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Szczególnym sposobem badania przesz!o"ci jest historia mówiona (z ang. oral 
history). #ród!o historyczne (nagranie audio lub wideo) jest tu wywo!ywane, 
a$nie zastane, a$wiedz% o$przesz!o"ci czerpie si% od bezpo"rednich uczestników 
zdarze&. Jak ka'dy inny rodzaj (róde!, tak'e nagrania obci)'one s) pewnymi 
wadami, a$praca z$nimi wymaga podej"cia krytycznego. 

Histori) mówion) nie jest po prostu wszystko to, co ma posta* nagrania, 
lecz okre"lony sposób narracji o$przesz!o"ci, utrwalony w$postaci d(wi%ku 
lub d(wi%ku i$obrazu. Kluczowa rola przypada narratorowi, który opowiada 
o$swoich przesz!ych do"wiadczeniach. Przyk!adowo: nie jest histori) mówion) 
audycja radiowa, w$której historyk opowiada o$zdarzeniach z$przesz!o"ci, 
które bada, ale w$których bezpo"rednio nie uczestniczy!. 

Cech), która wyró'nia histori% mówion) po"ród innych zapisów dotycz)-
cych przesz!o"ci (takich jak na przyk!ad dokumenty urz%dowe, wspomnienia) 
jest to, co literalnie kryje si% pod okre"leniem „mówiona”. Jako taka jest ona 
wi%c opowiedziana i, co nie mniej wa'ne, w$tej postaci utrwalona. Zapisanie 
jej na no"niku umo'liwia powrót, ponowne odtworzenie, us!yszenie g!osu 
rozmówcy (w przypadku nagra& audio) oraz g!osu i$obrazu (w przypadku 
nagra& wideo). 

Rejestrowanie opowie"ci za pomoc) dyktafonu/kamery nak!ada na osob% 
nagrywaj)c) obowi)zek zadbania o$warunki techniczne nagrania. Z$pew-
no"ci) rozmówca i$jego opowie"* s) najwa'niejsze. Nie znaczy to jednak, 'e 
techniczne wymogi zwi)zane z$procesem nagrywania maj) charakter dru-
gorz%dny. Podkre"lanie wagi spotkania i$wyj)tkowo"ci ka'dego rozmówcy 
nie mo'e stanowi* usprawiedliwienia braku dba!o"ci o$techniczn) jako"* 

Historia mówiona 
– realizacja nagra& 
+,-./.0  1234.5,
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samego procesu nagrywania, której konsekwencj) jest z!a jako"* utrwalonego 
d(wi%ku i$obrazu. Dobra jako"* nagra& decyduje o$mo'liwo"ci ich przysz!ego 
wykorzystania oraz komforcie pracy osób, które b%d) z$nich korzysta*. O$ja-
ko"ci nagrania stanowi zarówno dobór sprz%tu, jak i$zadbanie o$warunki, 
w$których nagranie b%dzie powstawa!o. 

D(wi%kowy charakter nagranych opowie"ci nie przekre"la mo'liwo"ci ich 
spisania i$wykorzystania w$postaci tekstu. Trzeba mie* jednak "wiadomo"*, 
'e z$momentem prze!o'enia j%zyka mówionego na j%zyk pisany tracimy to, co 
dla historii mówionej specyficzne: mo'liwo"* bli'szego, ni' za pomoc) s!owa 
pisanego, kontaktu z$rozmówc). Ten kontakt realizuje si% mi%dzy innymi 
przez mo'liwo"* us!yszenia g!osu, obserwowania sposobu budowania narracji, 
dostrze'enia gestu oraz emocji. Przek!ad s!owa mówionego na s!owo pisane 
stawia tak'e przed realizatorem pytanie o$potrzeb% i$stopie& jego redakcji. 

!. METODA 
W$Archiwum Historii Mówionej O"rodka KARTA i$Domu Spotka& z$Histori), 
od momentu ustanowienia wydzielonego Programu Historia Mówiona w$2003 
roku, we wszystkich realizowanych projektach (z których wi%kszo"* ma kon-
kretny temat przewodni), osoby nagrywaj)ce korzystaj) z$formu!y swobod-
nego wywiadu narracyjno-biograficznego.

Wywiady biograficzne, w$odró'nieniu od wywiadów tematycznych, do-
starczy* mog) wi%kszej ilo"ci informacji. W$wywiadach biograficznych poja-
wia si% znacznie wi%cej tematów i$w)tków, które mog) by* interesuj)ce dla 
kogo", kto b%dzie ods!uchiwa! te nagrania w$przysz!o"ci. Dzi%ki nakre"leniu 
szerokiego kontekstu opowie"ci znacznie !atwiej zrozumie* ro'ne fragmenty 
biografii rozmówcy, które w$samej opowie"ci nie s) ze sob) bezpo"rednio, 
chronologicznie splecione. Wywiad biograficzny daje tak'e szans% przyjrzenia 
si% temu, w$jaki sposób narrator konstruuje w!asn) biografi%; ju' samo to 
mo'e by* przedmiotem interesuj)cych analiz. 

