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NARRACJA USTNA – JEJ WSPÓŁCZESNE 
ZNACZENIE W WYOBRAŻENIU PRZESZŁOŚCI. 

ANALIZA NA PRZYKŁADZIE HISTORII MÓWIONEJ 
PALESTYŃCZYKÓW

Nie istnieje jedno wyjaśnienie, jak można rozumieć narrację w naukach społecznych. 
Część badaczy, m.in. Tina Besley i Michael Peters, dowodzi, że nauki społeczne przy-
swoiły to pojęcie z literackiej teorii narracji1. Matti Hyvärinen stwierdza jednakże, że 
tzw. zwrot narracyjny w naukach społecznych nie jest homogenicznym ruchem po-
siadającym swoją własną teorię naukową, nie istnieje także żadna osobna dyscyplina 
naukowa, która miałaby swój własny zakres pojęciowy i ideowy. Stąd też wnioskuje 
on, że koncepcja bezpośredniego zapożyczenia przez nauki społeczne pojęcia narra-
cji z teorii literatury jest błędna. Tylko niewielu znaczących autorów związanych ze 
„zwrotem narracyjnym” podejmowało dyskusje, czerpiąc z dorobku literackiej teorii 
narracji2. Istnieją dwa główne ujęcia narracji w naukach społecznych, które wpływa-
ją na praktyczne użycie tego pojęcia w badaniach, są to: ujęcie metaforyczne i ujęcie 
teoretyczne narracji, które korzysta z dorobku dziedziny literatury. 

Ujęcie metaforyczne reprezentuje m.in. Barbara Hardy, która już w eseju z 1968 
roku podjęła kwestię narracji w ujęciu kognitywnym, uznając zdolności narracyjne 
jako podstawowe akty myślenia przenoszone z życia na sztukę3. Hardy stwierdziła, 
że narracyjna struktura wyznacza większość ludzkich aktywności. Jak konstatuje, 
śnimy, pamiętamy, wierzymy, konstruujemy, a nawet plotkujemy poprzez prowadze-
nie narracji4. Psycholog Jerome Bruner określił natomiast samo doświadczenie życia 
jako narrację5.

1 T. Besley, M.A. Peters, Critical Educational Studies and the Narrative Turn. A Poetics of Resi-
stance?, [online] Philosophy of Education Society of Australasia, Imin International Conference Center 
in East-West Center, Honolulu, Hawai’i, 2009, www2.hawaii.edu/~pesaconf/zpdfs/12besley&peters.pdf 
(dostęp: 10.10.2010).

2 M. Hyvärinen, Towards a Conceptual History of Narrative, [online] „Collegium. Studies across 
Disciplines in the Humanities and Social Sciences” 1 (2006), www.helsinki.fi /collegium/e-series/volumes/
volume_1/001_04_hyvarinen.pdf (dostęp: 11.10.2010).

3 B. Hardy, Towards a Poetics of Fiction. An Approach through Narrative, „Novel. A Forum on 
Fiction”, 1 (1968), s. 5.

4 Tamże.
5 J. Bruner, Life as Narrative, „Social Research. An International Quarterly” 1 (1987), s. 11–32. 
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Inne ujęcie proponuje Louis Mink, stwierdzając, że historie nie są przeżywane, 
lecz opowiadane. Życie nie ma wyraźnego początku, środka i końca. To opowiada-
nie wyznacza początek. Narracje ex post facto zawsze dodają pewne fragmenty ze 
współczesnego punktu widzenia6.

Hayden White zadaje z kolei pytanie, czy rzeczywiście świat się prezentuje w wy-
raźnych początkach, środkach i końcach, tak spójnych, że pozwalają dostrzec koniec 
w każdym początku, czy to raczej narrator je tak formułuje7. Historia to proces ujmo-
wania dowodów jako fakty historyczne. Historyk nadaje dowodowi znaczenie, pozy-
cjonując go w określonym kontekście, łącząc różne wydarzenia w logiczny według 
niego ciąg zdarzeń. To, w jaki sposób historyk tego dokona, zależy od jego własnych 
poglądów, kontekstu kulturowego, odwołania się do konkretnych teoretycznych za-
łożeń społeczno-politycznych. Przede wszystkim jednak narracja ma ułatwić przed-
stawienie wyjaśnienia. Za fakt historyczny uznaje się zazwyczaj ten, który jest sze-
roko akceptowany przez środowisko historyczne, naukowe. White stwierdza, że nie 
istnieje „prawdziwa” historia, historia nie jest odnajdywana, lecz pisana lub opowia-
dana. Dla White’a narracja to przede wszystkim forma reprezentacyjna8.

Paul Ricoeur uważa ponadto, że doświadczenie czasu jest podstawowym elemen-
tem narracji. Czas ten jednak nie jest linearny, nie ma wyraźnego początku, środ-
ka i końca. Konstatuje on, że narracja zawsze działa wstecz, od końca do początku 
i z powrotem. Ricoeur stwierdza, że czas może być cykliczny, wydarzenia zaś mogą 
potencjalnie biec w różne strony. Do tego dochodzi konfi guracyjny aspekt czasowo-
ści narracji, który łączy z sobą różne elementy9. Obserwowane elementy, działania 
zostają z sobą połączone w taki sposób, aby dla narratora tworzyły „logiczną” całość. 
Historie te są przekazywane odbiorcom, a następnie, jak to określa Ricoeur, „konsu-
mowane” przez odbiorcę, dzięki czemu narracja wpływa na odbiorcę, doprowadzając 
do zmiany przez niego swoich intencji i scenariuszy działania. Dzięki temu narracja 
zyskuje znaczny potencjał jednoczenia ludzi i grup. Można więc zauważyć, że Rico-
eur nie akceptuje metafory przeżywania narracji10.

Michael Foucault natomiast stwierdził, że obecna epoka będzie przede wszyst-
kim epoką, która zostanie zdominowana przez dyskurs przestrzeni11. Wydaje się jed-
nak, że w badaniach nad narracją w naukach społecznych akcentowany jest przede 
wszystkim czas i jego wpływ na rozumienie samej narracji. Należy zauważyć, że 
przestrzeń nabiera znaczenia w narracji jako miejsce, gdzie poruszają się postaci 
historii, dokonują się działania, przekraczane są ofi cjalnie postawione granice czy 
to polityczne, czy symboliczne. Poszczególne narracje wyznaczają te granice, lecz 
często zachodzą one na siebie w różnie prowadzonych narracjach. Edward Said pod-
kreśla rolę przestrzeni w kształtowaniu narracji, stwierdzając ponadto, że uznanie 

6 L.O. Mink, Historical Understanding, London 1987, s. 59–60.
7 H. White, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, London 

1990, s. 1–24. 
8 Tenże, Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect, London 2000, s. 9–25. 
9 P. Ricoeur, Time and Narrative, t. 1, Chicago 1984, s. 52–67. 
10 Tamże, s. 64–77. 
11 M. Foucault, J. Miskowiec, Of Other Spaces, „Diacritics” 1 (1986), s. 22–27.



