z którego zaleca się korzystać dla upamiętnienia Yom Ha Shoah23. Jak ujął to George Steiner24, „Ten tom jest Kadiszem archiwisty, nigdy niemilknącym aktem upamiętnienia i modlitwy za
zmarłych”. Nabożne podejście Gilberta do świadectw ofiar wyraźnie trafiło w potrzeby szerokiego grona żydowskich i nieżydowskich czytelników.
Wielu recenzentów pisało, być może pod wpływem nieuzasadnionego poczucia winy, że czuli się zobowiązani do przeczytania do końca wstrząsających opisów terroru wymierzonego w europejskich Żydów25.
Pod pewnymi względami książka Gilberta pozostaje wyjątkowa. Nikt
już później nie podjął się sporządzenia szczegółowej chronologii Holokaustu na podstawie świadectw prześladowanych. Mimo to prawie standardem stało się podejście polegające na przywoływaniu świadectw, jako
formy ilustracji rozwoju nazistowskiej kampanii eksterminacji. Naśladując
film Shoah Claude’a Lantzmanna, wraz z jego antagonistycznym stosunkiem do robienia wywiadów z prześladowcami i biernymi widzami, wiele
niedawnych seriali dokumentalnych, włączając nagradzaną produkcję BBC
The Nazis: A Warning from History (1997)26, używa słów zwykłych ludzi, aby
ujawnić nadzwyczajne codzienne szczegóły masowego mordu i jego źródła.
Ale ta nowa historia społeczna, choć na pierwszy rzut oka bardziej inkluzywna, ma swoje ograniczenia. Czasami przekazywana informacja jest banalna, czasami zapiera dech w piersiach. Rzadko jednak jest uwzględniana
w sposób, który zburzyłby szerszą strukturę narracyjną dokumentu. Słowa
naocznych świadków są używane, by uprzytomnić to, co w praktyce oznaczał rasizm lub masowe mordy. Jednak rzadko jest miejsce na to, żeby same

23
24

25
26

Yom Ha Shoah – Dzień Pamięci Zagłady (przyp. tłum.).
G. Steiner, [rec.] The Holocaust: The Jewish Tragedy, „Sunday Times (London)”,
z 9 II 1986 r.
Zob. np. cytaty z recenzji przytoczone na wydaniu książki w miękkiej oprawie.
Serial L. Rees, The Nazis: A Warning from History, BBC2, emitowany w sześciu częściach od 10 IX do 15 X 1997 r., zdobył m.in. nagrodę BAFTA (British Academy of
Film and Television Arts) Best Factual Film Award [za najlepszy film oparty na faktach – przyp. tłum.] oraz George Foster Peabody Award w 1997 r. Piąta część, „Droga
do Treblinki”, była nadawana 8 października. Brak głębi analizy świadectw jest jeszcze bardziej rażący w drukowanej pod tym samym tytułem wersji serialu, napisanej
również przez Laurence’a Reesa, opublikowanej przez BBC Worldwide w 1997 r. Należy dodać, że ten poważny serial z konsultacją historyczną Iana Kershawa, stanowi
klasę sam dla siebie. Jego kiepscy naśladowcy po obu stronach Atlantyku, ostatnio
w niemieckim serialu telewizyjnym Holokaust (2000), są jedynie żądni sensacji.
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świadectwa, nawet jeśli nie są to krótkie fragmenty wywiadu, ujawniły swoją własną, wewnętrzną dynamikę, szczególnie w odniesieniu do reszty opowieści o życiu danej osoby.
Należy stwierdzić, że podobny etap osiągnięto w historiografii, czego
przykładem jest, być może, syntetyczne omówienie Saula Friedländera, Nazi
Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–193927. Friedländer jest
nie tylko wybitnym historykiem Holokaustu, lecz również pionierem badań
nad pamięcią o tym wydarzeniu28. Jak napisał Michael Burleigh (cytowany na okładce Nazi Germany and the Jews), „Obecnie Friedländer jest najbardziej przenikliwym, wyrafinowanym i oryginalnym historykiem wśród
wszystkich piszących w różnych językach o Holokauście”. Książka ta jest niezwykłym osiągnięciem, ale biorąc pod uwagę zasadniczo subtelne podejście
Friedländera oraz jego świadomość potencjalnego konfliktu między historią
a pamięcią, rozczarowuje sposób, w jaki wykorzystuje on świadectwa.
Friedländer jako historiograf doskonale wie o tendencji do wykluczania ofiar w sprawach dotyczących nazistowskiego antysemityzmu. Stwierdza zatem we wstępie, że jego „studium będzie próbą przekazania relacji,
w której polityka nazistowska rzeczywiście jest elementem centralnym,
lecz w której otaczający świat oraz postawy, reakcje i los ofiar w nie mniejszym stopniu są integralną częścią rozgrywającej się historii”29. Chciałbym
obszernie przytoczyć jego uzasadnienie takiego podejścia:
W wielu pracach domniemane założenia dotyczące uogólnionej rozpaczy i bierności
ofiar, lub ich niemożności odwrócenia biegu wydarzeń prowadzących do eksterminacji, zmieniły ich w statyczny i abstrakcyjny element historycznego tła. Często zapomina
się, że nie jest możliwa pełna ocena nazistowskich postaw i polityki bez wiedzy o nich
samych. Dlatego tu, na każdym etapie opisu ewoluującej polityki nazistowskiej oraz
rzutujących na ewolucję tej polityki stanowisk społeczeństw Niemiec i Europy, losowi,
postawom i czasami inicjatywom ofiar przypisuje się duże znaczenie. Ich głosy są naprawdę niezbędne, jeśli mamy jakoś zrozumieć tę przeszłość. Bo to ich głosy ujawniają
to, co wiedziano i można było wiedzieć; ich głosy były jedynymi, które wyrażały zarówno

27

28

29

S. Friedländer, Nazi Germany and the Jews: The Years of Persecution, 1933–1939,
London 1997.
Zob. np.: S. Friedländer, Memory, History, and the Extermination of the Jews of
Europe, Bloomington 1993.
S. Friedländer, Nazi Germany..., s. 2.
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przenikliwy wgląd, jak i totalną ślepotę istot ludzkich, stających wobec całkowicie nowej i absolutnie przerażającej rzeczywistości. Stała obecność ofiar w tej książce, będąc
historycznie niezbędną, ma również ukazać działania nazistów w pełnej perspektywie30.

Friedländer oczywiście dotrzymuje słowa, uwzględniając punkty widzenia
Żydów w całej książce. A jednak ostatecznie pozostaje poczucie, że są one dołączone do tego, co stanowi sedno struktury narracyjnej – stworzone i zdeterminowane przez nazistów. Obecność Żydów humanizuje tekst, pokazuje, co
się dzieje, kiedy wprowadza się dyskryminujące ustawodawstwo i wyrządza się
przemoc mniejszości. Jednak krytyczne podejście Friedländera w wykorzystaniu źródeł nazistowskich jest na ogół nieobecne w odniesieniu do dzienników
i innej żydowskiej literatury/świadectw. Tak jak w wypadku większości dzisiejszych dokumentalnych i muzealnych prezentacji Holokaustu są one tam po to,
żeby ilustrować naturę nazizmu. Przy okazji, przez włączanie żydowskich dowodów, ilustrowana jest osobliwość nazistowskiego rasizmu, a wprawny autor,
taki jak Friedländer, akcentuje dylematy postawione przed Żydami31.
W pracach bardziej polemicznych, takich jak książka Daniela Goldhagena, Hitler’s Willing Executioners32, głosy żydowskie ze źródeł lub, częściej,
wyobrażone przez autora, są uwzględniane wyłącznie po to, żeby ukazać
pełnię grozy niemieckich masowych mordów. Jednocześnie ginie rzetelność, a praca Goldhagena w swym opisie przemocy graniczy z pornografią33. Ale nawet w wyjątkowo dobrym i samokrytycznym dziele Saula
Friedländera nie ma możliwości, żeby świadectwa ofiar zakłóciły płynność