Przy realizacji nagra& biograficznych prosimy rozmówców, by opowiedzieli 
nam o$ca!ym swoim 'yciu. Wywiady dzielimy na dwie cz%"ci: 
 » swobodn) opowie"* biograficzn);
 » nast%puj)c) po niej cz%"*, w$której prowadz)cy nagranie zadaje pytania. 

Dotycz) one w)tków, które pojawi!y si% w$nagraniu, a$do których chce wró-
ci* prowadz)cy, by je rozwin)* lub doprecyzowa*. Dotycz) tak'e tematów 
i$zagadnie&, które w$ogóle nie zosta!y poruszone, a$wiadomo lub istnieje 
prawdopodobie&stwo, 'e nasz rozmówca mo'e co" o$nich powiedzie*.

Niektórzy nasi rozmówcy nie b%d) w$stanie snu* swobodnej opowie"ci bio-
graficznej. W$takim wypadku konieczna jest modyfikacja wst%pnego za!o-
'enia i$zadawanie pyta&. Pytania powinny by* u!o'one w$porz)dku chrono-
logicznym biografii i$skonstruowane tak, by wywo!ywa!y mo'liwie d!ugie 
swobodne opowie"ci. 
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Realizacja nagra& biograficznych jest znacznie bardziej czasoch!onna ni' 
realizacja wywiadów tematycznych, daj) one jednak obfito"* materia!u, który 
w$przysz!o"ci mo'e by* wykorzystany do celów, których nie byli"my w$stanie 
przewidzie* w$momencie podejmowania prac nad konkretnymi projektami. 
Jednocze"nie nagrania biograficzne nie wykluczaj) mo'liwo"ci pog!%bionej 
eksploracji konkretnego, wybranego tematu. 

". NAWI#ZANIE PIERWSZEGO KONTAKTU
Rozmówców mo'emy znale(* korzystaj)c zarówno z$po"rednictwa instytucji 
(np. w!adz stowarzyszenia skupiaj)cego przedstawicieli konkretnego "rodowi-
ska), jak równie' sieci kontaktów nieformalnych. Cz%sto, ju' po rozpocz%ciu 
poszukiwa& i$dotarciu do pierwszych osób, zadzia!a efekt „"nie'nej kuli”, gdy 
jedna osoba rekomenduje nas kolejnej. Mo'emy te' og!osi* (np. w$lokalnej 
gazecie), 'e poszukujemy osób, których opowie"ci chcemy nagra*. 

Nie mo'na poprzestawa* tylko na znalezieniu osób najbardziej znanych 
w$danym "rodowisku, które cz%sto s) ju' do"wiadczone w$opowiadaniu i$maj) 
w$tym niejako „zawodow)” wpraw%. Warto dotrze* do tych, którzy swoj) 
histori) podziel) si% dopiero po raz pierwszy.

Ju' podczas pierwszego kontaktu – czy to rozmowy telefonicznej czy 
spotkania na 'ywo – a$pó(niej na ka'dym kolejnym etapie komunikacji, 
istotne jest zadbanie o$to, by dla naszych rozmówców przejrzyste i$zrozumia!e 
by!y nasze cele. 
Co warto zakomunikowa* w$trakcie pierwszej rozmowy?
 » Przedstawi* siebie oraz instytucj%, któr) reprezentujemy; opowiedzie* 

czym si% zajmujemy;
 » Je"li osoba, z$któr) si% kontaktujemy nie spodziewa!a si% naszego telefonu 

lub wizyty, powinni"my wyra(nie poinformowa* w$jaki sposób do niej 
trafili"my (sk)d mamy jej numer telefonu, adres) oraz na jakiej podstawie 
zdecydowali"my, 'e chcemy nagra* jej opowie"* (a wi%c sk)d zaczerpn%-
li"my informacje o$pewnych szczegó!ach jej biografii, których znajomo"* 
teraz przed t) osob) odkrywamy);