25Narracja ustna – jej współczesne znaczenie w wyobrażeniu przeszłości. Analiza na przykładzie...

czyjejś narracji terytorialnej jest równoznaczne z uznaniem prawa do egzystencji 
samemu podmiotowi tejże narracji. Jako przykład podawał m.in. narrację przestrzen-
ną Palestyńczyków, która jest kontestowana przede wszystkim przez szeroko rozu-
mianą „orientalistyczną” narrację Zachodu, a także przez ofi cjalną narrację izraelską. 
Brak uznania prawa Palestyńczyków do kształtowania własnej narracji terytorial-
nej oznacza brak uznania ich prawa do tej ziemi. Często nawet kwestionuje się ich 
istnienie jako narodu posiadającego jakiekolwiek prawa terytorialne. Inaczej, brak 
uznania ich przynależności terytorialnej jest równoznaczny z brakiem ich uznania 
jako narodu, a tym samym prawa do kształtowania własnej historii, polityki, a nawet 
życia społecznego12. W rozumieniu Saida geografi a to konstrukt, który wywodzi się 
z określonego sposobu rozumienia historii, polityki, życia społecznego, tym samym 
przestrzeń jest interpretowana, nie stanowi zatem obiektywnego elementu ludzkiej 
percepcji13. Stąd też wynika wielka waga przestrzeni w kształtowaniu szczególnie 
narracji historycznej. 

Daniel Woolf stwierdza, że niezależnie jakiej dziedziny życia dotyczy tworzenie 
historii, to zawsze kontekstem jej kształtowania jest określona koncepcja narodu. 
Dyskurs nacjonalistyczny14 kładzie nacisk na historyczną legitymizację narodu; kre-
owana przez niego historiografi a zyskuje miano prawdziwej i obiektywnej, w prze-
ciwieństwie do pozostałych nieofi cjalnych, niezinstytucjonalizowanych narracji hi-
storycznych. Wraz z rozwojem nacjonalizmu od XIX wieku na znaczeniu zyskała 
historiografi a pisana, historia ustna zaś została zmarginalizowana, ograniczona do 
roli reprezentanta społeczności nierozwiniętych, przede wszystkimi tych, które nie 
były uznane za „dojrzałe” narody. Nacjonalizm dokonał profesjonalizacji dyscypliny 
historycznej, w której ważność narodu stoi ponad wszelkimi tendencjami ideologicz-
nymi, politycznymi i społecznymi. Z jednej strony naród staje się istotnym konteks-
tem analizy i percepcji historycznej, z drugiej – sam czerpie znaczenie i tożsamość 
z kształtowanej przez siebie historiografi i15. 

Narrację historyczną należy traktować jako narzędzie tworzenia oraz legitymiza-
cji dyskursu nacjonalistycznego. Dyskurs ten tworzy ramy, których obręb narracja 
ma za zadanie wypełnić określoną treścią, posiadającą wyraźnie wyznaczony począ-
tek, przebieg odpowiednio dobranych przestrzennie i chronologicznie wydarzeń oraz 
wizję przyszłości. Jedną z funkcji dyskursu nacjonalistycznego jest reprezentowanie 
narodu na zewnątrz, by uzyskać legitymizację ze strony innych uznanych instytu-
cjonalnie narodów. Wiąże się to przede wszystkim z polityczną reprezentacją oraz 
możliwością przedstawienia dowodów przynależności terytorialnej w konkretnych 
granicach, to zaś łączy się z odpowiednią reprezentacją historyczną, która powinna 

12 E.W. Said, Narrative, Geography and Interpretation, „New Left Review” I/180 (1990), s. 82, 
[online] www.envplan.com/epd/fulltext/d14/d140529.pdf (dostęp: 11.10.2010).

13 Tamże, s. 86. 
14 Nacjonalizm traktuję jako termin neutralny. W tym artykule rozumiany jest jako ofi cjalny proces 

kształtowania narracji narodowej, który kreuje historiografi ę, politykę i życie społeczne narodu.
15 D. Woolf, Of Nations, Nationalism, and National Identity. Refl ections on the Historiographic 

Organization of the Past, [w:] The Many Faces of Clio. Cross-Cultural Approaches to Historiography, 
Q.E. Wang, F.L. Fillafer (eds.), New York 2007, s. 71–94. 
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zostać zaakceptowana przez większość innych narodów. Wewnętrzna konsolidacja 
narodu jest drugą funkcją dyskursu nacjonalistycznego. Treść tych dwóch rodzajów 
dyskursu nacjonalistycznego nie musi się pokrywać, ważny jest bowiem rezultat ich 
praktycznego wykorzystania. Narracja na użytek wewnętrzny społeczności musi być 
przede wszystkim znana i szeroko uznana przez społeczeństwo, którego dotyczy, 
musi znaleźć odwzorowanie w społecznej praktyce i tzw. kulturze popularnej. Nie 
wynika jednak z tego, że te obie funkcje nacjonalizmu: reprezentatywna i konsoli-
dacyjna zaprzeczają sobie nawzajem, muszą się one uzupełniać, akcentując różne 
elementy stosownie do kontekstu sytuacyjnego. Tu główną rolę odgrywa odpowied-
nia narracja narodowa, która umiejscawia odpowiednie elementy dyskursu nacjona-
listycznego tak, aby nie było wątpliwości co do wyrażanej tożsamości narodowej.

Zanim przystąpię do omówienia roli narracji mówionej w wyobrażaniu prze-
szłości, przedstawię najprostszą defi nicję historii ustnej. Jest to zazwyczaj wywiad 
nagrywany w formie audio lub wideo. Nagrane treści poddawane są transkrypcji 
i podsumowaniu, potem indeksowaniu, następnie zaś są przekazywane do archiwów. 
Historia mówiona nie polega na nagrywaniu dowolnego wywiadu ani na nagrywaniu 
przemówień bądź osobistych dzienników, gdyż brakuje w tych przypadkach interak-
cji narratora z historykiem. Jest to jednak zbyt dynamiczna i złożona dyscyplina, by 
móc ją ująć w jedną defi nicję16. 