30
31

32

33

Ibidem.
Stosunkowo marginalny status żydowskich świadectw ujawnia się w rozdziałach 9
i 10, odnoszących się do Kristallnacht i jej następstw; zob. ibidem.
D. Goldhagena, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust,
Boston 1996 (wydanie polskie pod tytułem Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy
i Holocaust, Warszawa 1999 – przyp. red.).
Zob. np.: ibidem, s. 215–216, gdzie autor opisał pierwsze zabójstwa popełnione przez
101. Batalion Policji w Józefowie: „Woleli wejść do szpitala, lecznicy, i strzelać do
chorych, którzy na pewno się kulili, błagali i wyli o litość. Zabijali niemowlęta...
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zabójca albo strzelał do niemowlęcia
w ramionach matki [albo] trzymał je za nogę w wyciągniętej ręce... Być może matka
z przerażeniem na to patrzyła. Maleńkie zwłoki były potem rzucane jak śmieci
i pozostawiane, by gniły”. Dla porównania zob. powściągliwą i nievoyeurystyczną
relację z tej samej akcji w Ch. Browning, Ordinary Men: Police Battalion 101 and the
First Solution in Poland, New York 1992.
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narracji. Świadectwa są uporządkowane i spójne; rzadko są sproblematyzowane34. Tutaj, jak sądzę, dochodzimy do prawdziwej przeszkody w wykorzystaniu świadectw Holokaustu, czemu przyjrzymy się w pozostałej części
artykułu.
Ewolucja historii mówionej
Podejście do materiałów zgromadzonych w ramach świadectw mówionych
przeszło przez kilka wyraźnych etapów. Podczas pierwszej wielkiej fali dyskusji akademickiej na ich temat w latach 60. XX w. ekscytowano się szczególnie możliwością sięgania do fragmentów historii grup uciskanych i marginalizowanych, takich jak kobiety lub klasa robotnicza, do których inne,
„tradycyjne” źródła nie dawały dostępu. Trzeba było jedynie przeprowadzić
wystarczającą liczbę wywiadów. Gdyby zgromadzono „wiarygodnie” dużą
próbę świadectw, byłoby możliwe „odzyskanie” doświadczeń tych, którzy
w archiwach historycznych wcześniej milczeli35. Rzeczywiście, podejście
to, przyznające ilości pierwszeństwo przed jakością, było charakterystyczne dla wielu, którzy we wczesnym okresie zajmowali się przeprowadzaniem
wywiadów z ocalałymi z Holokaustu. Kurt Jakob Ball-Kaduri36, pracujący
w Yad Vashem w latach 50. XX w., usłyszał taką rozmowę pomiędzy dr Evą
Reichmann z Wiener Library i prof. Richardem Koebnerem z Hebrew University na temat świadectw świadków: „Jeśli [mówił Koebner] znajduję tylko jedno świadectwo, nie ma ono dla mnie żadnego znaczenia; jest dobrze
jeśli mam dziesięć zapisów; ale jeśli mam sto, wówczas dowód jest przekonujący”. Ball-Kaduri powątpiewał, czy jedno pojedyncze świadectwo jest
bezwartościowe, „szczególnie, [że] są przypadki obszarów życia społecznego Żydów, w których pozostał tylko jeden świadek”37. Nadal jednak taka
relacja była ważna jedynie jako ilustracja i uwzględniano ją nie z powodu
znaczenia jednostki samej w sobie. O tym, co się wydarzyło, jeśli chodzi
o sytuację Żydów w Niemczech od 1933 do 1938 r., już „wiedziano”. W 1959 r.
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Odnosi się to do wykorzystania przez Friedländera, Nazi Germany..., s. 58–59,
126 i 324, wyjątkowo bogatego i przejmującego świadectwa Victora Klemperera. Jego
dzienniki zostały opublikowane w Niemczech w obszernym wydaniu w 1995 r.
Podejście to najlepiej zostało podsumowane w pierwszym wydaniu P. Thompson,
The Voice of the Past: Oral History, Oxford 1978, rozdz. 4 (Evidence).
K.J. Ball-Kaduri, op. cit., s. 89.
Ibidem.
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Ball-Kaduri38 stwierdził, że w tym wypadku „ktokolwiek doświadczył tam
cierpienia i uciekł na czas, po upływie tak wielu lat już nie może dodać niczego ważnego”.
We wczesnych latach historii mówionej zakładano, że nie jest potrzebna
„antropologiczna różnica” – zwątpienie w siebie i świadomość tego, czego nie może zrozumieć obserwator uczestniczący, od 1945 r. charakterystyczna dla antropologii, w której podejście związane z historią życia ma
najdłuższy rodowód. Prowadzący wywiady i rozmówcy mówili tym samym
językiem i spotykali się jak równi sobie39. Istotnie, zmarginalizowane grupy,
znając swoje własne historie, umocniłyby się i nawet same mogłyby się tymi
historiami zajmować. Potem nadeszła łatwa krytyka, szczególnie spośród
tych członków akademii, których zawsze niepokoiła populistyczna natura
koniunktury na historię mówioną. Oponenci utrzymywali, że nie można
polegać na wierności zebranych świadectw i że jest ona narażona na tendencyjne stawianie pytań. Jednak od niedawna, a z pewnością w ostatnim
dziesięcioleciu, mitologie tworzone w obrębie indywidualnych opowieści
o życiu raczej docenia się jako jedną z ich mocnych stron, niż postrzega
jako ich nieodłączną słabość. Korzystając z wiedzy zaczerpniętej z psychologii oraz studiów literackich i kulturowych, konstrukcja opowieści o życiu staje się coraz bardziej wyrafinowana40. To, jak osoba układa w spójny
sposób swoje życiowe doświadczenia mówi nam tyle samo o jej życiu teraz,
co w przeszłości, ponieważ wszystkie one łączą się, tworząc tożsamość jednostki. W tym rozwoju podejścia do świadectw mówionych jest jednak potencjalne napięcie między użytkownikami a rozmówcami, antropologiczna
różnica, która niekoniecznie zostałaby dostrzeżona, powiedzmy, w latach 60.
XX w., gdyby wówczas takie badania prowadzono. Takie napięcie jest natomiast na ogół nieobecne w reakcjach ocalałych na pracę Martina Gilberta,
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Ibidem.
Zob. J. Okely, H. Callowey, Anthropology and Collective Memory, London 1992; oraz
C. Geertz, Local Knowledge, London 1993, gdzie omówiono jej implementację przez
jednego z wiodących powojennych praktyków.
Zobacz podsumowanie różnych podejść w: The Myths We Live By, red. R. Samuel,
P. Thompson, London 1990, s. 1–22. Zobacz również P. Thompson, The Voice of the
Past..., wyd. 2, Oxford 1988. We wstępie do tej drugiej pozycji Thompson napisał: „Wiele się wydarzyło w ciągu tych dziesięciu lat od czasu, kiedy po raz pierwszy napisałem
tę książkę”. W rozdziale czwartym (Evidence) wprowadził nowy podrozdział na temat
subiektywności i dodał całkowicie nowy rozdział, Memory and the Self.
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który, dokonując selekcji świadectw, nigdy nie ingeruje w sam tekst, aby go
dopasować do ogólnej ramy chronologicznej.
Studia przypadku
Jest niezwykle istotne, aby uczeni i inni korzystający, lub niekorzystający,
ze świadectw Holokaustu, wykazali się wrażliwością. Muszą traktować takie świadectwa poważnie, jako odsłaniające swą własną wewnętrzną dynamikę, co może oznaczać ujawnianie ich wyrazistych mitologii i sprzeczności – prawdziwej natury każdej opowieści o życiu. Kiedy uczeni i inne
osoby tracą tę krytyczną perspektywę, w końcu przestają szanować ocalałych i szkodzą im, co tak bardzo uwidoczniło się przy okazji afery z Fragmentami Wilkomirskiego. W 1995 r. Binjamin Wilkomirski, szwajcarski
muzyk klasyczny, opublikował relację z polskiego żydowskiego dzieciństwa
podczas wojny. Przetłumaczona na język angielski w następnym roku41
książka wygrywała nagrody literackie na całym świecie i była chwalona za
odwagę oraz autentyczność w relacjonowaniu doświadczenia Holokaustu
przez dziecko42. Później okazało się43, że Wilkomirski w rzeczywistości
jako dziecko był adoptowany i wychowywany w szwajcarskim sierocińcu
(z Bruce’a GrosJeana stając się Bruno Dossekkerem).
Kiedy czyta się tę relację krytycznie, a teraz także oczywiście z perspektywy czasu, staje się jasne, że nie może ona przedstawiać własnego dzieciństwa autora. Ale z pewnością równie znaczące jest to, że wielu ludzi chciało, żeby ta relacja była prawdziwa – zarówno ogół społeczeństwa, jak też,
nawet w jeszcze większym stopniu, bardzo młodzi ocalali z Holokaustu.
Ci drudzy byli zwykle marginalizowani w literaturze na temat Holokaustu, według wielu ocalałych dzieci surowe piękno prozy Wilkomirskiego
zdołało nadać ich wspomnieniom tak bardzo potrzebne uznanie44. Ważne jest również, aby z powodu zwykłej obawy, że dostarczy się argumentów negacjonistom Holokaustu, nie odrzucać innych relacji, które częściowo są rozmyślnie zniekształcone przez swoich autorów, tak jak to było
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B. Wilkomirski, Fragments, Basingstoke 1996.
Zob. taktowną relację z tej „afery”: E. Lappin, The Man with Two Heads, „Granta”,
nr 66 (1999), s. 9–65.
Zob. S. Maechler, The Wilkomirski Affair, New York 2001.
Film dokumentalny Christophera Oligiatiego na temat tej afery, Child of the Death Camps: Truth and Lies (BBC 1, 3 XI 1999 r.), uwzględnił grupy ocalałych dzieci
wspierające Wilkomirskiego.
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na początku lat 70. XX w. w wypadku For Those I Loved Martina Graya45.
Gray poprowadził swoją opowieść od warszawskiego getta do Treblinki, której nie doświadczył, przy czym obóz śmierci dodał do swej narracji
po to, by móc – on lub piszący za niego Max Gallo, „pisarz o dość złej
sławie”46 – opowiedzieć „całą” historię Holokaustu. Gallo argumentował,
że rozdział o Treblince był konieczny, „ponieważ książka wymagała czegoś
mocnego, aby przyciągnąć czytelników”47. Dużo większe znaczenie miała
odpowiedź Graya, kiedy dziennikarka śledcza Gitta Sereny skonfrontowała
go z tym, że ewidentnie nigdy nie był w Treblince ani z niej nie uciekł: „Ale
czy to ma znaczenie? Czyż nie chodziło tylko o to, że Treblinka naprawdę się wydarzyła, że powinno się o niej pisać, i że powinno się pokazać, że
niektórzy Żydzi byli bohaterami?” Dla Sereny piszącej w 1979 r. to miało znaczenie: „Każde zafałszowanie, każdy błąd, każda sprytna przeróbka
przynosi korzyść neonazistom”48. Gray mimowolnie pomagał tak zwanym
rewizjonistom.
Od tamtego czasu negacjonizm Holokaustu stał się bardziej metodyczny, wykorzystuje potencjał mediów elektronicznych, ale nadal jest tak samo
marginalny, zarówno pod względem uznania w kręgach akademickich, jak
i ogólnej akceptacji jego przesłania. Pozwolenie negacjonistom, z których
większość przynależy do zorganizowanych grupek rasistowskich aktywistów, na decydowanie o przedstawianiu Holokaustu jest z pewnością absurdalne, ostatecznie walkowerem oddaje im kontrolę. W przypadku Graya
włączenie rozdziału o Treblince nie unieważnia tekstu jako całości, lecz
pomaga go sproblematyzować. Mówi wiele o tożsamości autora oraz o kontekście, w jakim on i, co niezwykle w tym wypadku, piszący za niego autor
pracowali – w czasie spadku do minimum ilości wspomnień o Holokauście i niewielkiego zainteresowania tym tematem. Chociaż jest prawdą, że
negacjoniści na swoich stronach internetowych nadal odwołują się do tej
książki, mylące i niepotrzebne jest przekonywanie, tak jak to zrobił Gary
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M. Gray, For Those I Loved, London 1972, pierwotnie opublikowana w 1971 r. we Francji, miała duży nakład w języku angielskim w przekładzie Anthony’ego White’a i była
wydawana w Stanach Zjednoczonych przez wydawnictwo Little, Brown, a w Wielkiej Brytanii przez Bodley Head i Book Club Associates.
Ph. Lejeune, On Authobiography, red. P.J. Eakin, Minneapolis 1989 (wyd. 1: 1975),
s. 195.
G. Sereny, The Man Who Whitewash Hitler, „New Statesmen”, z 2 XI 1979r.
Ibidem.
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Mokotoff, członek Jewish Book Council w Stanach Zjednoczonych, że została ona „zdemaskowana jako fikcja”. Mokotoff, łącząc For Those I Loved
z Fragmentami, argumentuje: „Tego rodzaju pseudowspomnienia, czyniąc
każde wspomnienie Holokaustu podejrzanym, mogą wyrządzić ocalałym
realną szkodę”49. Alternatywnie, należy zasugerować, że odgrywają one
rolę przypomnienia, aby takie relacje czytać i słuchać krytycznie, nie tylko
ze względu na ich wiarygodność, lecz również, co ważniejsze, żeby zrozumieć ich wewnętrzną dynamikę50.
Niedawno Deli Strummer, młoda austriacka Żydówka, która przeżyła
obozy Theresienstadt, Auschwitz i Mauthausen, została „zdemaskowana”
po tym, jak odkryto, że w swych wspomnieniach opublikowanych w 1988 r.
oraz w późniejszym wideo edukacyjnym niezgodnie z prawdą „uśmierciła”
swojego ocalałego męża, twierdząc, że zmarł w obozie koncentracyjnym
w Dachau. Strummer przekazała swoje świadectwo również do The Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies przy Uniwersytecie Yale.
Czytając jej opublikowaną relację i ponownie słuchając taśmy z Yale, Lawrence Langer, który opracował monografię o The Fortunoff Video Archive, oraz Raul Hilberg, nestor historii Holokaustu, wytknęli inne aspekty jej
doświadczeń wojennych, które były niezgodne z faktami, takie jak gazowanie w Mauthausen na początku maja, tydzień po tym, jak go zaprzestano.
Langer utrzymywał, że „nigdy wcześniej nie zetknął się z czymś takim”, jak
ta zmyślona rzeczywistość w świadectwie51. Faktycznie, według Libby’ego
Copelanda52 z „Washington Post”: „Deli Strummer jest ocalałą z Holokaustu, która, umyślnie lub nie, zmieniła liczne części swej opowieści. Jej relacja jest wyraźnie dłuższa, bardziej wstrząsająca i bardziej cudowna niż to,
co w rzeczywistości się wydarzyło”.
W takich wypadkach samo pragnienie autorów, żeby przez wykorzystanie narracyjnej spójności i klisz Holokaustu zadowolić swych docelowych
czytelników oraz uzyskać pełny szacunek i być może współczucie, sugeruje istotną potrzebę kontekstualizacji czasowej i przestrzennej świadectw
oraz nietraktowania ich jako świadectwa sui generis. Mary Chamberlain
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Cyt. za: E. Lappin, op. cit., s. 49.
Według danych liczbowych opracowanych przez Yad Vashem w 1971 r. na świecie