 » Opowiedzie* o$celu realizacji nagrania. Umo'liwi to unikni%cie nieporo-
zumie&. Bardzo cz%sto w$momencie, gdy prosimy o$spotkanie i$mo'li-
wo"* nagrania, rozmówcy przypisuj) nam rol% dziennikarzy. Wa'ne jest 
wyprowadzenie z$tego przekonania. Z$nim mog) si% wi)za* oczekiwania, 
których niespe!nienie b%dzie przyczyn) rozczarowania (np. oczekiwanie 
publikacji artyku!u w$gazecie, emisji audycji w$radio lub telewizji; przy 
tym nie wykluczamy mo'liwo"ci, 'e taka publikacja czy audycja mo'e 
powsta* na podstawie z!o'onego w$archiwum nagrania nawet w$odleg!ej 
przysz!o"ci);

 » Je"li nagranie realizowane b%dzie w$ramach jakiego" konkretnego pro-
jektu (np.: „Biografie kresowe”, „Robotnicy przymusowi w$III Rzeszy”, 
„Tajne nauczanie”) nale'y rozwa'y* czy wyra(nie podkre"la* jego temat. 
Wiele zale'y tu od celów, które sobie stawiamy oraz od rodzaju wywiadu, 
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którym b%dziemy si% pos!ugiwa*. Po!o'enie akcentu na temacie projektu 
mo'e sprawi*, 'e nasz rozmówca w$taki sposób przygotuje si% do nagrania 
(w!)cznie ze sporz)dzeniem notatek, które b%dzie chcia! odczyta*), 'e za-
traci ono cechy swobodnej opowie"ci. Podkre"lenia tematu projektu mo'e 
tak'e wzbudzi* u$osoby nagrywanej oczekiwanie, 'e interesuje nas tylko 
"ci"le okre"lony fragment jej biografii. W$zwi)zku z$tym pó(niejsze pytania 
czy pro"by, by osoba ta opowiedzia!a tak'e o$innych fragmentach biografii, 
mog) zosta* odebrane jako nieprzestrzeganie zawartej na wst%pie umowy;

 » Nale'y poinformowa*, 'e nagranie ma trafi* do zbiorów reprezentowanej 
przez nas instytucji i$b%dzie tam ono dost%pne dla wszystkich zaintere-
sowanych. W$tym tak'e, 'e mo'e zosta* wykorzystane w$innym celu – 
z$wy!)czeniem komercyjnego; 

 » Ju' w$trakcie pierwszej rozmowy warto te' poinformowa* rozmówc%, 'e 
poprosimy go pó(niej o$wyra'enie pisemnej zgody na archiwizacj% nagra-
nia. Bez tej zgody umieszczenie nagrania w$archiwum i$jego udost%pnianie 
nie b%dzie mo'liwe;

 » Zadeklarowa*, 'e je"li tylko rozmówca sobie tego 'yczy otrzyma kopi% na-
grania. Dla wielu osób to w!a"nie mo'liwo"* zapisania swoich wspomnie& 
i$przekazanie ich najbli'szym jest pierwszym argumentem, decyduj)cym 
o$podj%ciu wysi!ku opowiadania;

 » Opowiedzie* o$planowanym przebiegu nagrania: gdzie chcemy si% spotka* 
i$jak du'o czasu mo'e zaj)* spotkanie. Staramy si% umówi* na nagranie 
w$domu rozmówcy. Najcz%"ciej jest to przestrze& przez niego oswojona, 
w$której dobrze si% czuje. Pozwoli to zapewni* dobre warunki dla prze-
biegu samego nagrania. Zaznaczy* trzeba, 'e nasza wizyta zabierze du'o 
czasu i$umówi* si% mo'liwe wcze"nie. To ostatnie daje wi%ksz) pewno"*, 
'e w$momencie rozpocz%cia nagrania rozmówca nie b%dzie zm%czony. 
Unika* nale'y umawiania nagrania, gdy nasz rozmówca deklaruje, 'e 
tego dnia ma dla nas ograniczon) ilo"* czasu;

 » W$przypadku niemo'no"ci spotkania i$nagrania w$domu rozmówcy, wy-
bra* nale'y miejsce, w$którym b%dziemy w$stanie zapewni* cisz% i$które 
osobie nagrywanej umo'liwi skoncentrowanie si% tylko na opowiadaniu. 
Na przyk!ad: wykluczone jest nagrywanie w$kawiarni czy pomieszczeniu, 
w$którym obecne s) inne osoby;

 » Zaznaczy*, 'e przy nagraniu nie powinny by* obecne osoby trzecie (naj-
cz%"ciej ma to negatywny wp!yw na sam) tre"* nagrania. Rozmówca mo'e 
wtedy cenzurowa* pewne fragmenty lub o$czym" nie wspomina*, bo 
wychodzi z za!o'enia, 'e osoba, która jest w$pomieszczeniu poza nagry-
waj)cym, wielokrotnie s!ysza!a t% histori% i$wys!uchanie jej ponownie 
by!oby dla niej nu')ce);