Historia mówiona stała się, szczególnie w czasie dekolonizacji i zmian politycz-
nych, które następowały od połowy XX wieku, szansą dla byłych skolonizowanych 
lub zależnych politycznie społeczeństw na tworzenie własnej narracji, która byłaby 
przeciwwagą dla ofi cjalnych narracji byłych władz kolonialnych czy też reżimów 
politycznych. Narracja ustna pozwoliła dojść do głosu grupom do tej pory marginali-
zowanym, odsuwanym od władzy. Należy pamiętać jednak, że do głosu dochodzą nie 
tylko ofi ary bądź społeczeństwa, których własna narracja była odrzucana, lecz także 
głos udzielany jest byłym przedstawicielom władzy, kolonizatorom, przedstawicie-
lom reżimów politycznych, tak aby dopełnić obraz badanego życia społeczno-poli-
tycznego. Po upadku Związku Radzieckiego historycy Europy Wschodniej zwrócili 
się ku narracji ustnej, by ponownie przeanalizować i napisać nową ofi cjalną historię, 
kolekcjonując indywidualne opowieści, które były do tej pory zagłuszane przez re-
żim komunistyczny. W Brazylii i Argentynie projekty historii ustnej skupiły się na 
okresie militarnej dyktatury, rejestrowano doświadczenia tych, którzy padli ofi arą 
władz państwowych. W Afryce Południowej zaś historia mówiona stała się istotnym 
narzędziem w reformie społecznej i politycznej po zniesieniu apartheidu. 

Dzięki oral history możliwe były zmiany treści ofi cjalnej, spisanej historii. Jest 
używana do modyfi kacji obecnego centrum zainteresowania w obrębie badań histo-
rycznych, nierzadko otwiera nowy zakres badań. Przez historię mówioną społeczeń-
stwo dostaje pewność tworzenia i pisania własnej historii. 

Należy podkreślić, że w żadnym przypadku pisane i mówione źródła nie wy-
kluczają siebie nawzajem. Posiadają swoją własną, autonomiczną charakterystykę 
i specyfi czne zadania oraz funkcje. Wymagają różnych, ale nie całkowicie odmien-
nych narzędzi interpretacyjnych. W przypadku historii mówionej przykładowo prob-

16 D.A. Richie, Doing Oral History. A Practical Guide, Oxford–New York i in. 2003, s. 19.
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lemem jest sposób dokonania transkrypcji, gdyż trudno przełożyć na tekst pisany ton, 
głos czy rytm opowiadania narratora, które stanowią istotną część przeprowadzonego 
wywiadu. Niełatwo też wydobyć znaczenie społecznych konotacji przekazu. Często 
narrator zmienia sposób mówienia w trakcie tego samego wywiadu. W tym wypad-
ku nie ma jasno określonych zasad interpretacyjnych, spowolnienie tempa przeka-
zu może oznaczać położenie większego nacisku na daną kwestię bądź też trudność 
w jego przekazaniu. 

Nie ma formalnego gatunku przekazu historycznego; poezja, legendy często się 
z sobą mieszają, a to, co indywidualne/osobiste i zbiorowe, wpływa na siebie nawza-
jem. Historia mówiona więc, można stwierdzić, kładzie większy nacisk nie na same 
wydarzenia, ale raczej na ich znaczenie, co nie pomniejsza jednak jej wartości infor-
macyjnej. Poszczególne wywiady często odkrywają nieznane do tej pory fakty bądź 
ich aspekty, pokazują nowe spojrzenie na kwestie do tej pory niepodejmowane lub 
zaniedbywane w badaniach nad historią pisaną. Trzeba je tylko poddać weryfi kacji 
jak każde inne źródło historyczne. 

Jak podkreśla Alessandro Portelli, pamięć jest aktywnym procesem kreowania 
znaczenia. Zmiany, jakie zaszły w życiu narratora, wpływają nie tyle na jego proces 
przypominania sobie wydarzeń, ile na ich ocenę lub umieszczenie w pewnej per-
spektywie. Dodatkowo historia mówiona jest zawsze rezultatem relacji osoby prze-
prowadzającej wywiad i narratora. Dlatego też zazwyczaj prowadzący wywiad daje 
pierwszeństwo i priorytet temu, co sam narrator chce przekazać, potem dopiero prze-
chodzi do zadawania pytań szczegółowych, które bez wątpienia wpływają na kształt 
samej narracji17. 

Trevor Lummis podkreśla, że powinno się odróżnić pamięć od jej przywołania 
(przypominania). Pamięć to pewien kapitał wiedzy o przeszłości, którą informator 
przywołuje, często w postaci anegdot czy gotowych historii, które są nierzadko opo-
wiadane lub pomyślane, mogą one zostać połączone z pewnymi przyjętymi wartościa-
mi lub poprzednimi doświadczeniami. Przypominanie zaś to reakcje na szczegółowy 
wywiad, który wymaga przywołania wspomnień, wtedy jest mniej prawdopodobne, 
że zostaną wplątane w sieć wartości. Powinno się także wziąć pod uwagę kwestie, 
w jaki sposób interpretacje wydarzeń się zmieniają w czasie i jaka jest ich dystry-
bucja w grupie społecznej oraz w jakim kontekście zostały one utworzone. Do tego 
nie należy zapomnieć o tym, czy przeprowadzane wywiady są reprezentatywne dla 
szerszej grupy społecznej18.

Alistair Thomson przypomina przy tym, że istnieje związek między pamięcią in-
dywiduum a narodowym dyskursem, który publicznie defi niuje jego doświadczenie 
w danym kontekście historycznym. Pamięć jest komponowana w taki sposób, aby 
zarówno dla jednostki, jak i zbiorowości, z którą się przede wszystkim ona identyfi -
kuje, stanowiła ustalony logiczny sens. Wspomnienia są tworzone bądź odrzucane, 

17 A. Portelli, What Makes Oral History Different, [w:] The Oral History Reader, R. Perks, A. Thomson 
(eds.), London 2003, s. 63–73.

18 T. Lummis, Structure and Validity in Oral Evidence, [w:] The Oral History Reader, s. 273–282. 
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zależnie od tego, czy są one bolesne bądź „niebezpieczne”, gdyż podważają obecną 
wiedzę o tożsamości narodowej, reprezentowaną przez tzw. pamięć zbiorową19. 

Barbara Szacka defi niuje pamięć zbiorową jako „wyobrażenia o przeszłości włas-
nej grupy, konstruowane przez jednostki z zapamiętanych przez nie – zgodnie z od-
krytymi przez psychologów regułami – informacji pochodzących z różnych źródeł 
i docierających do nich rozmaitymi kanałami”20. Przez wypracowane grupowe stan-
dardy wyobrażenia te są selekcjonowane (z ogółu zarejestrowanych doświadczeń) 
i przekształcane zgodnie z przekonaniami światopoglądowymi. Dzięki wspomnia-
nym standardom, które wytwarzane są społecznie, dochodzi do ujednolicenia wyob-
rażeń o historii. Życie społeczne nie jest stabilne, więc i pamięć zbiorowa charakte-
ryzuje się zmiennością i dynamicznością. Ofi cjalne obchody upamiętniania i środki 
przekazu ujednolicają oraz legitymizują tę pamięć jednostek o wspólnych doświad-
czeniach jako grupy. Występująca relacja między elementami jednostkowymi a spo-
łecznymi i urzędowymi jest dwustronna21.