opublikowano szczególnie małą ilość relacji ocalałych – jedynie dwadzieścia. Zob.:
R. Rozett, The Scribes of Memory, „Yad Vashem Magazine”, 1998, s. 6–7.
L. Copeland, Survivor, „Washington Post”, z 24 IX 2000 r.
Ibidem.
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i Paul Thompson53 w tekście Narrative and Genre przekonywali, że „każda opowieść o życiu, spisana autobiografia czy świadectwo mówione, jest
ukształtowana nie tylko przez przepracowanie doświadczenia poprzez pamięć i reewaluację, lecz zawsze, przynajmniej w jakimś stopniu, również
przez sztukę”. Istnieją typy autobiografii i świadectw zwykłych ludzi, które
nieuchronnie rozbudzają oczekiwania: „wspólne założenia pisarza, mówcy
i publiczności dotyczące konwencji, stylu i tonu, form przekazu, rytmów,
scenerii, kształtów, motywów i postaci”54, chociaż historycy i krytycy literaccy, powodowani swoimi elitarystycznymi przesłankami, nie śpieszyli
się, żeby je uwzględnić.
Problem z mitologią
Ci, którzy opracowują świadectwa w The Yale Fortunoff Video Archive twierdzą, że występują w nich „uproszczenia, które można opisać jako metonimie”55.
Jak zauważa Geoffrey Hartman56, „wydaje się, że każdy ocalały z Auschwitz
przeszedł selekcję dokonywaną przez Mengele, tak jakby stał on na swoim stanowisku przez 24 godziny na dobę”. Jednak – przekonuje Hartman57 – „niezależnie od wycierpianej niesprawiedliwości, pozostaje niezwykle wysoki stopień
dokładności [świadectw], ponieważ pamięć o złu jest przede wszystkim pamięcią urazu”. Lawrence Langer, jeszcze słabiej problematyzując ten sam materiał58, odrzuca pytanie o to, „jak wiarygodna może być przebudzona pamięć,
próbująca wskrzesić wydarzenia, od których minęło tak wiele dziesięcioleci”.
Odpowiada: „Nie ma potrzeby ożywiania tego, co nigdy nie umarło. Poza tym,
chociaż uśpione wspomnienia mogą pragnąć obudzenia, nie ma niczego bardziej wyrazistego w tych narracjach, niż to, że pamięć Holokaustu jest zdolnością osoby cierpiącej na bezsenność, której mentalne oczy nigdy nie spały”.
Langer wykorzystuje następnie kategorię „pamięci głębokiej” Charlotte Delbo,
aby przeanalizować badane przez siebie świadectwa wideo.
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M. Chamberlain, P. Thompson, Introduction: Genre and Narrative in Life Stories, [w:]
Narrative and Genre, red. M. Chamberlain, P. Thompson, London 1998, s. 1–22.
Ibidem, s. 4.
J. Hartman, Learning from Survivors: The Yale Testimony Project, [w:] The Longest
Shadow: In Aftermath of Holocaust, Bloomington 1996, s. 141.
Ibidem.
Ibidem, s. 136.
L. Langer, Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory, New Haven 1991, s. XV oraz
rozdz. 1.
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Podobnie Shoshana Felman i Dori Laub59 w swej literackiej i psychoanalitycznej analizie świadectw z Yale przekonują, że niezgodności nagranych
informacji z faktami są mało znaczące. Podejście do świadectw ocalałych
prezentowane przez Langera, Felman i Lauba jest naiwne oraz ostatecznie
protekcjonalne, nie uwzględnia bowiem tego, jak często respondenci usiłują
wpisać się w oczekiwany od nich gatunek literacki. Nie dziwi więc, że Langer60 był tak zaskoczony kontrowersjami wokół Deli Strummer, że aż musiał
je uznać za niemalże wyjątkowe i odmówił przyjęcia ich szerszego znaczenia,
a Felman i Laub61 mogli pisać o znaczeniu tego, że Martin Gray był „przymusowym świadkiem zagłady swojej całej rodziny w płomieniach Warszawy
i Treblinki”, nie zważając na fakt, że on niczego takiego nie widział.
Naukowcy nie śpieszyli się z uznaniem wagi świadectw zwykłych ludzi.
Wśród historyków to lekceważące podejście nadal jest obecne. W 1992 r.
David Bankier62 w swym opracowaniu na temat niemieckiej opinii publicznej w erze nazizmu, zasugerował, że takie źródła „raczej nie stanowią solidnego historycznego materiału dowodowego” i w najlepszym razie mogą
„być wykorzystane jedynie po to, żeby zilustrować lub ubarwić relację opartą na mniej subiektywnych źródłach”. Całkiem niedawno odznaczający
się wysoką kulturą umysłową historyk Peter Novick63 sugerował, że wspomnienia ocalałych „nie są zbyt użytecznym źródłem historycznym”. Ujawniając jeszcze bardziej swą niezdolność zrozumienia natury świadectw
ocalałych, Novick zastrzega dodatkowo64, że „niektóre może tak, ale nie
wiemy, które”. Elitarystyczna reakcja była charakterystyczna również dla
studiów literackich, w których „badania autentycznych relacji z pierwszej
ręki w żadnym razie nie nadążały za, ogólnie rzecz biorąc, wzmożonym
zainteresowaniem historyków okresem nazistowskim”65. Andrea Reiter
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S. Felman, D. Laub, Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis,
and History, New York 1992, szczególnie rozdz. 2.
		 Cyt. za: L. Copeland, op. cit.
S. Felman, D. Laub, op. cit., New York 1992, s. 65.
D. Bankier, The Germans and the Final Solution: Public Opinion Under Nazism,
Oxford 1992, s. 118, 124.
P. Novick, The Holocaust and Collective Memory, London 1992, s. 275.
Ibidem.
A. Reiter, Narrating the Holocaust, London 2000 (wyd. 1: 1995), s. 2–3; J. Young,
Writing and Rewriting the Holocaust: Narration and the Consequence of Interpretation, Washington 1988, s. 15–39. Książka Younga zawiera ważną analizę „elitarnych” tekstów.
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należy do nielicznych w tej dyscyplinie, którzy badali „zdecydowanie dystynktywną jakość” „zwyczajnych” relacji na temat obozów koncentracyjnych, zadając takie pytania, jak: „Jakie środki językowe, jakie gatunki literackie wykorzystują ocalali, aby przekazać swoje doświadczenia? W jaki
sposób literatura w najszerszym znaczeniu, a język i gatunek w wąskim,
stają się sposobem na pogodzenie się z życiem?”66. Chociaż prawdą jest, że
„świadectwa Holokaustu zwykle są publikowane nie dlatego, że posiadają
walory artystyczne”67, musimy stale do nich wracać, mając w pamięci sentencję Chamberlaina i Thompsona68, mówiącą, że każda opowieść o życiu
w pewnym stopniu zawsze jest kształtowana przez sztukę. W psychologii,
która zdominowała badania ocalałych69, tylko Henry Greenspan, przez dziesięciolecia przeprowadzający wywiady z ocalałymi w sposób mniej formalny
niż w projekcie Yale, w pełni docenił proces powstawania opowieści jednostki. Dla Greenspana70 opowieści ocalałych są dynamiczne, ewoluują i są wyraźnie naznaczone ich życiem przed i po Holokauście, jak również oczekiwaniami słuchaczy. Mówiąc krótko, zbliżamy się tu, w tak zniuansowanych
badaniach, do pojęcia gatunku(-ów) w świadectwach zwyczajnych ocalałych.
Historycy mają skłonność do stawiania wymogu, aby świadectwa ocalałych w zakresie dat i szczegółów były zgodne z faktami, co rzadko jest możliwe, jeśli w ogóle. Badacze literatury zaczęli teraz włączać do „kanonu” dzieła,
takie jak te autorstwa Primo Leviego i Eli Wiesela, ale stało się to kosztem
relacji zwyczajnych ocalałych. Psycholodzy mieli skłonność do patrzenia na
ocalałych tylko przez pryzmat straumatyzowanej pamięci, czasami lekceważąc tych, którzy są zbyt młodzi i, jak mniemano, pozbawieni wspomnień
z dzieciństwa w czasie Holokaustu. Dlatego nie dziwi, że młodzi ocalali, wykreśleni z historii i pamięci Holokaustu, jako czytelnicy nawet teraz są tak
przeciwni odrzuceniu Fragmentów, których narracyjna spójność nadaje ich
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własnemu życiu znaczenie i uznanie71. Takie oszustwo występuje oczywiście stosunkowo rzadko, ale zmusza nas do czytania i słuchania świadectw
z większą ostrożnością, gustując właśnie w ich bałaganiarstwie, oraz do poważnego podjęcia kwestii, dlaczego w nieczęstych przypadkach, takich jak
Graya i Strummer, autorzy rozmyślnie zmienili swoje zakończenia – heroizm w jednym wypadku, a patos w drugim.
Ogólnie ujmując, przemilczenia są często nie mniej znaczące, niż to,
co jest uwzględnione i zaakcentowane. Dowodzono nawet72, że milczenie
w świadectwach i autobiografiach samo w sobie tworzy wyraźny gatunkowy komponent. Ilustrują to niezwykle dociekliwe badania przeprowadzone
przez historyka Marka Rosemana w związku z niemiecką Żydówką, ocalałą
Marianną Ellenbogen. Jej świadectwa mówione i pisane zostały zestawione
ze zbiorem współczesnych i późniejszych źródeł prawniczych (dzienniki,
listy, wspomnienia, rejestry ruchu oporu i nazistów, dokumenty z powojennej restytucji), aby ujawnić złożone warstwy pamięci w konstrukcji jej
opowieści o życiu. Roseman73 przekonuje, że wiele mówiący jest:
często nie kontrast pomiędzy tym, co pisane, a tym, co mówione, lecz raczej między
spostrzeżeniami i wspomnieniami „osadzonymi” lub zarejestrowanymi w różnych
punktach odległości od wydarzeń, które opisują, to znaczy w relacjach i dziennikach
wtedy, a w wywiadach i rozmowach teraz. W każdym razie, kiedy zawartość wywiadów z Marianną została porównana ze źródłami z okresu nazistowskiego i powojennego, wyłoniła się pewna liczba ważnych różnic i rozbieżności. Do tego stopnia, że proces
odzyskiwania w teraźniejszości minionego życia Marianny czasami przypominał opowiadanie detektywistyczne (aczkolwiek wstrząsające i tragiczne), w którym ciąg tropów
i świadków narzucał kolejne zmiany oceny wydarzeń sprzed ponad pięćdziesięciu lat.
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Kiedy mówione i inne świadectwa Holokaustu są wykorzystywane swobodnie i w całości, z wielkim prawdopodobieństwem będą destruktywne
i trudne. Donald Niewyk74 powiedział, że „zwracanie szczególnej uwagi na
relacje ocalałych [pozwoliłoby zyskać] teksturę i historyczność kosztem
spójności”, ale dodaje, że „jest to ryzyko, jakie musimy podjąć, jeśli mamy
pojąć złożoność tego procesu i zbliżyć się do zrozumienia, co stało się z ofiarami”. Obecnie wykorzystanie relacji ocalałych zostało wypaczone – są one
dopracowywane, a fragmenty przestawiane, aby zapewnić narracyjną spójność. Tak też było na wczesnym etapie korzystania z setek tysięcy godzin
świadectw przechowywanych w archiwach wideo w Spielberg Foundation.
Prawdopodobnie dzięki wielkiej operacji katalogowania byłoby możliwe
wysoce efektywne wykorzystanie tego archiwum do prześledzenia przebiegu Holokaustu w poszczególnych miejscach, a może nawet pod dokładnymi datami. Ale jak te taśmy miałyby pełnić nie tylko funkcję ilustracyjną
wydaje się pozostawać kwestią jak dotąd niezbadaną75.
Jeśli ma to być użycie wierne głębi i bogactwa materiału, odpowiedzi
nie znajdziemy w filmie Spielberga, reżyserowanym przez Jamesa Molla,
The Last Days (1999). Film ten osiąga spójność za sprawą skupienia się na
jednym miejscu nietypowego wątku Holokaustu, nagłego i intensywnego
mordowania węgierskich Żydów latem 1944 r., ale mimo to ponownie przeprowadzono wywiady z ocalałymi lub poprzestawiano ich świadectwa tak,
aby stworzyć relację poskładaną z fragmentów wywiadów, w której zarówno ocaleli, jak i wyzwoliciele są częścią przejrzystej fabuły. Co więcej, tylko
w jednym wypadku świadectwo ocalałego trwało w filmie dłużej niż 45 sekund. Znamienne jest to, że pochodziło ono od Dario Gabai’ego, greckiego
członka Sonderkommando. Zostało zawarte w filmie, żeby raczej zilustrować funkcjonowanie komór gazowych pracujących w Auschwitz z maksymalną wydajnością, niż by wyjaśnić, jak Dario Gabai znalazł się w obozie.
Ponadto jedynie drugie, nieco dłuższe świadectwo, pochodziło od byłego
nazistowskiego lekarza i miało pokazać, jak „ostateczne rozwiązanie [kwestii
żydowskiej]” było implementowane w swej najbardziej metodycznej formie76.
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Fresh Wounds..., s. 1.
W 1999 r. fundacja miała zgromadzone 115 000 godzin świadectw i twierdziła, że
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Nie dziwi, że filmowcy, kuratorzy muzealni i wydawcy lubią uporządkowane, zwarte struktury narracyjne. Galeria Holokaustu przy Imperial
War Museum77, idąc w ślady Waszyngtonu, przyjmuje ścisłą chronologię,
która zaczyna się od dojścia nazistów do władzy. W United States Holocaust Memorial Museum, jak stwierdził jego pierwszy dyrektor Jeshajahu
Weinberb, „osobista narracja jest wpleciona w tekst, więc historia zostaje
ucieleśniona przez doświadczenie mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy przeżyli
to wydarzenie”78). Oczywiście w Imperial War Museum ofiary nie są zmuszone do milczenia – świadectwa mówione są bardziej wyeksponowane niż
w Waszyngtonie – zwiedzający słyszą zwięzły opis ich życia przed, po oraz
w trakcie prześladowań. Jednak wykorzystanie świadectw nie jest kluczowe
dla wystawy jako całości – tak jak w powojennych rozprawach sądowych
dowody z dokumentów zostały uznane za „niepodważalne”, tak artefakty,
w większości odnoszące się do procesu eksterminacji, są centralną częścią
olbrzymich narodowych ekspozycji muzealnych w stolicach dwóch głównych sprzymierzonych narodów. Świadectwo ocalałych jest jednak znów
marginalizowane i wykorzystuje się je raczej do zilustrowania wpływu
tego, co robili naziści, niż jako część intensywnych badań nad całością życia
ocalałych. Jak ujmuje to dyrektor Imperial War Museum Robert Crawford,
ocalali świadkowie „w przejmujący, osobisty sposób wzmacniają główną
narrację historyczną”79. W obu muzeach podjęto olbrzymi wysiłek, żeby
zagwarantować, że wszystkie eksponaty mają, jak powiedział Weinberg,
„udowodnioną proweniencję”, aby „definitywnie uniemożliwić deklaracje
rewizjonistyczne”80.
Takie podejście doprowadza do wykluczenia wspomnień związanych
z Holokaustem, jak wtedy, gdy we wrześniu 2000 r. waszyngtońskie muzeum nie dopuściło do podpisywania w swoich murach książki, której autor
wskazywał na brak dowodów wytwarzania w Auschwitz mydła z ludzkich