 » Poinformowa* rozmówc%, 'e je"li zajdzie taka potrzeba b%dziemy goto-
wi spotka* si% wi%cej ni' raz. Zakomunikowanie tego sprzyja swobodnej 
opowie"ci i$daje osobie nagrywanej poczucie komfortu, bo nie musi si% 
"pieszy*, by zd)'y* opowiedzie* o$wszystkim, co zamierzy!a.
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$. PRZYGOTOWANIE DO NAGRANIA
Przed przeprowadzeniem nagrania zadba* nale'y przede wszystkim o$dwie 
rzeczy: przygotowanie merytoryczne i sprz%t.
 » Przygotowanie merytoryczne. Niezb%dne jest zdobycie podstawowej 

wiedzy o$naszym rozmówcy (wiek, miejsce urodzenia, rodzina pochodze-
nia itp.). Jest to mo'liwe ju' w$trakcie pierwszej rozmowy. Te skromne 
informacje dadz) nam pierwsze wyobra'enie mo'liwych losów naszego 
rozmówcy i$pozwol) przygotowa* potencjalne pytania. Przyk!adowo data 
i$miejsce urodzenia mówi) w$jakich wydarzeniach mog!a uczestniczy* 
nagrywana osoba. Czasami mo'liwe jest uzyskanie wi%kszej liczby szcze-
gó!owych informacji. Je"li osoba nagrywana spisa!a wspomnienia, powin-
ni"my si%gn)* po nie i$zapozna* si% z$nimi przed nagraniem.

 » Przygotowanie sprz!tu do nagrywania (dyktafonu, kamery). W$szcze-
gólno"ci dotyczy to sytuacji, kiedy nie posiadamy sprz%tu na w!asno"* 
i$korzystamy z$urz)dze&, do których dost%p ma wi%cej osób. Dobrze jest 
sporz)dzi* list% akcesoriów tworz)cych zestaw do nagrywania. List% tak) 
przed ka'dym nagraniem sprawdzamy, by upewni* si%, 'e o$niczym nie 
zapomnieli"my. 

Sprawno"* urz)dze&: warto zrobi* krótk) (kilkuminutow)) prób% na-
grania, nast%pnie ods!ucha* i$upewni* si%, 'e w!a"ciwa jest jego jako"* 
(m.in. poziom g!o"no"ci, brak szumów lub innego rodzaju zak!óce&). 
Pojemno"* karty pami%ci: trzeba sprawdzi* jak) ilo"ci) czasu dys-
ponujemy czy nie zosta!y na karcie jakie" poprzednio realizowane 
nagrania; je"li tak, to czy zosta!y ju' skopiowane i$zabezpieczone i$czy 
mo'emy je usun)*.
Poziom na!adowania baterii lub akumulatorów. Konieczne jest przygo-
towanie i$zabranie ze sob) na nagranie drugiego, rezerwowego komple-
tu akumulatorów. Warto korzysta* z$akumulatorów o$mo'liwe du'ej 
pojemno"ci – powy'ej 2000 mAh. Dobrze posiada* zestaw akumulato-
rów na w!asno"*. Mamy wtedy kontrol% nad stopniem ich dotychcza-
sowego trwa!ego zu'ycia (poniewa' z$czasem pierwotna, nominalna 
pojemno"* akumulatorów ulega obni'eniu), a$zatem wi%ksz) pewno"*, 
'e nawet maksymalnie na!adowane przed nagraniem nie wyczerpi) si% 
w$krótkim czasie od rozpocz%cia nagrywania. W$przypadku dyktafonu 
podczas nagrywania nale'y unika* zasilania zewn%trznego (tj. przy 
u'yciu kabla pod!)czonego do gniazdka), poniewa' mog) wyst)pi* 
nieoczekiwana zak!ócenia, a$w przypadku nag!ego odci%cia zasilania 
mo'emy utraci* cz%"* nagrania. 