Michael Foucault podkreśla, że pamięć zbiorowa posiada funkcję legitymizującą. 
Pamięć równa się wiedzy danej społeczności dotyczącej swojej przeszłości, dlatego 
jest ważnym czynnikiem w walce; kto ją kontroluje, kontroluje też samą społeczność. 
Jest to źródło władzy, które determinuje sposób jej sprawowania22. 

Valerie Raleigh Yow stwierdza, że tworzenie historii mówionej to dzielony auto-
rytet narratora i osoby przeprowadzającej wywiad. Opowiadający historię posiada 
już wykształcony przez siebie sposób prowadzenia narracji, w której eksponuje bądź 
przemilcza określone elementy historii. Prowadzący zaś wywiad posiada własne mo-
tywy i cele, którym podporządkowuje swoją interakcję z narratorem. W ten sposób 
w praktyce wyłania się dwóch równorzędnych autorów kształtowanej narracji i jak 
w każdym przypadku tworzenia historii nie udaje się uzyskać obiektywnej wiedzy 
o przeszłości. Są różne metody prowadzenia badań, w tym radzenia sobie z analizą 
subiektywności zeznań. Yow wskazuje jednak, że zamiast walczyć z subiektywnoś-
cią wywiadu i jej rezultatami, należy sprawdzić, w jaki sposób poszczególne elemen-
ty wywiadu są od siebie zależne23. 

Alessandro Portelli podkreśla nawet, że błędy w określeniu dokładnych dat czy 
osób biorących udział w jakimś wydarzeniu mogą psychologicznie być prawdziwe. 
Błędy stają się w tym przypadku elementem wyjaśniającym, kiedy i w jakim stopniu 
do głosu dochodzą symboliczne wyobrażenia jednostki i danej zbiorowości o wyda-
rzeniu, uznawanych wartościach, a nawet pragnień z nim związanych24. 

19 A. Thomson, Anzac Memories. Putting Popular Memory Theory into Practice in Australia, [w:] 
The Oral History Reader, s. 300–310.

20 Za: B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 44. 
21 Tamże, s. 44–45.
22 M. Foucault, An Interview with Martin Jordin, „Radical Philosophy” 11 (1975), s. 25–26. 
23 V.R. Yow, Recording Oral History. A Guide for the Humanities and Social Sciences, Walnut Creek–

–Oxford 2005, s. 2. 
24 Tamże, s. 22. 
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Od początku XX wieku historycy palestyńscy przedstawili szerokie badania nad 
ogólną historią współczesnego narodu palestyńskiego25. Jednakże palestyńska histo-
ria pisana musi stawić czoło wielu problemom. Istnieją duże trudności z dostępem do 
źródeł pisanych. Z jedenastu palestyńskich miast, które zostały pod kontrolą izrael-
ską po 1948 roku, pięć uległo wyludnieniu (Safad, Majdal, Tiberiade, Beisan i Beer-
-Saba). To samo spotkało arabską część Jerozolimy, która stanowiła ważne centrum 
palestyńskiej inteligencji. Ludność z pozostałych pięciu miast, takich jak Jaffa, Hajfa, 
Lod, Ramle i Akr, została prawie całkowicie wysiedlona. Tylko Nazaretu, jako szcze-
gólnie ważnego miejsca dla chrześcijan, nie objęto tą praktyką, niemniej jednak jego 
muzułmańscy mieszkańcy zostali wypędzeni. Wszystkie te miasta stanowiły centra 
palestyńskiej inteligencji, tam znajdowały się biblioteki, rodzinne archiwa itp. Izrael 
zarekwirował także wszystkie palestyńskie polityczne dokumenty z lat 1948–1967 
(po wygranej w tzw. wojnie sześciodniowej w 1967 roku), które zostały znalezione 
w siedzibie administracji jordańskiej na Zachodnim Brzegu oraz tych znajdujących 
się pod administracją egipską w Strefi e Gazy. Stały się one częścią archiwum pań-
stwa izraelskiego, mieszczącego się w budynku izraelskiego rządu26. 

Problemem jest też wewnętrzna cenzura władz palestyńskich. Pracy doktor-
skiej Saleha Abdela Jawada Fath Movement and Leadership nigdy nie opublikowa-
no, gdyż krytykowała sposób sprawowania władzy przez Jassera Arafata. Książka 
Edwarda Saida The End of the Peace Process. Oslo and After została zakazana przez 
władze palestyńskie27. 

Dodatkowo Izrael kontroluje publikacje, w których krytykowane są władze oku-
pacyjne lub podkreślany jest narodowy charakter okupowanych Palestyńczyków. 
Kontroluje książki, które są importowane na ziemie okupowane. Dochodzi do tego, 
że biblioteki uniwersyteckie nie mogą uzyskać pełnej kolekcji pism dotyczących 
konfl iktu. Cenzurę tę krytykuje m.in. izraelski profesor prawa Meron Benvenisti. 
Ogrniaczenia takie, według niego, mają uniemożliwić Palestyńczykom zabezpiecze-
nie swojego narodowego dziedzictwa28. 

Problem stanowi także sama fragmentacja szeroko pojętej arabskiej narracji, 
którą uzależniono od danej polityki państwowej; istnieje wyraźny podział na źródła 
militarne i cywilne, do których dostęp jest utrudniony, gdyż w większości państwa 
arabskie nie prowadzą solidnej polityki archiwalnej. Często bywa też i tak, że w swo-
jej narracji podążają za śladami dominującej narracji dotyczącej konfl iktu, co ma 
akcentować ich własną politykę propagandową29. 

25 Jednymi z ważniejszych historyków są: Aref al-Aref (1891–1973), Abdul Latif Tibawi (1910–1981), 
Muhammad ‘Izzat Darwaza (1888–1984), Emile Toma (1919–1985), Sami Hadawi (1904–2004), Hisham 
Sharabi (1927–2005), Anis Sayigh (1931–2009), Walid Khalidi (1925), Tarif Khalidi (ur. 1938), Philip 
Mattar (ur. 1944), Rashid Khalidi (ur. 1948), Saleh Abd al-Jawad (ur. 1952), Yezid Sayigh (ur. 1955) czy 
Nur Masalha (ur. 1957).

26 S.A. Jawad, The Arab and Palestinian Narratives of the 1948 War, [w:] Israeli and Palestinian 
Narratives of Confl ict. History’s Double Helix, R.I. Rotberg (ed.), Bloomington IN 2006, s. 90–93.