77

78

79
80

Imperial War Museum, The Holocaust Exhibition at the Imperial War Museum,
London 2000.
M. Berenbaum, The World Must Know: The History of the Holocaust as Told in the
United States Holocaust Memorial Museum, Boston 1993, s. XV.
Imperial War Museum, The Holocaust Exhibition..., s. 3.
M. Berenbaum, The World Must Know..., s. 3. Zob. krytyczne omówienia w: E. Linenthal,
Presenting Memory: The Struggle to Create America’s Holocaust Museum, New York
1995; oraz D. Bloxham, T. Kushner, Exibiting Racism: Cultural Imperialism, Genocide,
and Representation, [w:] Rethinking History, 1998, s. 349–358.
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szczątek. Rzeczniczka muzeum broniła tej odmowy, argumentując, że „wybór książki ze wspomnieniami do podpisywania oznacza pewien poziom
aprobaty dla jej zawartości”, a w tym szczególnym wypadku niosłoby to
ryzyko dania pożywki rewizjonistom81. David Cesarani82 napisał, że w czasie negacjonizmu Holokaustu „chcemy, żeby ocalali przypomnieli sobie
wszystko i żeby potrafili to wyrazić, udowodnić z racji samego swego istnienia, że to się wydarzyło”. Ale – jak również napisał – „te oczekiwania obarczają ocalałego-pisarza zbyt wielkim ciężarem”. Nie wynika z tego jednak,
że kiedy świadectwo jest opublikowane z „nieścisłościami” w szczegółach,
to „wystawia się na ryzyko, jest darem dla negacjonistów Holokaustu”. Jak
w odpowiedzi napisało dwóch wydawców takich relacji: „Nie obawiamy się
starć z negacjonistami Holokaustu i rewizjonistami. Zawsze znajdą jakiś
drobny szczegół, by potępić książkę”83.
W stronę krytycznego zaangażowania
Świadectwa ocalałych, pisane, mówione czy w formie wideo, muszą być
potraktowane poważnie na swych własnych prawach. Są zniekształcane
lub manipulowane, jeśli prymitywnie używa się ich jako broni przeciw
negacjonizmowi albo wyłącznie jako narzędzia „ekspresji” lub tekstury
w edukacyjnych, muzealnych czy artystycznych reprezentacjach Holokaustu. Jeśli powoli zaczęliśmy słuchać ocalałych, powinniśmy również uszanować pragnienie zachowania przez niektórych z nich milczenia. Jak sugeruje Novick84, „jasne jest, że wielu ocalałym cała ta uwaga poświęcona
Holokaustowi dała satysfakcję i pomogła uleczyć blizny; innym na nowo
otworzyła stare rany i stała się źródłem niegdyś uśpionych koszmarów”85.
Nie ma etycznego usprawiedliwienia, historycznego (nawet kiedy problematyzuje się świadectwo prześladowców) lub artystycznego (nieważne jak
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wielkie jest to osiągnięcie)86, dla Lanzmanna, który znęcał się nad ocalałym z Treblinki Abrahamem Bombą: „Musisz to zrobić”, mówił, prosząc go,
żeby opisał, jak przygotowywał przyjaciół do komory gazowej. Film Shoah
Lanzmanna miał podtytuł Historia mówiona, ale w trakcie tworzenia antymitu dla wcześniejszych przedstawień Holokaustu, wykorzystujących historię i chronologię, reżysera interesowało jedynie pokazanie gwałtowności
procesu Zagłady, w którym nie ma miejsca na opowieść o życiu ocalałych,
przedstawianych przez niego w większości tak, jakby tylko ich ciało jeszcze
żyło87. Zmuszanie ocalałych do dania świadectwa, lub ignorowanie ich życia
przed i po, jest jeszcze jedną formą znęcania się, dodaną do tego, które zaczęło się wraz z prześladowaniem, było kontynuowane po wojnie za sprawą braku zainteresowania i marginalizacji, a teraz sprowadza się do tego, że oczekuje się od nich zbyt wiele, jednocześnie ignorując istotę złożoności ich relacji88.
Świadectwa Holokaustu zbierane przez Davida Bodera i takie instytucje jak Yad Vashem od lat 40. do lat 70. XX w. skupiały się prawie wyłącznie na latach Zagłady. Na przykład sporządzony przez Yad Vashem
kwestionariusz miał mniej niż 1 procent pytań odnoszących się do okresu przedwojennego89. W latach 80. ubiegłego wieku projekty takie, jak te
przy Yale University i The National Sound Archive w Londynie zwróciły
się ku podejściu związanemu z opowieścią o życiu, odzwierciedlając trend
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2 35

To n y K u s h n e r

236

dominujący w historii mówionej w ogóle90. Jednakże, jak widzieliśmy,
w prawie wszystkich przejawach reprezentacji Holokaustu, akademickich
czy artystycznych, jest niezwykle trudno znaleźć ten materiał z opowieścią
o życiu wykorzystany inaczej niż w krótkiej, sfragmentaryzowanej formie.
W rezultacie, całościowy obraz danej jednostki jest w najlepszym razie niewyraźny, a w najgorszym – całkowicie zatarty. Ale czy biorąc pod uwagę
komercyjne i inne praktyczne realia, rzeczywiście jest możliwe alternatywne podejście do świadectw Holokaustu?
Pełne wykorzystanie w przedstawianiu Holokaustu mówionych świadectw ocalałych wymagałoby przeniesienia centrum uwagi z nazistów
na ich ofiary – skierowania jej na podejście związane z opowieścią o życiu – oraz splecenia nici historii i pamięci, aby ukazać całą złożoność tożsamości ocalałych. Dla kuratora, filmowca i historyka skupienie się na
ofierze stwarza olbrzymie problemy praktyczne, zwłaszcza dotyczące tego,
gdzie i kiedy zacząć i zakończyć. Jak to ujmuje Lawrence Langer91, próbując
zrozumieć kolekcję wideo Holokaustu w Yale, „dla każdego ze świadków
Holokaust ma inny początek”. Wracając do The Holocaust Martina Gilberta, pewną przewagę daje u niego relacja skupiona na ofierze. U Gilberta
przewaga ta jest jednak zwodnicza, ponieważ użycie ścisłej i jednoznacznej
chronologii ostatecznie pozbawia sensu opowieść o życiu każdej z przedstawionych jednostek. Chociaż Gilbert próbuje stworzyć dziennik Holokaustu, nigdy nie jest on dziennikiem jakiejś pojedynczej osoby. Pod tym
względem jego próba humanizowania Holokaustu przynosi efekt przeciwny do zamierzonego92. Pragnąc osiągnąć spójność, traci się z oczu chaos
i pęknięcie w życiu ofiar. Ale czy popularne reprezentacje mogą sobie poradzić z pełną złożonością zwykłego życia oraz pozwolić zwiedzającemu lub
czytelnikowi wyłuskać mitologie wplecione w takie opowieści?
Jeśli odpowiedź ma brzmieć „tak”, to wszyscy zaangażowani muszą
przyznać, że nie będzie to łatwe; ale czy wówczas każda reprezentacja lub
upamiętnienie Holokaustu ma przyjąć upraszczającą ideę zamknięcia, opowieści z przejrzystym początkiem, środkiem i szczęśliwym zakończeniem
(czy to w formie wyzwolenia obozu koncentracyjnego, powojennego sukcesu materialnego w Stanach Zjednoczonych czy też utworzenia państwa
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Izrael)? Muzeum/pomnik Daniela Libeskinda w Berlinie i to planowane
przy Shoah Centre w Manchesterze, pokazują na podstawie świadectw
opowieści o życiu zebrane w Wielkiej Brytanii, że historia żydowska włączająca Holokaust i uwzględniająca indywidualne świadectwa w całej ich
rozciągłości, może być przedstawiania w sposób złożony, który dopuszcza ich rozbieżności i chaotyczność, a mimo to może być zrozumiała dla
odbiorcy93. Świadectwa zmuszają nas do myślenia jakościowego, musimy
uświadomić sobie, że oddanie im sprawiedliwości może wymagać pracy
raczej z małymi niż licznymi grupami jednostek, co umożliwi, dzięki większej autorefleksji zbierających materiały i korzystających z nich, wysunięcie na pierwszy plan bogactwa świadectwa, wraz z jego sprzecznościami
i mitologiami94. Jest to wizja radykalna, ale w końcu w reprezentacji świadectwa opowieści o życiu wybór zamieszania zamiast spójności ma oddać
większą sprawiedliwość faktycznemu doświadczeniu Holokaustu na poziomie codzienności. W przeciwnym razie grozi nam lekkomyślne zadowolenie się przedstawieniem – szczególnie w obszarze komercyjnym, w którym
sytuuje się coraz większa liczba upamiętnień Holokaustu – redukującym
temat do upraszczającej moralizującej opowiastki; oderwanej od specyficznego kontekstu historycznego, który uszczegółowia, kiedy, gdzie i kogo to
dotyczyło. Byłoby tragiczną ironią, gdyby świadectwa Holokaustu, z całym
potencjałem ich niuansów, stały się integralną częścią opowiadania historii
tak wygładzonej, że w rzeczywistości stracilibyśmy z oczu jednostkę w jakimkolwiek znaczącym sensie.
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Zob.: H. Binet, Jewish Museum Berlin: Architect Daniel Libeskind, Berlin 1999; J. Young, At Memory’s Edge: After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture, New Haven 2000. W rozdziale szóstym Bill Williams, pionier historii
mówionej w Brytanii i osoba odpowiedzialna za projekt National Life Story Collection dotyczący ocalałych z Holokaustu, jest dyrektorem Shoah Centre.
Pod tym względem samokrytyczne podejście Geoffreya Hartmana w książce The
Holocaust Exibition at the Imperial War Museum, London 2000, do projektu Yale
jest użytecznym krokiem naprzód.
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1
Wstęp
Niniejszy esej powstał dzięki naszemu udziałowi w wywiadach prowadzonych z ocalałymi z Holokaustu w ramach projektu dokumentującego pracę
przymusową i niewolniczą w okresie nazizmu. Jednym z ważnych celów
naszego podprojektu było odnalezienie ocalałych, z którymi Dori Laub
przeprowadził wywiady pod koniec lat 70. i w latach 80. XX w.2 dla mającego powstać Fortunoff Video Archive przy Uniwersytecie Yale3, oraz analiza porównawcza tamtych wczesnych świadectw z nowszymi nagraniami.