%. NAGRYWANIE
Spotkanie w$dniu realizacji nagrania mo'na podzieli* na trzy fazy: moment 
poprzedzaj)cy nagrywanie, samo nagrywanie oraz czas po zako&czeniu 
nagrywania. 
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4.1 Bezpo"rednio przed nagraniem
Bardzo cz%sto wizyta w$dniu nagrania, to zarazem pierwsze spotykanie z$na-
szym rozmówc) na 'ywo. Warto powróci* do ustale&, które zapad!y podczas 
pierwszej rozmowy. Raz jeszcze opowiedzie* o$sobie i$opisa* czym zajmuje 
si% instytucja, któr) reprezentujemy, zaprezentowa* cel nagrywania, poin-
formowa*, 'e nagranie dost%pne b%dzie w$archiwum, a$rozmówca zostanie 
poproszony o$to, by wyrazi! na to pisemn) zgod%. 
 » Podczas rozmowy wyjd(my poza formu!% „urz%dowego” informowania 

i$referowania i$opowiedzmy co" o$nas samych. Jest szansa, 'e w$ten spo-
sób uda si% nam nieco prze!ama* asymetri%, która ju' za moment b%dzie 
wynikiem spotkania i$rozmowy – b%dziemy s!ucha* opowie"ci naszego 
rozmówcy o$jego 'yciu, dowiemy si% wielu rzeczy o$nim (w tym cz%sto 
maj)cych osobisty charakter). Warto, by i$rozmówca wiedzia! cokolwiek 
o$nas. Nie wywo!ujemy te' wra'enia po"piechu. Je"li pojawi si% propozy-
cja kawy czy herbaty, skorzystajmy z$niej. Pozwoli to rozmówcy chocia' 
w$minimalnym stopniu oswoi* si% z$nasz) obecno"ci);

 » Je"li mamy mo'liwo"* wyboru pomieszczenia, w którym bedziemy nagry-
wa*, sprawd(my, które lepiej nadaje si% do tego celu. Wybierzmy pomiesz-
czenie, które mo'liwie najmniej eksponowane jest na d(wi%ki z$zewn)trz 
(zarówno z$innych pomieszcze& w$domu, jak i$z ulicy). Na przyk!ad wy-
bierzemy raczej pokój od strony podwórka ni' ulicy. Warto poprosi*, by 
przed rozpocz%ciem nagrania nasz rozmówca zaj)! miejsce, które sobie 
zaplanowa!. Dobrze jest przy tym zasugerowa*, by wybra! miejsce inne 
ni' fotel, poniewa' taka pozycja najcz%"ciej uniemo'liwia odpowiednie 
ustawienie mikrofonu. Idealna sytuacja to taka, w$której osoba nagrywana 
i$nagrywaj)cy siedz) naprzeciw siebie przy wysokim stole (niewskazane 
s) na przyk!ad niskie stoliki telewizyjne). Mikrofon zewn%trzny, b)d( 
mikrofon wbudowany w$dyktafon (a zatem sam dyktafon), powinien by* 
ustawiony blisko naszego rozmówcy (odleg!o"* oko!o 20–30 cm), mo'liwie 
blisko wysoko"ci jego twarzy;

 » Popro"my o$chwil% rozmowy, któr) zarejestrujemy, a$która b%dzie tylko 
próbk) nie przeznaczon) do archiwizacji. Nagrany fragment ods!uchajmy, 
wykorzystuj)c w$tym celu s!uchawki (ods!uchiwanie za pomoc) wbudo-
wanego g!o"nika jest ma!o precyzyjne), by sprawdzi* czy nic nie interfe-
ruje z$d(wi%kiem nagrywanego g!osu. Do przedmiotów, które zak!ócaj) 
nagranie, których nie s!yszy ludzkie ucho, a$rejestruje sprz%t, nale') na 
przyk!ad: "wietlówki, lodówka, nie wy!)czona komórka; 

 » Przed nagraniem z$obszaru pozostaj)cego w$zasi%gu rozmówcy odsu&my 
przedmioty, które mo'e wzi)* do r%ki podczas nagrywania i$bezwiednie 
przek!ada* w$d!oniach (np. d!ugopis, torebka foliowa, serwetka, papierek 
po cukierku). D(wi%k taki rejestruje dyktafon, nak!ada si% on na g!os 
mówi)cego i$jest znacznie bardziej s!yszalny ni' nam si% wydaje w$trakcie 
s!uchania nagrania na 'ywo; 
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 » Do ustawienia odpowiedniej wysoko"ci sprz%tu do nagrywania mo'emy 
u'ywa* ministatywu (wi%kszo"* dyktafonów ma odpowiednie mocowanie 
do jego zainstalowania), a$je"li go nie posiadamy, mo'emy w$tym celu 
u'y* jakich" przedmiotów (np. ksi)'ek);

 » Wi%kszo"* dyktafonów posiada mo'liwo"* ods!uchu w$trakcie nagrywa-
nia. By wykorzysta* t% mo'liwo"*, konieczne jest posiadanie s!uchawek. 
Regularnie (np. raz na dwadzie"cia minut) powinni"my sprawdza* czy 
nagranie w!a"ciwie si% rejestruje – tj. czy nie pojawi!y si% jakie" nag!e 
zak!ócenia;