27 Tamże, s. 94.
28 M. Benvenisti, Israeli Censorship of Arab Publications, New York 1983, s. 1–10. 
29 S.A. Jawad, dz. cyt., s. 95–96.
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Historia mówiona stała się więc w palestyńskiej narodowej narracji historycznej 
istotną alternatywą dla niezbyt bogatych źródeł pisanych, szczególnie tych dotyczą-
cych wydarzeń z lat 1947–1948. Sari Hanafi  podkreśla, iż w przypadku historii mó-
wionej największym problemem jest tzw. syndrom świadka-ofi ary, który przyczynia 
się do tego, iż potencjalni narratorzy nie chcą brać udziału w wywiadach i opo-
wiadać o swoich doświadczeniach30. Często jest to konsekwencja poczucia wstydu 
z faktu, że dane wydarzenie w ogólne miało miejsce. Sugeruje się tym samym, iż 
się poddało zewnętrznym siłom, co skutkowało katastrofą31. Ludzie, którzy często 
przeżywali traumatyczne wydarzenia, przekazywali niekiedy z wielkim opóźnie-
niem wspomnienia dotyczące określonych faktów32. Podobnie stało się z pierwszym 
pokoleniem żołnierzy żydowskich z 1948 roku, którzy nie chcieli opowiadać o tym, 
co się zdarzyło podczas wojny33. Badania Centrum Shaml (Palestinian Refugee and 
Diaspora Center) z Ramallah z 2002 roku ukazały, że przedstawiciele starszego po-
kolenia Palestyńczyków, którzy mieszkali bliżej swoich dawnych miejsc zamiesz-
kania, byli bardziej skorzy do opowiadania o wydarzeniach z okresu Nakby (arab. 
Katastrofy) niż uchodźcy znajdujący się na całkowicie nieznanej dla siebie ziemi 
i w obcym środowisku, gdzie musieli całkowicie i z większymi trudnościami zacząć 
od nowa swoje życie, a to wiązało się właśnie z poczuciem wstydu i słabości34. 
Przykładem jak bardzo wspomniany syndrom świadka-ofi ary wpływa na brak zgo-
dy na opowiadanie o swoich doświadczeniach, nie tylko na potrzeby przeprowadze-
nia wywiadu, ale nawet w wewnętrznym kręgu rodzinnym, może być wspomnie-
nie Umm Muhammad, mieszkanki Nazaretu. Jak stwierdziła, jej rodzice nigdy nie 
opowiadali, co się im przydarzyło po upadku Hajfy, gdzie mieszkali. Obawy przed 
wyrażaniem własnej tożsamości narodowej stały się symptomatyczne dla całego 
pokolenia. Jak wspomina Umm Muhammad, nie pozwalano pokoleniu jej rodzi-
ców wymawiać słowa Filastin (arab. Palestyna). Dodała, że taki stan rzeczy później 
wpłynął na to, że sama, będąc już nauczycielką, nie potrafi ła wypowiedzieć tej na-
zwy nie tylko publicznie, ale nawet w kręgu rodzinnym. Istniał wewnętrzny zakaz 
wymawiania tego słowa, gdyż naruszenie zakazu spotykało się często z aresztowa-
niem przez władze izraelskie35. 

Jak to określił Bishara Doumani, wśród Palestyńczyków (także uchodźców) od 
czasu Nakby szerzy się „archiwalna gorączka”. Są to działania zarówno amatorskie, 
„oddolne”, pochodzące z jednostkowej bądź społecznej inicjatywy, jak i takie, które 

30 S. Hanafi , Haifa and its Refugees. The Remembered, the Forgotten and the Repressed, „Kyoto 
Bulletin of Islamic Area Studies” 3 (2009), s. 176–191.

31 G. Agamben, Mean without End. Notes on Politics, Minneapolis 2000, s. 131.
32 A. Sa’di, L. Abu-Lughod, Introduction, [w:] Nakba. Palestine, 1948 and the Claims of Memory, 

A. Sa’di, L. Abu-Lughod (eds.), New York 2007, s. 1–24.
33 E. Ben-Ze’ev, E. Lomsky-Feder, The Canonical Generation. Trapped between Personal and Na-

tional Memories, „Sociology” (Journal of the British Sociological Association) 6 (2009), s. 1047–1065. 
34 S. Hanafi , dz. cyt., s. 179.
35 J. Humpries, „A Muted Sort of Grief”. Takes of Refuge in Nazareth (1948–2005), [w:] Catastrophe 

Remembered. Palestine, Israel and the Internal Refugees. Essays in Memory of Edward W. Said, N. Masalha 
(ed.), New York 2005, s. 150–161.
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są realizowane przez uniwersytety czy organizacje pozarządowe36. Archiwizowane 
jest wszystko, od listów do całych genealogii rodzin, klanów. Przeprowadzane są tak-
że renowacje grobów bądź znaczone są miejsca byłych wiosek, które zostały znisz-
czone w wyniku wojny, by uchronić je przed zapomnieniem. Były to szczególnie 
pożądane działania w latach 1948–1966, kiedy Palestyńczycy podlegali militarnej 
administracji w Izraelu, kiedy to unikali publicznej ekspresji swoich przeżyć i wspo-
mnień, w tym akcentowania swojego poczucia tożsamości narodowej. 

Mniejszym, niż by się wydawało, problemem okazuje się weryfi kacja przedsta-
wianych danych w przeprowadzanych wywiadach. Ze sprawdzonych informacji 
wynika, że zeznania palestyńskich uchodźców pokrywają się z innymi źródłami. 
Przykładem mogą być informacje Aminy Musa z Kabri, małej wioski w Galilei, któ-
ra opisała zniszczenie swojej miejscowości w dniu 21 maja 1948 roku. Jej słowa 
znalazły potwierdzenie w pamiętniku brytyjskiego generała McNeila. Oczywiście 
przykłady można mnożyć, badania Saleha Abdela Jawada także potwierdziły zgod-
ność faktów ujawnionych w wywiadach przeprowadzonych przez niego z palestyń-
skimi uchodźcami z zarówno archiwami wojskowymi Hagany, jak i brytyjskimi do-
kumentami i depeszami37. Kolejny przykład może stanowić praca Nafeza Nazzala 
o palestyńskich uchodźcach z Galilei, oparta na ustnych przekazach z 1974 roku. 
Zebrane zeznania znalazły potwierdzenie w pracy studium Benny Morrisa, który 
z kolei bazował na izraelskim archiwum wojskowym. Efrat ben Ze’ev, izraelski ba-
dacz, który studiował historię trzech palestyńskich wiosek, uznał, że nie ma żadnego 
rozdźwięku między zebranymi wywiadami z wiosek a informacjami odnalezionymi 
w archiwach rządu izraelskiego. Z kolei praca Illa Hershavi, która przeprowadziła 
serię wywiadów w wiosce Dawayme w 1984 roku, znalazła później potwierdzenie 
w izraelskich dokumentach38. Wszelkie wywiady z Palestyńczykami przeprowadza-
ne przez instytucje naukowe bądź organizacje społeczne są weryfi kowane, tak aby 
nie istniało zagrożenie podważenia zeznań, tylko dlatego iż są to przekazy transkry-
bowane z nagranych historii ustnych, które nadal przez niektórych historyków uważa 
się za mało wiarygodne.