1

2

3

Tłumaczenie za: D. Laub, J. Bodenstab, Twenty-five Years Later: Revisiting Testimonies of Holocaust Survivors, [w:] Hitler’s Slaves. Life Stories of Forced Labourers in
Nazi-Occupied Europe, red. A. Plato, A. Leh, Ch. Thonfeld, New York–Oxford 2010,
s. 426–440. Zgoda na publikację przetłumaczonej wersji artykułu została udzielona
przez wydawnictwo Bergham Books. Licencja CC BY-SA 4.0 (przyp. red.).
Knowing and Not Knowing the Holocaust, red. D. Laub, N.C. Auerhahn, „Psychoanalytic Inquiry”, 5 (1/1985), s. 164–189; D. Laub, N.C. Auerhahn, Failed Empathy: A Central Theme in the Survivor’s Holocaust Experience, „Psychoanalytic Psychology”,
6 (1989), s. 377–400. Zob. także: D. Laub, Testimonies in the Treatment of Genocidal
Trauma, „Journal of Applied Psychoanalytic Studies”, t. 4 (1/2002), s. 63–87.
Guide to the Yale University Library Holocaust Video Testimonies, red. Fortunoff
Video Archive for Holocaust Testimonies, New Haven 1994.
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Niestety, wraz z upływem czasu odnalezienie wcześniejszych rozmówców
stawało się coraz trudniejsze. Wielu z nich zmarło lub wyprowadziło się,
aby być pod opieką dzieci, albo są w tak złym stanie zdrowia, że nie mogą
udzielić kolejnego wywiadu. Ostatecznie wśród dwadzieściorga ocałałych,
z którymi przeprowadzono wywiady jesienią 2005 r. oraz na początku
wiosny 2006 r., znalazło się ośmioro, którzy już wcześniej przekazali Doriemu Laubowi swoje świadectwo4.
Kiedy szukamy przesunięć i różnic pomiędzy tymi dwiema grupami
wywiadów zebranych w odstępie ponad dwudziestu pięciu lat, wyodrębnić możemy trzy główne obszary porównawcze, w których widać znaczące zmiany. Pierwszym z nich jest świadomość Holokaustu. W nowszych
wywiadach wiele odwołań wyraźnie wskazuje, że w ostatnich trzydziestu
latach w Stanach Zjednoczonych nastapiła duża zmiana w świadomości
społecznej na temat Holokaustu. Zmiana ta nie tylko zapewnia kontekst
społeczny dla narracji ocalałych, który wcześniej w sferze publicznej nie
istniał, ale wpłynęła także na ich zdolność dawania świadectwa poprzez
potwierdzenie ich tożsamości jako ocalałych i jako świadków historii.
Druga różnica dotyczy biografii. Te dwa zbiory świadectw powstały na
dwóch różnych etapach życia rozmówców. W późnych latach 70. i na początku lat 80. XX w. rozmówcy mieli ustaloną pozycję zawodową lub biznesową, a ich dzieci były w koledżu lub szykowały się do opuszczenia domu,
aby studiować. Dziś są oni emerytami, mają dorosłe dzieci, a najczęściej
i wnuki. Wydaje się, że ich zdolność relacjonowania przeszłości zmieniła się z wiekiem. Co zaskakujące, w większości przypadków wspomnienia
nie zatarły się z upływem czasu lub z powodu związanej z wiekiem utraty
pamięci. Jedynie Sidney G. pogubił się w kolejności obozów, w których był
więziony, co stało się dla nas wszystkich oczywiste pod koniec wywiadu,
kiedy przyglądaliśmy się dokumentom, które przyniósł. Wydaje się raczej,
że przeszłość jest w naszych rozmówcach żywsza teraz niż wtedy, gdy po raz
pierwszy przeprowadzaliśmy z nimi wywiady. Zmiana ta jest szczególnie

4

Wcześniejsze wywiady Evy B. (sygn. HVT-1), Leona W. (sygn. HVT-2), Shifry Z.
(sygn. HVT-11), Helene R. (sygn. HVT-15), Zoltana G. (sygn. HVT-35), Sidneya G.
(sygn. HVT-38), Ralpha E. (sygn. HVT-110) i Leo G. (sygn. HVT-158) są dziś w depozycie Fortunoff Video Archive przy Uniwersytecie Yale i zostały nagrane w ramach
„Holocaust Survivors Film Project”. Wcześniejsze wywiady z Josephem K. (sygn.
HVT-61) i Zahavą S. (sygn. HVT-301) również znajdują się w Fortunoff Video Archive; świadectwa te nie zostały jednak zebrane przez Doriego Lauba.
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interesująca z psychoanalitycznego punktu widzenia, ponieważ może sugerować, że w trakcie swojego życia nasi rozmówcy osiągnęli wyższy poziom
integracji swego bardzo często traumatycznego doświadczenia. Oczywiście ten trwający całe życie proces „przepracowywania” jest silnie związany
ze zmianą społecznego „klimatu” otaczającego ocalałych, ale także wiele
mówi o intensywności ich wspomnień i o emocjonalnej wytrzymałości
większości z naszych rozmówców, żyjących z przerażającą przeszłością.
Wywiad z Ralphem E. jest jedynym, który trzeba było przerwać w obawie,
że jego emocjonalny wpływ na ocalałego będzie zbyt wielki.
Trzecim obszarem porównań jest dynamika samego wywiadu. Ponieważ obie grupy wywiadów były prowadzone przez tę samą osobę, możliwe
jest zaobserwowanie zmiany czy nawet ewolucji techniki. Oczywiście rezultat wywiadu zawsze w dużym stopniu zależy od tego, jak bardzo prowadzący go potrafi zaangażować rozmówcę, zarówno zadając pytania, jak
i słuchając. Jednak w nowszych wywiadach zmiennym tym towarzyszy
przede wszystkim pojmowanie „świadectwa” jako narracyjnej formy przyjętej przez rozmówcę. Takiego rozumienia nie było w czasie pierwszych
wywiadów wideo z ocalałymi z Holokaustu, ale rozwinęło się ono w ciągu
wielu lat prowadzenia wywiadów, teoretyzowania i obserwacji.
W niniejszym eseju spróbujemy omówić bardziej szczegółowo te elementy zmiany, pojmowane przez nas w praktyce jako wzajemnie powiązane i nakładające się na siebie. Te narracyjne przesunięcia, które nastąpiły
w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat, nie mogą być przypisywane wyłącznie jednemu z tych czynników, ale powinny być rozpatrywane raczej
jako konsekwencja złożonych zmian zachodzących nie tylko w otaczającym
rozmówców społeczeństwie, lecz także w ich życiu, a nawet podczas sesji
wywiadu, wraz z jego rozwojem.
Przesunięcia narracyjne w kontekście ewoluującego dyskursu publicznego na temat Holokaustu
Podczas gdy dwadzieścia pięć lat temu nasi rozmówcy wypowiadali się we
względnej izolacji, dziś ich świadectwa pojawiają się w kontekście dużo
szerszego dyskursu publicznego. Niemożliwe staje się rozstrzygnięcie, w jakim stopniu większa społeczna świadomość Holokaustu pomogła naszym
rozmówcom w ukształtowaniu ich tożsamości jako ocalałych z Holokaustu oraz w jakim stopniu świadectwa ocalałych pomogły przede wszystkim
zwiększyć tę społeczną świadomość Holokaustu. Można jednak z pewnością stwierdzić, że jedno wywarło wpływ na drugie. W czasie pierwszych
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wywiadów wideo nie istniały jeszcze takie instytucje, jak Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie czy Museum of Jewish Heritage w Nowym
Jorku, akademickie ośrodki badawcze, takie jak Genocide Studies Program
przy Uniwersytecie Yale czy Strassler Family Center for Holocaust and Genocide Studies przy Uniwersytecie Clark, nie mówiąc już o inicjatywach
prowadzenia wywiadów na wielką skalę, takich jak Fortunoff Video Archive przy Uniwersytecie Yale lub Steven Spielberg’s Shoah Foundation.
Zainteresowanie wywołane przez takie instytucje skupia się nie tylko na
Holokauście jako wydarzeniu historycznym, na paradygmacie ludobójstwa
czy żydowskiej tragedii, ale także na samych ocalałych jako naocznych
świadkach tej historii. Chociaż historycy nadal debatują nad znaczeniem
świadectw ocalałych dla ich badań i historiografii Holokaustu5, wiele szkół
w Stanach Zjednoczonych, zarówno publicznych, jak i żydowskich, „nauczając Holokaustu”, bazuje na osobistych relacjach ocalałych.
Rzeczywiście, kilkoro z naszych rozmówców wspomina, że są regularnie zapraszani, by przemawiać w szkołach (Helene R., Sidney G., Shifra Z.,
a także Joseph K.). Czerpią oni osobistą satysfakcję ze spotkań z młodymi
ludźmi i wyrażają nadzieję, że może przyszłe pokolenia wyciągną wnioski
z tych lekcji, aby już nigdy nie dopuścić do ludobójstwa. Wydają się przekonani, że relacjonując swoją przeszłość, wnoszą ważny wkład w przyszłość.

5

Podczas gdy historycy, tacy jak Raul Hilberg i Lucy S. Dawidowicz uważają świadectwa ocalałych za źródła niewiarygodne, Saul Friedländer, jako ocalały i historyk,
umiejscawia swe prace pomiędzy historią i pamięcią. Zob. krótkie omówienie jego
stanowiska w: J.E. Young, Between History and Memory: The Uncanny Voices of the
Historian and Survivor, [w:] Passing into History, Nazism and the Holocaust beyond
Memory. In Honour of Saul Friedländer on his Sixty-Fifth Birthday, red. G. Ne’eman
Arad (wydanie specjalne „History and Memory: Studies in Representation of the
Past”, 9 (1–20/1997)), s. 47–58. Podobnie: O. Bartov, Inside, Outside, „The New Republic”, z 10 kwietnia 2002 r., oraz Ch.R. Browning, Nazi Policy, Jewish Workers, German
Killers, Cambridge–New York–Melbourne 2000, podjęli próbę stworzenia metodologii, która pozwoli im ujmować relacje ocalałych bez narażania się na nierzetelność
badań. Zob. także przykładowe studium Jana T. Grossa, Neighbours: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland, b.m. 2002 (wydanie polskie: J.T.
Gross, Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000 – przyp. red.)
o zabójstwie Żydów z polskiego miasteczka Jedwabne. Zob. również bardzo sceptyczne omówienie dyskursów historyków i ocalałych w: A. Wieviorka, The Era of
the Witness, Ithaka–London 2006, s. 96–144, która streszcza ewolucję świadomości
Holokaustu w Stanach Zjednoczonych i towarzyszące jej dyskusje.
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W ten sposób dzięki zainteresowaniu innych ich doświadczenie nie tylko
zyskuje na wartości, ale także jest mu nadawane zbiorowe znaczenie.
Możliwe, że zainteresowanie naszymi rozmówcami jako ocalałymi jest
obecnie większe, ale wydaje się, że oni również bardziej zainteresowali się
sobą jako ocalałymi. Shifra Z. jest w komitecie, który organizuje coroczne
wydarzenia upamiętniające Żydów zamordowanych podczas Holokaustu
i pomaga w utrzymaniu lokalnego pomnika Holokaustu w New Haven.
Leon W. napisał pamiętnik, który jest wnikliwie badany, aby usytuować
jego osobiste doświadczenie w obrębie historii łódzkiego getta. Eva B. została aktywnym członkiem lokalnego oddziału organizacji ocalałych dzieci. Martwią się oni, że wraz z ich odejściem Holokaust mógłby zostać zapomniany. Czują potrzebę zarejestrowania swojej historii. Chcą być częścią
przyszłości, zapisać się na kartach historii, ale również mają potrzebę przynależności, która jest najlepiej zaspokajana w ich własnym towarzystwie.
Wydaje się, że wśród ocalałych istnieje szczególna więź ukształtowana
przez wspólne doświadczenie Holokaustu. Pod tym względem organizacje
ocalałych, które przygotowują wydarzenia społecznościowe i wspólnotowe obchody świąt, służą jako system wsparcia i dają namiastkę rodziny.
Z upływem lat stało się to ważniejsze, ponieważ ocalali mają gorzką świadomość, że należą do „wymierającego gatunku” i ich liczba maleje.
W pewnym stopniu zainteresowanie naszych rozmówców samymi sobą
jako ocalałymi pojawia się z pewnością za sprawą ich dzieci i wnuków.
W kontekście Holokaustu zwraca się uwagę na nieistniejące dwadzieścia
pięć lat temu „Drugie Pokolenie”: w wielu przypadkach trauma rodziców
została przekazana dzieciom i jest ponownie odtwarzana. Problem ten nie
tylko przyczynił się do rozwoju ważnych badań neurobiologicznych (Rachel
Yehuda) oraz literatury psychoanalitycznej6, ale także do twórczości artystycznej samych przedstawicieli Drugiego Pokolenia7. Niektórzy z naszych
rozmówców próbowali chronić dzieci przed swoim doświadczeniem Holokaustu. Leo G. stwierdził, że bardzo obawiał się emocjonalnego wpływu,
jaki na dzieci i wnuki mogło wywrzeć jego doświadczenie, i bardzo wahał
się, czy je nim obciążać. Do dzisiaj zmaga się on z ponawianymi przez dzieci pytaniami, ponieważ nie jest pewny, czy będzie w stanie przekazać swoją