 » W!a"ciwy poziom g!o"no"ci nagrania mo'na tak'e kontrolowa*, spogl)da-
j)c na wykres widoczny na wy"wietlaczu cz%"ci dyktafonów. Obserwujemy 
poziom wychylenia dwóch (w przypadku nagrania stereo) lub jednej (na-
granie mono) kreski. Umiej%tno"* czytania tego wykresu pozwala kon-
trolowa* jako"* nagrywania. Optymalny poziom g!o"no"ci osi)gano, gdy 
kreska porusza si% w$przedziale – 20db do – 6db. Kreska regularnie pozo-
staj)ca przed granic) – 20db oznacza, 'e nagranie b%dzie zbyt ciche. Kreska 
regularnie wykraczaj)ca poza – 6db i$w stron% 6, oznacza, 'e nagrania 
b%dzie przesterowane. W$pierwszym wypadku dyktafon/mikrofon powi-
nien zosta* umieszczony bli'ej, w$drugim nieco odsuni%ty od rozmówcy. 
Konieczne mo'e te' by* r%czne regulowanie poziomu g!o"no"ci rejestro-
wanego d(wi%ku. Dobrej jako"ci sprz%t daje tak) mo'liwo"*;

 » Przed rozpocz%ciem nagrywania konieczne jest wy!)czenie, b)d( od!o'enie 
do innego pomieszczenia, telefonów. Nie wystarczy jedynie wyciszenie 
d(wi%ku dzwonka. Po!)czenia lub esemesy odbierane przez wyciszon) 
komórk% b%d% rejestrowane przez dyktafon;

 » Nale'y zapowiedzie*, 'e gdy tylko rozmówca zm%czy si% lub poczuje gorzej, 
powinien nam to zakomunikowa*. Zrobimy wtedy przerw%, ewentualnie 
umówimy si% na kolejny dzie&. Uwaga: nie proponujmy, 'e b%dziemy 
zatrzymywa* nagrywanie za ka'dym razem, gdy rozmówca tego za')da. 
Je"li rozmówca b%dzie o$to prosi! za ka'dym razem tak uczynimy. Chodzi 
o$to, by nie wywo!a* sytuacji, gdy rozmówca bez 'adnych istotnych po-
wodów, co chwila b%dzie przerywa! nagranie, prosz)c, by „na moment” 
wy!)czy* dyktafon;

 » Warto zadba*, by nasz rozmówca mia! w$zasi%gu r%ki szklank% z$jakim" 
napojem, po który mo'e si%ga* podczas nagrywania;

 » Nie nale'y nagrywa* gdy nasz rozmówca co" je. Takie fragmenty nagrania 
b%d) nie do wykorzystania w postaci d(wi%kowej.

4.2 W#trakcie nagrywania
Je"li nagranie jest prowadzone wedle formu!y wywiadu swobodnego, to 
w$pierwszej cz%"ci (patrz dwie cz%"ci wywiadu swobodnego opisane na 
pocz)tku rozdzia!u) nie przerywamy rozmówcy: nie zadajemy pyta&, nie 
komentujemy.
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 » Zaczynamy od pro"by, by nasz rozmówca si% przedstawi!, powiedzia! kiedy 
i$gdzie si% urodzi!, a$pó(niej – zgodnie z$wcze"niejszymi naszymi zapo-
wiedziami – rozpocz)! opowie"* o$swoim 'yciu;

 » Bardzo cz%sto rozmówcy milkn) chwil% po rozpocz%ciu nagrania. Najcz%"ciej 
wystarczy tylko nieznaczna pomoc z$naszej strony, by osoba wróci!a do 
opowiadania. Niepewno"* nie wynika z$tego, 'e nagrywana osoba nie ma 
o$czym mówi*, ale z$potrzeby oswojenia si% z$rol) kogo", kto teraz b%dzie 
opowiada!. Najtrudniejsze bywaj) zazwyczaj w!a"nie pocz)tki nagrania; 

 » Staramy si% nie potakiwa* – unikamy wszelkich „uhm”, „aha”. Nak!adaj) si% 
one na d(wi%k g!osu osoby nagrywanej. Ich usuni%cie podczas edycji jest 
niemo'liwe. W$trakcie ods!uchiwania fragmentów nagrania (na przyk!ad 
wybranych do wystawy), te zak!ócenia, których autorem jest prowadz)cy, 
utrudniaj) koncentrowanie si% na tre"ci wypowiedzi. Dla wyra'enia uwagi 
i$zainteresowania s!u'y nam j%zyk niewerbalny (np. gest, wyraz twarzy);