Oddolne inicjatywy prowadzenia wywiadów stają się coraz bardziej popularne 
wśród Palestyńczyków, przede wszystkim wśród mieszkańców zniszczonych wio-
sek. Przykładem może być narracja mieszkańców wioski Suhmata w północnej Gali-
lei. Mieszkańcy, chcąc uchronić ją przez zapomnieniem, uruchomili stowarzyszenie 
oraz stronę internetową, na której m.in. znajdują się nagrane ich ustne narracje39. 

Mieszkańcy dzielnicy Saffafri w Nazarecie podjęli projekt przedstawienia w po-
staci fi lmu dokumentalnego zeznań starszych mieszkańców, którzy pamiętali jeszcze 
czas przed Nakbą. Dzięki temu chcieli przypomnieć dawne życie wioski. Narratorzy, 
stojąc w miejscu swoich dawnych domów, opowiadali swoje doświadczenia i przeży-
cia. Reżyserem fi lmu Ma’loul Celebrates Its Destruction (1985) jest Michel Khleifi , 

36 B. Doumani, Archiving Palestine and the Palestinians. The Patrimony of Ihsan Nimr, „Jerusalem 
Quarterly” 36 (2009), s. 3. 

37 S.A. Jawad, dz. cyt., s. 101.
38 Tamże, s. 102. 
39 www.suhmata.com (dostęp: 12.10.2010).
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który szczególną uwagę skupił na wiosce Ma’loul, zniszczonej 15 lipca 1948 roku 
(pozostały dwa kościoły i meczet). Teren został zalesiony przez Żydowski Fundusz 
Narodowy i dedykowany pamięci paru prominentnych Żydów i kilku nieżydowskim 
mieszkańcom USA i Europy. Z tego też powodu projekt byłych mieszkańców wioski 
stał się dla nich szansą na przedstawienie swojej własnej narracji historycznej i na 
zachowanie pamięci o wcześniejszym istnieniu osady40.

Inny przykład stanowi stowarzyszenie Saffuriyya Heritage Association, założone 
przez byłych mieszkańców Saffuriyya, którzy w odpowiedzi na proces pokojowy 
w Oslo postanowili podkreślić sytuację tzw. obecnych nieobecnych (bądź tzw. We-
wnętrznie Wysiedlonych Palestyńczyków i ich potomków), czyli Palestyńczyków, 
którzy zostali wypędzeni bądź uciekli ze swoich wiosek, a pozostali na terytorium 
Izraela. Nie mają oni prawa powrotu do swoich dawnych domów; najczęściej ich 
własność została przejęta przez administrację izraelską, np. wojsko lub Żydowski 
Fundusz Narodowy. Stowarzyszenie to organizuje różne formy aktywności, od spot-
kań politycznych po szkoły pisania, kładąc nacisk na przyszłość wspólnoty, dążąc do 
zachowania pamięci o jej przeszłości. Oprócz publikacji książek przeprowadzają też 
wywiady z dawnymi mieszkańcami, którzy mogą przywołać „żywy” obraz minio-
nych czasów oraz okresu Nakby. Planują w przyszłości otwarcie centrum, w którym 
mogliby umieścić nagrania i udostępnić je słuchaczom41. 

Wykorzystanie historii ustnej stało się także szansą na zwrócenie uwagi na maso-
we zalesianie dawnych terenów wiosek palestyńskich. W 2002 roku powstał fi lm 500 
Dunam on the Moon, w reżyserii Rachel Leah Jones. Wykorzystuje ona w nim wy-
wiady przeprowadzone z byłymi mieszkańcami wioski ‘Ayn Hawd, wypędzonymi 
15 lipca 1948 roku. Mieszkańcy, nie mogąc prawnie rozwiązać problemu powrotu do 
swoich dawnych miejsc zamieszkania, uzyskali możliwość nie tylko przedstawienia 
swojej historii, ale i podkreślenia, że współcześnie nadal istnieje problem z uznaniem 
ich praw i ujawnieniem historii związanej z tą ziemią. 

Oddolne inicjatywy są częścią większych przedsięwzięć, które zostały zapocząt-
kowane przede wszystkim przez środowiska naukowe oraz organizacje społeczne, 
humanitarne. Profesor Sharif Kana’ana z Uniwersytetu Beirzeit na Zachodnim Brze-
gu jako jeden z pierwszych zaproponował rozpoczęcie projektu nagrania zaznań 
świadków czasu Nakby. Niektórzy jego współpracownicy na początku nie widzie-
li konieczności zagłębiania się w przeszłość, skoro obecne warunki pod okupacją 
zdawały się dla nich o wiele ważniejsze. Sharif Kana’ana wysłał jednak studentów 
na tereny dawnych wiosek w Izraelu, by przesłuchali świadków wydarzeń Nakby. 
Powstało dwadzieścia siedem monografi i w języku arabskim dotyczących znisz-
czonych wsi. Projekt został poprowadzony z pomocą Saleha Abdela Jawada, który 
współpracował z Sharifem Kana’aną na uniwersytecie. Wkrótce potem pojawili się 
inni badacze, którzy zauważyli wielki potencjał w prowadzeniu wywiadów, często 
rekompensujących małą liczbę zachowanych źródeł pisanych dotyczących tego okre-
su. Jednym z nich jest Sahira Dirbasa, która skupiła się na zniszczonych wioskach 

40 Ma’lul District of Nazareth [online] Palestine Remembered http://www.palestineremembered.com/
Nazareth/Ma%27lul/ (dostęp: 12.10.2010).

41 Catastrophe Remembered..., s. 160–161.
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w dystrykcie Hajfy i Jaffy (takich jak Salama, al-Tira i al-Birwa). Pięć monografi i 
powstało na temat zniszczonych wiosek w Galilei przy wykorzystaniu ustnej narracji 
uchodźców. Uniwersytet Beir Zeit opublikował serię The Palestinian Destroyed Vil-
lages, w której niezwykle efektywnie wykorzystano narracje ustne świadków. Pro-
jekt trwał od 1993 do 1995 roku, a w latach 1996–2003 przeprowadzano dalsze bada-
nia we współpracy ze studentami. Zeznania narratorów zweryfi kowano, korzystając 
z izraelskich, brytyjskich i palestyńskich dokumentów. Do 2005 roku powstało około 
czterdziestu monografi i dotyczących zniszczonych wiosek, reszta wiosek (według 
Salmana Abu Sitta ich łączna liczba wynosi 531) jest w trakcie dokumentowania42. 