6
7

Generations of the Holocaust, red. M. Bergmann, M. Jucovy, New York 1990.
Zob.: A. Spiegelmann, Maus: A Survivor’s Tale, New York 1986, oraz idem, Maus.
A Survivor’s Tale II: And Here My Troubles Began, New York 1991.
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historię i czy będą one w stanie go zrozumieć. Jednocześnie Zoltan G. przybył z jedną ze swoich córek i zdawał się nie mieć najmniejszych wątpliwości co do podawania w jej obecności bardzo szczegółowego opisu swojego
trudnego doświadczenia w Auschwitz.
Oczywiste jest, że nasi rozmówcy stali się bardziej pewni siebie jako
ocalali. Nie oznacza to jednak, że są bardziej swobodni i lepiej czują się ze
swoją przeszłością niż w czasie pierwszych wywiadów. Jednak nie muszą
już podawać w wątpliwość realności swojego doświadczenia Holokaustu.
Świadectwo stało się powszechnie szanowanym, społecznym dyskursem,
który trwa w osobistym głosie jednostki, wyruszającej w podróż w poszukiwaniu siebie. W nowszych wywiadach ten osobisty głos był jednak od
czasu do czasu wypierany przez dyskurs historyczny. Pamięć osobistego
doświadczenia była tłumiona przez nadrzędną narrację historyczną. Szczególnie dotyczy to wywiadu z Leonem W., który w trakcie pisania swojego
pamiętnika najwyraźniej wykonał pokaźną ilość badań na temat historii
łódzkiego getta. Czasami jego narracja była zestawieniem wiedzy, którą
zdobył dzięki swoim badaniom oraz wiedzy wynikającej z jego doświadczenia. Innym razem nadrzędna narracja historyczna zdawała się funkcjonować jak tarcza, która trzymała jego osobistą pamięć na dystans. W takich
momentach osoba prowadząca wywiad czuła, że należy sprawić, żeby Leon
W. powrócił do swojej osobistej narracji. Wydawało się, jakby stale i na
nowo trzeba było zdzierać ochronną powłokę, aby Leon W. mógł odnieść
się do swojej przeszłości w sposób bardziej intymny, mniej ukształtowany
przez dyskurs historyczny.
Zmiany w życiu rozmówców i wpływ tych zmian na narrację
Dotąd zajmowaliśmy się kwestią świadectwa i jej wpływem na społeczne
i historyczne okoliczności, w których się pojawia. Jednak skoro świadectwo pojmujemy nie tylko jako wytwór jego czasów, ale także jako unikalną narrację o osobistym doświadczeniu, to również fakty biograficzne
musimy postrzegać jako całość przyczyniającą się do narracyjnych przesunięć i zmian w kształtu narracji (gestalt) jako całości. Porównanie dwóch
świadectw Leona W. przynosi najbardziej złożony przykład takich zmian.
Pierwsze świadectwo Leona W., które uznaje się za drugi wywiad wideo
ze wszystkich kiedykolwiek przeprowadzonych z ocalałymi z Holokaustu, trwało około godziny i jedynie powierzchownie dotykało większości
aspektów jego doświadczenia, z niewielką ilością szczegółów. Pomija jego
doświadczenie czterech lat w łódzkim getcie. Jedynym wspomnieniem
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w pełni wypowiedzianym jest głód, który przez te lata cierpiał, i to, do czego go to zmusiło: „W tamtych dniach jedynym uczuciem był głód”. W nocy
wstawał i potajemnie odkrawał kawałek chleba z przydziału swojej siostry.
Z perspektywy czasu trudno było mu uwierzyć, że był w stanie kiedykolwiek coś takiego zrobić i czuł się bezgranicznie winny. Z jego rodziny nikt
nie przeżył, również siostra, którą okradał.
Jego nowszy wywiad trwał dwie i pół godziny. Wahał się, czy go udzielić z powodu osłabienia, a także z obawy, że jego pamięć może być niewiarygodna. Kiedy prowadzący wywiad Dori Laub celowo spróbował ponownie naprowadzić go na temat kradzionych racji chleba, Leon W. powiedział,
że w rzeczywistości okradał matkę, ponieważ jako nastolatek był w stanie
wmówić sobie, że rodzice są tak wytrzymali, że jego kradzież nie może im
zaszkodzić: „Nic by im się nie stało”. Okazało się również, że podkradanie
przydziału matki było najmniejszą z jego chlebowych kradzieży w getcie: nocami wyciągał świeżo upieczony dla mieszkańców getta chleb przez otwarte
okna magazynu, w którym był odkładany, żeby ostygł. Kiedy ktoś dostrzegł,
że chleb znika, z przodu okien wstawiono kraty. Leon musiał udoskonalić
swoją technikę: do kija przymocował nóż, aby kroić bochenki, a potem wyciągać je po kawałku spomiędzy krat. Wyraźnie zaznaczył, że nie kradł tylko
dla własnej korzyści, ale żeby nakarmić całą swoją rodzinę. Kiedy ostatecznie
zaczął pracować w jednej z piekarni getta, zrobił sobie woreczek, który potajemnie napełniał mąką, aby na koniec zmiany przemycić ją z piekarni i przynieść matce do domu. Trwało to dopóty, dopóki go nie złapano. Po krótkim
uwięzieniu został skierowany do gorszej pracy, jako Fäkalist, który w getcie
sprzątał wychodki i przenosił ekskrementy na wysypisko.
Zmiany zarejestrowane w tych dwóch wywiadach wideo Leona W. są
wręcz niezwykłe. Nastąpiło przesunięcie od siostry do matki; doświadczenie jego głodu jest dużo bardziej wyraziste; strategie, które wymyślał, aby
zdobyć więcej jedzenia, są o wiele lepiej dopracowane w szczegółach i mniej
skupione na nim samym. Wszystkiemu temu towarzyszy wyraźna zmiana stosunku ocalałego do własnych czynów. We wcześniejszym wywiadzie
jego relacja nic o tym nie mówi i jest jakby ograniczana przez wstyd. Jednak
w nowszym wywiadzie Leon W. odnosi się do siebie, jako złodzieja chleba,
z satysfakcją i jest dumny ze swojego sprytu.
Dość prawdopodobna jest interpretacja tej znaczącej zmiany jako oznaki zmieniającego się społecznego stosunku do Holokaustu, który już komentowaliśmy. Podczas gdy w pierwszym świadectwie Leona W. opis siebie
jako kogoś, kto został przez głód doprowadzony do ostateczności i okradał
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własną rodzinę, pozostaje wyrazem osobistej tragedii, w bardziej współczesnym świadectwie dużo mniej przejmuje się on swoim złodziejstwem,
które jako część historii getta łódzkiego zostało przekształcone w akt oporu. Złodziej chleba stał się figurą historyczną i jako taka wyzwolił ocalałego z jego osobistego poczucia wstydu. Przed Leonem W. otworzyła się
się nowa narracyjna wolność i może on znacznie obszerniej ukazać swoje
złodziejstwo w getcie.
Jego większa świadomość dyskursu historycznego ma jednak oparcie także w badaniach, które przeprowadził podczas pisania swojego pamiętnika. Od czasu przejścia na emeryturę Leon W. miał więcej czasu na
myślenie o swojej przeszłości. Jeszcze jednym z aspektów jego zaawansowanego wieku jest zdolność wspominania siebie jako młodego czowieka,
którym już nie jest. Żadna z tych okoliczności nie miała miejsca pod koniec
lat 70. XX w., kiedy Leon W. składał swoje pierwsze świadectwo. Wywiady
przeprowadzone z nim w odstępie ponad dwudziestu pięciu lat pozwalają
nam ujrzeć tę samą osobę na różnych etapach życia. Ogólnie rzecz biorąc,
dotyczy to wszystkich naszych rozmówców: od czasu złożenia pierwszych
świadectw przybliżyli się do starości. Oznacza to również, że ich sytuacja rodzinna uległa zmianie. Dzieci są dorosłe, pojawiło się nowe pokolenie
wnuków, a niektórzy (Helen R., Eva B.) po trwających całe życie związkach
małżeńskich stracili swoich partnerów. Mamy wrażenie, że te zmieniające
się okoliczności biograficzne zaważyły na sposobie, w jaki nasi rozmówcy
odnoszą się do swojej przeszłości.
Różnica ta ujawnia się w narracyjnym kształcie ich wywiadów. Wydaje
się, że uległ zmianie ich pierwotny stosunek do przeszłości oraz że zmieniło
się emocjonalne zaangażowanie we własne świadectwo. Do pewnego stopnia
wynika to oczywiście z odmiennego gospodarowania czasem na emeryturze,
kiedy czas płynie wolniej i zostaje go więcej na zastanowienie i refleksję. Na
dodatek widok dzieci i wnuków stale przypomina o własnej młodości, a jednocześnie rodzi możliwość odniesienia się do rodziców, z pełną świadomością, że osiągnęło się wiek, którego nie było im dane doświadczyć (Leon W.).
Wiadomo też, że z punktu widzenia ludzi starszych rozróżnienie pomiędzy
przeszłością i przyszłością staje się dużo mniej istotne. Tendencja ta niekoniecznie jest oznaką dezorientacji lub zaburzeń umysłowych. To raczej wiek
powoduje przenikanie przeszłości w teraźniejszość, co jest rzadko spotykane
u ludzi młodszych. Chociaż przeszłość wydaje się wypełniać większą część
ich życia codziennego, sytuacja rodzinna ciągle stwarza im możliwość przepracowywania przeszłości na poziomie psychoemocjonalnym.
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We wcześniejszych wywiadach wydawało się, że ocalali czują się bombardowani przez jeszcze nieskontekstualizowane, potężne fragmenty swojej przeszłości, czego nie uświadamiali sobie w pełni w trakcie narracji.
Wydawało się, że istnieje ryzyko naruszenia lub całkowitej utraty granicy
pomiędzy ich przeszłością i życiem, które wiedli w czasie nagrywania świadectwa. Uczucia były dużo bardziej niespodziane, rozproszone i dezorganizujące, pozostawały oderwane od narracji i prawie niczego nie wnosiły do
jej przebiegu lub kształtu.
Wspomnienia były w swojej bezpośredniości zniewalające, pełne ekspresji i przyćmiewały wszystko: belgijski więzień wymieniający swoją żywność na rację tytoniu tylko po to, żeby ją od razu wypalić, a potem pójść do
latryny i się powiesić (Zoltan G.); przyjaciel podcinający sobie nadgarstki
na krótko przed wyzwoleniem i ocalały świadek bandażujący mu rany i nie
pozwalający mu umrzeć (Leon W.); przyjemność patrzenia, jak po wyzwoleniu jeden z niemieckich strażników zostaje zastrzelony przez więźniów
(Leon W.) i radość na widok ciała esesmana zabitego podczas alianckiego bombardowania (Zoltan G.); matka mówiąca synowi, który mógł uciec
z getta, porzucając swoją rodzinę: „Chodź z nami. Jeśli musimy umrzeć,
umrzemy razem” (cała rodzina została zabrana do Auschwitz: Zoltan G.);
gniew po wojnie, pragnienie zabijania bez końca (Zoltan G.).
Wydaje się, że w tych wcześniejszych narracjach czas się zatrzymał.
Wszystko dzieje się jakby równolegle. Brakuje narracyjnej perspektywy,
która pozwalałaby umieścić te wszystkie wydarzenia w przeszłości. Słuchacz odchodzi z poczuciem braku zakończenia: wszystko trwa nadal,
jakby nigdy się nie zakończyło. Jednocześnie zauważalne jest silne wrażenie bezbronności opowiadających, które wypełnia ich narrację. Zdają się
bombardowani fragmentami pamięci, przekazują swoje świadectwa pod
olbrzymią presją, jakby biegli, uciekając przed tym ostrzałem. Wydaje się,
że nie mają czasu; pędzą przez swoje doświadczenie, jakby starali się zminimalizować kontakt oraz uniknąć emocji i refleksji. Jakby zatrzymanie się,
spojrzenie, zadanie pytania miało wznowić fatalny w skutkach krwotok.
Trzeba by czasu całego życia, aby opowiedzieć te historie, a takiego czasu
w ich życiu nie ma.
Pojawiają się liczne wzmianki o fizycznym wyniszczeniu, śmierci, zwłokach, zniknięciach, publicznym biciu i publicznym wieszaniu, ale uczucia
przerażenia i żalu, których można by oczekiwać przy takich obserwacjach,
pozostają zaledwie słowami, pozbawionymi emocjonalnego oddźwięku
w doświadczeniu, do którego się odnoszą. Ocalali są świadomi swojego
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stanu oderwania i opisują, że przez większość swego prześladowania żyli
w stanie odrealnienia. Czuli, że w rzeczywistości nic takiego nie może się
im przydarzać. Żyli w zamroczeniu, w strefie mroku. Nawet wyzwolenie
było nie-wydarzeniem: „Nie sądzę, żebym radował się tym, że przeżyłem”,
powiedział Leon W., a kiedy został zapytany, co pomyślał w chwili swojego
wyzwolenia, odpowiedział: „Jedzenie”. Dla niego głód był jedynym wszechogarniającym odczuciem, przytępiającym wszystko inne. Po wojnie to oderwanie trwało nadal. Wielu ocalałych mówiło o swoim równoległym życiu,
o podwójnej egzystencji. Z jednej strony radzą sobie z funkcjonowaniem tu
i teraz i żyją swoim życiem, chociaż bez widoku na radość; z drugiej strony
ciągle są „z powrotem tam” i pozostają uwięzieni w przeszłości. Jak wyraził