 » Mo'liwe jest sporz)dzanie notatek w$trakcie spotkania. Nale'y jednak 
jeszcze przed rozpocz%ciem nagrywania zapyta*, czy rozmówca nie ma 
nic przeciw temu. Notowa* powinni"my skrótowo, tak by na zbyt d!ugo 
nie traci* kontaktu wzrokowego z$rozmówc). Przed rozpocz%ciem na-
grywania i$pó(niej w$trakcie jego trwania warto zaznaczy* numer ak-
tualnie nagrywanego pliku, by nasze notatki by!y pó(niej przydatne do 
szybkiego przeszukiwania nagrania. Warto te' w$przybli'eniu zaznacza* 
czas, w$którym pojawi! si% odnotowany w)tek (czas odczytujemy z$wy-
"wietlacza dyktafonu); 

 » W$trakcie nagrywania cz%sto pojawia si% wzruszenie. Naszym obowi)z-
kiem w$takiej sytuacji jest zapewni* osobie nagrywanej komfort. Gdy 
wzruszenie uniemo'liwia mówienie, zatrzymujemy dyktafon, proponu-
jemy przerw%;

 » Zako&czenie swobodnej cz%"ci narracji najcz%"ciej komunikuje sam roz-
mówca. Dopiero wtedy proponujemy przej"cie do pyta&. Nasze pytania 
powinny trzyma* si% chronologii. Na przyk!ad: najpierw dopytujemy 
o$okres dzieci&stwa, pó(niej o$studia, a$jeszcze pó(niej o$prac% zawodow);

 » Po zako&czeniu nagrania warto zapyta* rozmówc% czy posiada jakie" 
archiwalne zdj%cia i$dokumenty. Ju' podczas pierwszego kontaktu warto 
zasygnalizowa*, 'e interesuj) nas takie materia!y, by rozmówca b%dzie 
mia! szans% przygotowa* je na spotkanie. W$trakcie ogl)dania zdj%* warto 
w!)czy* dyktafon (tak teraz, jak i$za ka'dym razem trzeba uprzedzi*, 
'e zamierzamy nagrywa*). Bardzo cz%sto ogl)danie zdj%* i$dokumen-
tów przywo!uje kolejne wspomnienia. Je"li planujemy skanowa* zdj%cia, 
a$jednocze"nie liczymy, 'e opisy zdj%* nagramy, a$nie zanotujemy, to 
konieczna jest jaka" forma oznaczenia, który opis nagrania odnosi si% 
do którego zdj%cia.
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4.3 Bezpo"rednio po nagraniu
Po zako&czeniu nagrania wype!niamy przygotowany wcze"niej formularz 
zgody na umieszczenie nagrania w$archiwum i udost%pniania go osobom 
trzecim. Formularz taki pe!ni funkcj% informacyjn) (zawiera dane rozmówcy) 
oraz jest wyrazem woli udost%pniania nagrania przez rozmówc%. Wype!niamy 
dwa egzemplarze i$prosimy o$ich podpisanie. Jeden z$nich zostawiamy roz-
mówcy. Dzi%ki temu w$przysz!o"ci b%dzie on móg! si%gn)* po ten dokument 
i$upewni* si%, co by!o przedmiotem potwierdzonej przez niego zgody. 
 » Umowa. Celowo nie zamieszczamy w$tym miejscu gotowego wzoru zgody 

na archiwizacj% i$wykorzystanie nagrania, by nie sugerowa*, 'e jest to 
jedyna w!a"ciwa forma. Dostosowanie szczegó!owych zapisów takiego 
formularza zgody powinno uwzgl%dnia* cele konkretnej instytucji gro-
madz)cej nagrania. Oto propozycja tego, co powinna zawiera* zgoda na 
archiwizacj% i$wykorzystanie nagrania:

imi% i$nazwisko, data i$miejsce urodzenia oraz aktualny adres 
rozmówcy,
informacje o$tym, gdzie zostanie umieszczone nagranie,
informacj% o$tym, jak) posta* ma nagranie (audio czy wideo),
imi% i$nazwisko osoby nagrywaj)cej (tak, by nasz rozmówca lub inna 
osoba, która w$przysz!o"ci si%gnie po ten dokument wiedzia!a, kto je 
zrealizowa! i$je"li to mo'liwe, mia!a szans% nawi)zania kontaktu),
wyliczenie mo'liwych sposobów wykorzystania relacji (na przyk!ad: 
udost%pnianie w$czytelni, w$druku, na wystawach oraz rozporz)dzanie 
ni) oraz utworami powsta!ymi na jej podstawie przez instytucj%, do 
której nagranie trafi),
zgod% na upublicznianie relacji z$podaniem nazwiska nagrywanej 
osoby,
zgod% osoby nagrywanej na przetwarzanie jej danych osobowych,
dat% i$miejsce nagrania,
podpis rozmówcy pod ca!ym dokumentem.