Warto także wspomnieć o projekcie Dar al-Shajara Ghassan’a Shihabiego, któ-
ry zebrał wywiady uchodźców z obozu Yarmuk. Jego mieszkańcy sami postanowili 
nagrać swoje zeznania i wspomnienia, które stały się później częścią publikacji Shi-
habiego, co stanowiło fragment realizacji projektu. Dzięki prowadzeniu badań nad 
historią mówioną Shihabi jako pierwszy opublikował pracę o nieopisanej wcześniej 
masakrze w Tanturze. Potwierdzenie wydarzeń znalazło się w książce izraelskiego 
studenta Teddiego Katza, który przeprowadził własne niezależne badania43. 

Nowe możliwości w badaniach nad historią zostały zauważone przez wspólną 
palestyńsko-izraelską pozarządową organizację PRIME (Peace Research Institute in 
the Middle East), która podejmuje badania socjologiczne istotne dla obu społeczno-
ści. PRIME obecnie prowadzi dwa projekty, zawierające nagrania historii mówionej 
Żydów i Palestyńczyków. Pierwszym z nich jest Oral History Refugee Project. Pla-
nuje się udostępnienie publiczne wszystkich wywiadów. Długoterminowym celem 
projektu jest wykorzystanie tych wywiadów w działalności edukacyjnej, przeznaczo-
nej dla młodych ludzi, co ma im pomóc w kontaktach ze starszym pokoleniem, które 
przeżyło Nakbę. Młodzi Palestyńczycy będą odwiedzać dawne miejsca zamieszkania 
swoich przodków, Żydzi zaś będą przyjeżdżać do obozów uchodźców. Ma to także 
umożliwić uczestnikom wymianę swoich historii. Drugi projekt, Writing the Shared 
History, ma na celu napisanie w języku hebrajskim i arabskim wspólnego podręczni-
ka historii, który będzie przedstawiał narrację obu narodów44. 

Świat wirtualny otwiera nowe możliwości wykorzystania historii mówionej. Ła-
twy dostęp, multimedialne techniki pozwalają na przedstawienie wyników nagrań 
w innowacyjny sposób. Bez wątpienia jednym z największych tego typu przedsię-
wzięć jest strona internetowa (non-profi t) www.palestineremembered.com45, która 
działa od 1999 roku, a jej zarządzającym jest Salah Mansour. Pozwala ona Palestyń-
czykom interpretować i reinterpretować wizję przyszłej ojczyzny po zniszczeniach 
okresu Nakby. Łączy zarówno archiwizację danych, jak i narrację historyczną. Jed-

42 Tamże, s. 181–194. 
43 M. Issa, Oral History. From Islamic Tradition to Modern Methodology, [online] BADIL Resource 

Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, http://www.badil.org/en/component/k2/item/972-
oral-history-memory-and-the-palestinian-peasantry?tmpl=component&print=1 (dostęp: 12.10.2010).

44 J. Chaitin, Narratives and Storytelling in Confl icts and Confl ict Resolution, [online] Intractable 
Confl ict Knowledge Base Project, s. 1–12. www.abrahamsvision.org/documents/readings/2008vision/
israeli-palestinianconfl ict/optional/Narratives_and_Storytelling.pdf (dostęp: 12.10.2010).

45 www.palestineremembered.com (dostęp: 12.10.2010).
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nym z celów www.palestineremembered.com jest zebranie jak największej liczby 
wywiadów i opublikowanie ich w wersji elektronicznej, tak aby każdy mógł mieć do 
nich dostęp. Prowadzone są prace nad tłumaczeniem angielskim tych nagrań. Pro-
jekt rejestracji historii mówionej rozpoczął się w 2003 roku pod nazwą Al-Nakba 
Oral History. Do tej pory przeprowadzono ponad 230 wywiadów, zawierających 750 
godzin nagrań, które dotyczą ponad 140 zniszczonych wiosek. Wywiady te są wery-
fi kowane przez porównanie z innymi źródłami historycznymi. Portal umieścił nawet 
krótki instruktarz, jak przeprowadzić profesjonalny wywiad, jeśli ktoś z zewnątrz 
chciałby dopomóc w zebraniu materiału. Podane są ich dotychczasowe doświadcze-
nia i problemy, z którymi się zetknięto. Jest to otwarty portal, który dzięki licznym 
odnośnikom, właściwie przypisanym każdej opisanej wiosce bądź nawet budowli, 
umożliwia korzystającym z jego zasobów Palestyńczykom na odtworzenie w ich 
własnym wyobrażeniu Historycznej Palestyny (sprzed 1948 roku). Zniszczenia, ja-
kie zostały dokonane po 1948 roku na palestyńskich wioskach i miastach46, i unie-
możliwiony powrót do tych ziem stanowiły dość poważne ograniczenia, by nowym 
pokoleniom Palestyńczyków zarówno przekazać stosowną wiedzę na temat ziemi 
przodków, jak i wywołać w nich poczucie przywiązania do ziemi i domów, do któ-
rych już nie będą w stanie powrócić. Portal ten daje zatem niezwykłą szansę młodym 
ludziom, aby to, co zostało utracone przez ich rodziców, mogło zostać odtworzone 
w ich wyobrażeniach, bazując na archiwalnych materiałach dostępnych na tym por-
talu, stanowiących dodatkowo bogate źródło wiedzy historycznej. Prowadzący portal 
w żaden sposób nie narzucają formy przedstawiania palestyńskiej przestrzeni przez 
ich autorów. Przedsięwzięcie prowadzone w języku angielskim ma za zadanie prze-
kazać narracje dalej, poza samą społeczność palestyńską, by stworzyć alternatywę 
dla dominującej narracji historycznej dotyczącej Palestyny, która jest często realizo-
wana bez angażowania strony palestyńskiej. 

Historia mówiona umożliwia także bliższe spojrzenie na kwestię relacji płci 
i przeprowadzania narracji historycznej. Różnice w przedstawianiu narracji w za-
leżności od płci można było zaobserwować w palestyńskich mediach (też nieofi -
cjalnych przedstawicieli prasy i telewizji), które od wiosny 1998 do lata 1999 roku 
realizowały projekt archiwizacji pamięci narodowej okresu Nakby. W roku 1998 
po raz pierwszy z wykorzystaniem różnych środków przekazu i na tak dużą skalę 
Palestyńczycy kolektywnie i publicznie obchodzili upamiętnienie Nakby. Stało się 
ono rodzajem narodowego rytuału (już nie były to tylko osobiste wspomnienia po-
szczególnych osób). Tak uroczyste obchody były możliwe dzięki powstaniu w 1994 
roku Autonomii Palestyńskiej, której nowy aparat rządzący do tego czasu zdołał się 
umocnić. Władze w swojej polityce narodowej były zainteresowane zachowaniem 
i generowaniem wspomnień o określonych wydarzeniach, by stały się one częś-
cią ich stałej narracji narodowej. Przykładowo przez wiele tygodni lokalne gazety 

46 Według różnych źródeł od 350 do 450 wiosek zostało zniszczonych, zaś ich teren przeważnie 
został zalesiony bądź przekształcony na parki miejskie lub narodowe. Zob. B. Morris, The Birth of the 
Palestinian Refugee Problem, Cambridge 2004; W. Khalidi, All That Remains. The Palestinian Villages 
Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Beirut 2006; S.H. Abu-Sitta, The Palestinian Nakba 1948. 
The Register of Depopulated Localities in Palestine, London 1998.
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„Voice of Palestine” i dziennik „Al-Ayyam” publikowały dużą liczbę wspomnień 
tych, którzy przeżyli okres Nakby, a ich zeznania stały się podstawą publicznego 
świadectwa tego okresu47. 