to Leon W. w swoim pierwszym wywiadzie, jest „zawsze coś z tyłu mojej
głowy”. Często brakuje chęci, aby stworzyć pomost między tymi równoległymi i osobnymi egzystencjami. Muszą być w ocalałych trzymane z dala
od siebie, aby byli w stanie żyć.
Ten psychologiczny rozdział pomiędzy przeszłością Holokaustu i życiem, które sobie stworzyli po emigracji z Europy, widać wyraźnie w pierwszym świadectwie złożonym przez Zoltana G. Chociaż zostało ono zarejestrowane w jego domu, prawie niczego nie mówi o osobie, którą się stał od
czasu wyzwolenia. Poza jego doświadczeniem Holokaustu nie istnieje punkt
odniesienia, który zapewniłby tkankę łączną i stworzyłby kontekst dla jego
narracji. Relacje pomiędzy nim i osobami prowadzącymi wywiad są bardzo
ciepłe, ale u podstaw kryje się niepewność, czego oczekiwać, a właściwie
niepewność co do oczekiwań obu stron. Wspomnienia, którymi dzieli się
z prowadzącymi wywiad, następują po sobie jak dźwięki grane staccato.
Zoltan G. opisuje swój strach, gdy jako Żyd pod węgierską okupacją bał się
nawet przejść przez ulicę; jak został pobity przez żandarma; swój gniew na
żydowskich rodaków, którym zabrakło dobrych rad silnych przywódców
i kurczowo uczepili się życia z tak wielkim strachem, że nie chcieli podjąć
ryzyka i stawić oporu; swoje poczucie wstydu w reakcji na taką pasywność;
swoją izolację jako jednego z najmłodszych więźniów w Auschwitz; gniew
i gorycz po wojnie; nienawiść do Niemców, którzy przed Holokaustem słynęli ze swojej edukacji. Często tym opisom trudnych odczuć towarzyszy
uśmiech, który wydaje się dziwnie niestosowny wobec gwałtownych uczuć.
W nowszym wywiadzie starzejąca się twarz Zoltana G. też nosi ślady
gniewu, a jego narracja nadal jest chwilami ozdobiona tym dziwnie niestosownym uśmiechem. Jednak jego uwaga w dużo mniejszym stopniu
skupia się na opisie uczuć, które pozostają bez związku z teraźniejszością.
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Jego wspomnienie jest żywe i angażuje emocjonalnie, a chwilami porywa
słuchacza z nieodpartą siłą. Szczególnie dotyczy to powracającej relacji
o rzeczach, które jako więzień obozu jadł, aby przetrwać głód. Przypuszczalnie najmniej szkodliwym jedzeniem były gruszki, które skądinąnd brutalny esesman dawał młodemu Zoltanowi, aby nagrodzić go za dobrą pracę w służbie ogrodniczej Auschwitz-Landwirtschaft. Więźniowie jedli psy
i koty, które Zoltan pomagał odzierać ze skóry. Kiedyś pomógł ubić konia
i zatrzymał jedno z jego kopyt, które żuł tygodniami. Kiedy pomógł odrzeć
ze skóry krowę, która złamała nogę, poślizgnąwszy się na oblodzonej ścieżce, zatrzymał duży kawałek surowego tłuszczu spod jej skóry i nosił go pod
koszulą, aby ogrzewać klatkę piersiową i mieć coś do zjedzenia. Zdrapywał resztki buraków cukrowych ze ścian wagonu, którym pod koniec wojny razem z innymi więźniami był transportowany. W swoim pierwszym
świadectwie wspomina już nieco o tym, co jadł, ale dopiero w nowszym
wywiadzie znajdujemy narracyjne zagęszczenie jego głodu, co ukazuje zarówno okropieństwo wygłodzenia Zoltana G. podczas pobytu w obozach,
jak i granice, do jakich jego i innych więźniów głód doprowadził. Chociaż
to nieprawdopodobne menu może wywołać w słuchaczach przejmującą
świadomość głębokiego empirycznego rozdziału, który odgradza ich od
ocalałego i rzeczywistości, którą on wspomina, Zoltan G. przez cały wywiad pozostaje bardzo blisko siebie jako głodującego więźnia obozu i od
czasu do czasu komentuje to, co jadł, słowami: „Było dobre”.
Jednak nasz rozmówca był nie tylko nadzwyczajnie świadomym młodym chłopakiem. Przybył na wywiad w towarzystwie swojej córki Vivian,
która pod koniec nagrania, kiedy jej ojciec opisywał swoje życie po wojnie,
karierę zawodową i rodzinę, którą zbudował, stała się bardziej aktywna.
Ich relacja ujawniła całkowicie odmienną stronę Zoltana G.: było oczywiste, jak bardzo troszczy się o swoją córkę, z którą delikatnie i żartobliwie
się przekomarzał. Oto człowiek absolutnie urzekający i urzeczony swoim
potomstwem. Zoltan – kochający ojciec istniał ramię w ramię z Zoltanem – głodującym nastolatkiem.
Kolejnym przejawem emocjonalnej złożoności był jego stosunek do
Niemców i Niemiec. Ponownie wspomniał nienawiść, którą czuł do Niemców zaraz po wojnie, kiedy uważał, że każdy z nich powyżej piątego roku życia powinien zostać zabity. Jednak również z dumą napomknął, że w szkole
nauczył się staroniemieckiego pisma i że do dziś jest zakochany w języku
niemieckim. W latach 90. XX w. odbył podróż do Niemiec, bardzo unikając ponownego odwiedzenia miejsc swoich prześladowań. Wydawało się,
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że nienawiść nie wpłynęła na jego zdolność kochania, a miłość nie zatarła
jego nienawiści. Bez względu na sprzeczność współistniały one w tej samej
osobie, która była w stanie połączyć to wszystko razem w jednej narracji.
W udzielonym niedawno wywiadzie Zoltan G. wyraźniej dotyka cierpienia i degradacji, które sprowadziło na niego doświadczenie bycia więźniem obozu. Być może z wiekiem zużywają się psychologiczne mechanizmy
obronne, które zazwyczaj pomagają ego odrzucać kwestionujące i wyniszczające je idee i wydarzenia8. Dlatego jego narracja już nie jest skrywana za
tarczą gniewu lub wyparcia i może się wyraźniej ujawnić jej zawartość emocjonalna, która mniej „współgra” z jego jaźnią (egosyntoniczną) i obrazem
siebie (self-image) jako gniewnego bohatera, który zaryzykował życiem, aby
wygrać walkę. Zoltan G. rzeczywiście był takim bohaterem, kiedy wkrótce
po wojnie pojechał do Palestyny i walczył w izraelskiej wojnie o niepodległość. Jednak podczas gdy ta heroiczna postać wydaje się strażnikiem
wcześniejszej narracji, w drugim wywiadzie narracja jest przezentowana
przez starego człowieka, który może jedynie wspominać siebie jako bohatera. Nie oznacza to, że Zoltan G. znajduje się na granicy utraty kontroli nad
swoją historią. Przeciwnie: wydaje się, że z wiekiem osiągnął biegłość, która umożliwia uzyskanie dużo bardziej szczegółowego narracyjnego obrazu
jego przeszłości, jako części jego życia. Heroiczna postać ma w tej złożoności swój udział, ale już nie rządzi przedstawieniem.
Zmieniająca się dynamika wywiadu
Przesunięcia narracyjne mogą występować oczywiście również na skutek
dynamiki wywiadu. Różnice można zaobserwować w wywiadach z tym
samym rozmówcami, ale prowadzonych przez różne osoby. Jednak w naszym przypadku można je przypisać ewoluującej i zmieniającej się technice stosowanej przez tego samego prowadzącego wywiad (Doriego Lauba)
w trakcie pracy ze świadectwami ocalałych z Holokaustu. Następne akapity
opierają się wyłącznie na doświadczeniu Lauba, dlatego wypowiedziane są
jego własnym głosem.
Na poziomie świadomości bardzo wyczekiwałem ponownego spotkania
z ocalałymi, z którymi przeprowadziłem wywiady dwadzieścia pięć lat temu.
Zadałem sobie trud, aby odnaleźć tych pierwszych świadków i nawiązać
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z nimi kontakt. Byłem przekonany, że przez te lata nasze relacje w dużym
stopniu się utrzymały, a nawet, w domyśle, rozwinęły. Ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu zdałem sobie sprawę, że zupełnie zapomniałem o czterech z ośmiu ocalałych, których jeszcze udało mi się odnaleźć, chociaż
przez te lata raz po raz spotykałem ich przy pełnieniu funkcji społecznych,
szczególnie podczas uroczystości upamiętniających. Co więcej, nawet gdybym ich pamiętał, zapomniałem większość ich histori i przypomniały mi
się one, dopiero kiedy zaczęli mówić. W jednym wypadków (Zoltan G.)
byłem nieświadomy, że już spotkałem tego ocalałego i dopiero po naszym
wywiadzie z jesieni 2005 r. odkryłem, i to przypadkiem, dzięki katalogowi
Fortunoff Video Archive, że prowadziłem z nim wywiad dwadzieścia siedem lat wcześniej.
Doświadczenie bieżącej dialogicznej relacji oraz ekscytacja i oczekiwanie ponownego spotkania są nieodłączną częścią samego procesu składania
świadectwa. Procesy zaświadczania, rozmyślania i autorefleksji raz wprawione w ruch, stale nabierają rozpędu i własnego życia. Ponowne spotkanie
w związku ze świadectwem nie tylko wydawało się potęgować te procesy,
ale też posłużyło jako moment podsumowania pracy, która dotąd została
wykonana. Ocalały i ja byliśmy partnerami w tych procesach. Jednak tylko
tak dalece mogłem świadomie być pośrednikiem dla tego, co mi mówili.
Musiałem uwolnić się od ich historii, aby móc żyć dalej. Moje zapominanie
było oporem i samoobroną przed tym, co w narracjach ocalałych było dla
mnie emocjonalnie obezwładniające, niezrozumiałe i przerażające. Zapominanie było moją startegią chronienia siebie przed własnym rozpadem.
Niedawne wywiady potwierdziły moje przeczucie, że nasze relacje trwały na poziomie utajonym. Chociaż ja o nich zapomniałem, oni nie zapomnieli o mnie, a poczucie zażyłości, podjęcia na nowo wątku, było natychmiastowe. Mieliśmy wrażenie, że skończyliśmy wczoraj, a teraz tylko możemy pociągnąć ich historie trochę dalej, trochę głębiej. Chociaż tym razem
również nie mieliśmy poczucia zakończenia lub domknięcia, wiedzieliśmy,
że z wszelkim prawdopodobieństwem jest to ostatnie w naszym życiu spotkanie tego rodzaju.
Słuchając siebie na taśmie jako prowadzącego wywiady ponad dwadzieścia pięć lat temu, zdaję sobie sprawę, jak w tych pierwszych wywiadach unosi mnie strumień, intensywność, bezpośredniość, prawie namacalność fragmentów pamięci moich rozmówców. Nie miałem wówczas pytań, które pomogłyby spowolnić ich narrację lub wzbogacić i pogłębić opis
ich doświadczenia. Nawet kiedy zadaję pytania, wydaje się, że odnoszą one
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niewielki skutek. W tamtym momencie trwa bombardowanie ich pamięcią
i nie mogę go powstrzymać. Jestem niezdolny do ingerencji, do bycia obecnym, do zdecydowanego tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla ich świadectwa. Aż nadto często jestem owładnięty poczuciem bliskości wydarzeń,
które opisują. Niewiele jest chwil ciszy, niewiele podejść do wewnętrznego
„ja”, niewiele enklaw autorefleksji. Nie chcąc i wbrew własnym intencjom
prowadzącego wywiad, współdziałam ze zranieniem i bezbronnością ocalałych. Obie strony wydają się tak bardzo przerażone ich wspomnieniami,
że nie jesteśmy w stanie zbyt długo się przy nich zatrzymać. Ja sam też
wpadłem w pośpiech przez to, że zaplanowałem zbyt wiele wywiadów i ułożyłem je w harmonogranie zbyt blisko siebie. Potrzebowałbym miesięcy,
jeśli nie lat, aby powstał we mnie jakiś empatyczny fundament, dzięki któremu mógłbym zbudować roboczą więź, pomagać otwierać perspektywy
i stworzyć ramę, która pomieści introspekcję i autorefleksję.
Ta retrospekcja wynika oczywiście ze zrozumienia procesu prowadzenia wywiadu, które nabyłem przez dziesiątki lat pracy. Jako prowadzący
wywiad musiałem wyrobić sobie postawę empatycznego słuchacza. „Świadectwo jest apelem narracji, aby jej wysłuchać: bo tylko kiedy ocalały wie,
że jest słuchany, zatrzyma się, aby usłyszeć – i posłuchać – siebie”9. Przyjmując postawę „innego”, którego słuchanie umożliwia process narracyjny,
zacząłem myśleć o sobie jako o towarzyszu w pełnej grozy podróży świadectwa, jako „ktoś, kto w rzeczywistości uczestniczy w ponownym przeżywaniu i doświadczaniu wydarzenia”10. Słuchanie nie jest więc jedynie
receptywne i pasywne, lecz przeciwnie, jest w pełni zaangażowane i aktywne. Paradoks tkwi w tym, że prowadzący wywiad musi być dyskretnie
obecny, to znaczy musi pośredniczyć, ale nie być bezpośrednio obecnym.
Z braku lepszego określenia, zasugerowałem, że istnieje – z psychoanalitycznego punktu widzenia – „potrzeba olbrzymiego intymnego zaangażowania w sytuację wywiadu z ocalałymi: opisywane jest tyle zniszczenia,
tyle śmierci, tyle ofiar, tyle rozpaczy, że aby podtrzymać narrację konieczne
jest maksimum bliskości i emocjonalnego zaangażowania”11.