 » Rozmówca mo'e te' poprosi* o$dodanie w$formularzu zgody na archiwi-
zacj% dodatkowego zapisu. Na przyk!ad: o mo'liwo"ci publicznego wy-
korzystania nagrania 20 lat po jego "mierci. Naszym obowi)zkiem jest 
zadbanie o$czytelne umieszczenie takie zapisu w$formularzu (mo'na go 
na przyk!ad zaznaczy* kolorem czerwonym), tak, by w$przysz!o"ci zapis 
ten by! egzekwowany;

 » Dobr) praktyk) jest pozostawienie przez nagrywaj)cego osobie nagry-
wanej numeru w!asnego telefonu (na formularzu zgody jest tylko imi% 
i$nazwisko). Rozmówca, w$razie jakichkolwiek w)tpliwo"ci, mo'e do nas 
zadzwoni*. Daje to rozmówcy poczucie komfortu;

 » Je"li jeste"my zainteresowani skopiowaniem archiwaliów (zdj%cia i$doku-
menty), a$nasz rozmówca zgodzi si% na ich wypo'yczenie, powinni"my 
podpisa* dokument, w$którym podajemy ilo"* wypo'yczonych doku-
mentów oraz deklarujemy konkretn) dat% ich zwrotu. W$tym samym 
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dokumencie nasz rozmówca przez z!o'enie podpisu o"wiadcza, 'e zgodzi! 
si% na wypo'yczenie archiwaliów. Dokument ten ma funkcj% analogiczn) 
do protoko!u zdawczo-odbiorczego. W$momencie, gdy zwrócimy archiwalia, 
prosimy by rozmówca pokwitowa! ich odbiór. Je"li rozmówca wyrazi zgod% 
na archiwizacj% tych materia!ów, podpisujemy archiwalny protokó! prze-
kazania (patrz rozdzia!: Pozyskiwanie zbiorów). Takie sformalizowanie ca-
!ego procesu wypo'yczania nie jest bezwzgl%dnie konieczne. Podpisywanie 
takiego dokumentu nie powinno by* traktowane jako wyraz wzajemnego 
braku zaufania, ale sposób wyr%czenia ka'dej ze stron z$konieczno"ci 
pami%tania co, kiedy i$czy zosta!o zwrócone;

 » Podajemy przybli'ony termin, w$którym dor%czymy rozmówcy – je"li 
w$ogóle wyrazi! takie zainteresowanie – kopi% nagrania;

 » Poniewa' nota dotycz)ca naszego rozmówcy oraz wybrane fragmenty 
nagra& lub nawet ca!e nagranie mog) zosta* lub zostan) w$przysz!o"ci 
umieszczone w$sieci, warto wykona* zdj%cie portretowe nagrywanej oso-
by. Je"li nasz rozmówca wyrazi na to zgod%, koniecznie nale'y wykona* 
kilkana"cie zdj%*, by w$przysz!o"ci mie* mo'no"* wybrania najlepszego.

Uwaga: nale'y pami%ta*, 'e wiele nagra& zawiera tzw. tre"ci wra'liwe, 
a$udost%pnienie ich w$ca!o"ci w$sieci oznacza ca!kowit) utrat% kontroli nad 
sposobem ich wykorzystania. Nawet je"li udost%pnianie s) w$tzw. streamingu 
i$ teoretycznie nie jest mo'liwe ich pobranie. Decyzja o$umieszczeniu 
konkretnego nagrania w$ca!o"ci powinna by* wi%c przemy"lana; szczególnie 
mowa tu o$sytuacji, gdy nasz rozmówca 'yje, b)d( 'yj) osoby, o$których 
opowiada, a$wi%c decyzja o$udost%pnieniu nagrania w$ sieci mo'e by* 
brzemienna w$skutki dla konkretnej osoby. Alternatyw) jest udost%pnianie 
nagra& na miejscu – tj. w$ siedzibie instytucji, która zajmuje si% ich 
gromadzeniem. Ta sama zasada dotyczy transkrypcji nagra&.
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18.09.2009, Krzemieniec na Ukrainie. Nagranie z$Iren) Sandeck). Na zdj%ciu tak'e prowadz)ca rozmow% 
Karolina 7!obecka, wspó!pracownica O"rodka KARTA. Fot.!Dominik Czapigo

+,-./.0 1234.5, – socjolog, koordynator Programu „Historia 
Mówiona” w$O"rodku KARTA oraz projektu historii mówionej 
„Polacy na Wschodzie”.