Sposób, w jaki kobiety zostały umiejscowione w tej narracji (także w poprzednich 
historiach), pozwala zobaczyć, jaką rolę w niej odgrywają. „Al-Ayyam” wykorzystał 
trzy główne formy narracyjne: analizę polityczną dokonaną przez historyków i poli-
tyków; publikację wywiadów świadków wojny i przedstawienie osobistych doświad-
czeń wojennych. W dwóch pierwszych typach artykułów znikoma jest liczba kobiet, 
w trzecim zaś istnieje mało zeznań kobiet, które mają stanowić wyraz „popularnego 
głosu” świadków tamtego czasu. 

Brak większej obecności kobiet w narracji lokalnej historii jest częścią większego 
problemu ich nieobecności w narracjach wojennych. Miriam Cooke argumentuje, 
że opowieści wojenne zawsze tworzone są według binarnych opozycji: wojna–po-
kój, agresja–obrona, kombatant–cywil. Kobiety zaś są zazwyczaj przedstawiane jako 
„obecne–nieobecne” w konfl ikcie, jako że są zlokalizowane w przestrzeni domowej, 
nie zaś na froncie, gdzie toczą się najzagorzalsze walki. W narracji walk z 1948 roku 
kobiety pojawiają się przeważnie jako abstrakcyjne, symboliczne postaci (podobnie 
jak dzieci), o których bezpieczeństwo walczą mężczyźni. Ich obecność jest zdeter-
minowana tym, że tylko one mogą wypełnić niektóre wymiary narodowej narracji. 
Artykuły prasowe znaczną część tematów skupiły wokół zagadnienia przestrzeni. 
Kobiety w tych artykułach pojawiają się nie dlatego, aby przedstawić okres Nakby 
z ich własnego punktu widzenia, lecz z tego powodu, że stanowiły symbole specy-
fi cznych miejsc, jak w tym przypadku: miasta Jaffy (przedstawicielki klasy śred-
niej – mieszkanek rozwijającego się miasta, które w narracji narodowej jest znakiem 
palestyńskich osiągnięć i przywiązania do ziemi) oraz wioski Deir Yassin, w której 
dokonano masakry palestyńskich cywili48. 

Kobiety są częściej przedstawiane w opisie folkloru, pomimo że centralnym sym-
bolem przywiązania człowieka do ziemi jest mężczyzna. Kobieta w tym przypadku 
stanowi znak tego, co nie uległo zmianie (szczególnie po wojnie), co nie zostało 
utracone, jest tym, co łączy teraźniejszość z przeszłością, ziemię z narodem49. 

Historia mówiona stała się dla Palestyńczyków szansą dla wyrażenia swojej włas-
nej narracji historycznej, zwłaszcza w obliczu utraty licznych pisanych źródeł w woj-
nie z roku 1948 oraz 1967. Zeznania świadków ówczesnych wydarzeń stały się w ich 
narodowej narracji równorzędne w swojej legitymizacji historycznej i politycznej 
ze źródłami pisanymi. Historia mówiona funkcjonuje w sferze publicznej na równi 
z pisaną. Poddaje się ją odpowiedniej weryfi kacji, jest właściwie dokumentowana 
i archiwizowana jako źródło narodowej wiedzy historycznej. Jest nie tylko doceniana 
przez instytucje polityczne i naukowe, ale także jej potencjał wykorzystuje się przez 

47 R. Hammami, Gender, Nakbe and Nation; Palestinian Women’s Presence and Absence in the Nar-
ration of 1948 Memories, [online] Gender, Law and Development at the Institute of Women’s Studies at 
Birzeit University, 1998–2003, s. 27, home.birzeit.edu/wsi/images/stories/The_review/2nd_issue/2nd_ar-
ticle.pdf (dostęp: 12.10.2010).

48 M. Cooke, Women and the War Story, Berkeley–London 1997, s. 15.
49 R. Hammami, dz. cyt., s. 37–39.
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oddolne inicjatywy społeczne, mające na celu zachowanie pamięci o dawnych wio-
skach i lokalnych społecznościach. Palestyńska historia mówiona skupia się przede 
wszystkim na aspekcie przestrzennym. Głównymi elementami tych narracji są wio-
ski (zarówno te zniszczone, jak i te, do których nie mogą powrócić); to wokół nich 
jest kształtowana narracja, nie zaś wokół samego zagadnienia działań wojennych. 
Zachowanie pamięci o przestrzeni, którą kiedyś zamieszkiwali, staje się dla nich 
równorzędne z zachowaniem swojej tożsamości oraz legitymizacją swojej narodo-
wej historii i praw do jej swobodnej ekspresji. To nie czas jest najważniejszy w tejże 
narracji, lecz przestrzeń, poprzez którą się defi niują. Umiejscowienie w przestrzeni 
oznacza uznanie ich istnienia w ogóle. Widać to w narracjach izraelskich i zachod-
nich, w których często kwestionuje się ich prawa do ziemi, którą kiedyś zamiesz-
kiwali, a naród, który nie może zostać umiejscowiony na mapie, traktowany jest 
w praktyce jako nieistniejący50. 

50 Najpopularniejszym przykładem takiej narracji jest obecnie szeroko krytykowana i zdyskredytowana 
(przez licznych przedstawicieli środowiska naukowego, takich jak Yehoshua Porath, Avishai Margalit, 
Norman Finkelstein, Edward Said, Albert Hourani czy chociażby edytor London Review of Books David 
Gilmoure i wielu innych) książka Joan Peters From Time Immemorial (lecz wcześniej często cytowana 
i uznana), zawierająca stwierdzenie, że Palestyńczycy są w istocie ludnością napływową, która skorzy-
stała z rozwoju Palestyny, następującej w rezultacie żydowskiej aktywności gospodarczej, dlatego też 
nie stanowią oni narodu, lecz tylko społeczność imigrancką, która nie została wypędzona w 1948 roku, 
a Arabowie zamieszkujący Palestynę powrócili do swoich „oryginalnych” społeczności. 