9

10

11

D. Laub, Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening, [w:] S. Felman, D. Laub, Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History, New York–
London 1992, s. 57–74, tu: s. 71.
D. Laub, An Event without a Witness: Truth, Testimony, and Survival, [w:] S. Felman,
D. Laub, Testimony..., s. 75–92, tu: s. 76.
D. Laub, Bearing Witness..., s. 71.
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Zdolność utrzymywania przez osobę prowadzącą wywiad bliskości,
stwarzającej bezpieczną przestrzeń i zapewniającej kontekst, w którym rozmówcy mogą pozwolić swoim wspomnieniom się wyłonić, przejawia się na
różne sposoby. Kiedy podczas niedawnego wywiadu z Ralphem F. zdałem
sobie sprawę, że nie będzie on w stanie zrelacjonować swojego doświadczenia
pod niemiecką okupacją we wschodniej Polsce inaczej, niż czytając pisemne
oświadczenie – można było się domyślać, że przeżył własną egzekucję i wykopał się z masowego grobu – spróbowałem nakierować narrację na twardy
grunt, na którym mógł ukazać siebie jako partyzanta i żołnierza, który ostatecznie dotarł z Armią Czerwoną do Berlina. Musiałem przywrócić rozmówcy poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli uniemożliwiło to bardziej szczegółową narrację, ponieważ groziło mu załamanie się pod ciężarem wspomnień,
chociaż nigdy całkiem nie wyjaśniło się, czym był ten ciężar.
Kolejny trudny moment, który może być dobrą ilustracją mojej bliskiej
obecności jako osoby prowadzącej wywiad, tym razem podtrzymującej ciągłość w chwili przerwy, pojawił się podczas wywiadu z Leonem W. w ramach „Forced and Slave Labour Project”. Dla Leona zdecydowanie najbardziej bolesnym doświadczeniem był powojenny powrót do rodzinnego miasta, Łodzi, w nadziei odnalezienia tam rodziny. Czekał na ich powrót przez
cztery do pięciu miesięcy. Nikt nie wrócił. Podczas gdy w swoim pierwszym
świadectwie wspomina dramat rozczarowania i to, jak przez kilka lat, bez
jakiegokolwiek planu lub poczucia kierunku, przechodził przez różne obozy
dla przesiedleńców w Niemczech, w drugim wywiadzie załamuje się: przez
moment ogarnia go groza wejścia do pustego rodzinnego mieszkania. Jest
przytłoczony i wybucha płaczem. Pomimo jego protestów, że ma już dość
i gestów mówiących o tym, że chce wyjść, kontynuuję wywiad. Wiem, że
on także chce pozostać i odzyskać samokontrolę. Jeśli teraz wyjdzie, nasze
obustronne wysiłki skończą się porażką. Obaj będziemy czuć się całkowicie
rozbici, opuszczeni i zagubieni. Zabrało to kilka minut, ale odzyskał nad
sobą panowanie i przez jakiś czas kontynuował narrację.
Wywiad nie tylko uwolnił ból związany z utratą rodziny, ale także pozwolił Leonowi W. wyjść poza niego. Kontynuacja narracji została wsparta
bliską obecnością empatycznego słuchacza, który potrafił wczuć się w ból
rozmówcy, a jednocześnie umacniał ocalałego, aby był on w stanie kontynuować narrację i aby nie przytłoczyła go przeszłość. Tak więc rama jego narracji
pozostała zespolona i nie załamała się, chociaż odchylenie wahadła emocji
było dużo większe i bardziej dramatyczne. Tym razem Leon W. nie pominął
swoich doświadczeń i uczuć. W nowszym świadectwie wiele drobniejszych
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szczegółów z pierwszego wywiadu schodzi na dalszy plan i staje się mgliste,
ale jego rama przynosi wyraźną ulgę. Przesłanie, które chce on przekazać,
jest jasne: wie, czego dotyczy jego ból.
Konkluzja
Świadectwo wyłania się jako forma dialogiczna w procesie interpersonalnym – narracja ocalałego może pojawić się tylko w obecności słuchacza.
Dla rezultatu wywiadu kluczowa jest więc postawa prowadzącej go osoby,
a nieznaczne zmiany tej postawy mają olbrzymie znaczenie. Prowadzący wywiad może bezwiednie stać się wspólnikiem rozmówcy lub działać jako jego
odpowiednik i pośrednik, który jest zdolny do okazania emocjonalnej siły,
potrzebnej, aby być obecnym w obliczu lęku, żalu, gniewu lub upokorzenia.
W świadectwach składanych w różnych momentach (historii, jak też
życia jednostki) strumień pamięci wydaje się przyjmować różny kształt.
Podczas gdy pierwsze świadectwa charakteryzują się pewną surowością
i czerpią siłę ze skoncentrowania się na czymś, co pozostaje odizolowane i oderwane od reszty życia rozmówcy, nowsze świadectwa odsłaniają
więcej szczegółów i zawierają znacznie więcej różnorodnych dużo szerszy wachlrz przeżyć i emocji. Jakby wraz ze zbliżeniem się do końca życia
świadek zyskał większą zdolność panowania nad emocjami, co umożliwia
dużo bardziej zniuansowaną i intensywną złożoność, wewnętrzny konflikt
i sprzeczność. Ważne w życiu postacie – rodzice, przyjaciele, ukochane rodzeństwo – stają się trójwymiarowe, mają wyraźne osobowości. Doświadczenie jest bardziej spójne i zróżnicowane. Pozycja wyjściowa do obserwacji i autorefleksji jest znacznie bardziej zespolona i ciągła. To, co na początku wcześniejszych wywiadów było po obu stronach – rozmówcy i osoby
prowadzącej wywiad – niepewnością oczekiwań wobec siebie i drugiego,
stało się przedmiotem pewności i wiary w siłę raz uruchomionego procesu
składania świadectwa.
Oprócz tej różnicy w stosunku do świadectwa, która zdawała się wynikać z etapu życia rozmówców, należy również uwzględnić zmieniający
się kontekst historyczny, w którym każdy wywiad miał miejsce. Historycy
i badacze zyskali w obecnych czasach dużo więcej wiedzy i – w porównaniu
z latami 70. i 80. XX w. – większa jest społeczna świadomość Holokaustu.
Przez minione dwadzieścia pięć lat „Holokaust” został skonceptualizowany
jako wydarzenie historyczne. W kontekście takiej nadrzędnej narracji jest
bardziej prawdopodobne, że rozmówcy zrozumieją i wysłuchają siebie, jako
ocalałych. Wczesne i niedawne wywiady dokumentują ten postęp, który
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ułatwiły w międzyczasie ich świadectwa. Te dwa zbiory wywiadów wspierają proces, który można opisać jako ewolucję świadectwa.
Na koniec należy podkreślić, że wraz z tymi przesunięciami i zmianami
odkryliśmy w wywiadach godną podziwu spójność. Nie pojawiły się żadne
rażące sprzeczności. Nie było praktycznie żadnego dowodu na to, że pamięć z czasem się zatarła. Były to raczej dwie historie opowiedziane w odstępie ponad dwudziestu pięciu lat z olbrzymią zbieżnością, uzupełniające
się i składające się na jeszcze pełniejszy opis doświadczenia. Wydaje się,
że dwadzieścia pięć lat introspekcji, słuchania siebie i innych oraz „życia”
pozostawiło swój niezatarty ślad na ocalałych z Holokaustu, którzy, można
by rzec, weszli w „przymierze składania świadectwa”, chociaż prawdopodobnie nie przybliżyło ich to do pogodzenia się ze swoim doświadczeniem.
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