
Pokolenie ’68 (NPRH, moduł 1.2). 

 

Zasadniczym celem projektu było stworzenie biograficznej bazy danych wybranych kilkudziesięciu 

uczestników protestów studenckich 1968 r. w Polsce oraz – w kilku przypadkach – innych protestów 

społecznych przełomu lat 60. i 70. Próba badawcza objęła – oprócz środowiska „komandosów” i członków 

studenckich komitetów strajkowych z różnych  miast – m.in. działaczy „Ruchu”, „taterników”, 

środowisko hippisów. Baza ta, wraz z nagraniami relacji oraz transkrypcjami w języku polskim i w 

tłumaczeniu na angielski, stanowić ma część internetowej bazy danych Uniwersytetu w Oksfordzie, 

powstałej w ramach międzynarodowego projektu badawczego „Around 1968: Activism, Networks, 

Trajectories”.  

Łącznie, w ramach projektu „Pokolenie ’68”, przetłumaczono w całości na język angielski transkrypcje 

46 wywiadów o łącznej objętości ponad 1500 stron znormalizowanego maszynopisu. Zrezygnowano z 

tłumaczenia czterech wywiadów – bądź dlatego, że respondenci nie zgodzili się na upublicznienie zapisu 

rozmowy, bądź ze względu na specyficzny styl relacji, czyniący ewentualne tłumaczenie na język obcy 

mało zrozumiałym dla odbiorcy. 

Zgodnie z metodologią badawczą „oral history” transkrypcje stanowiły możliwie wierny zapis nagranych 

wywiadów. Tłumaczeniu każdego z wywiadów towarzyszyły konsultację między tłumaczem a 

kierownikiem projektu, dotyczące sposobu interpretowania kluczowych fragmentów narracji. 

Dr Osęka, na podstawie formularza opracowanego przez prof. Roberta Gildeę  na potrzeby projektu bazy 

danych „Around 1968”, opracował także biogramy pięćdziesięciu respondentów. Formularz interfejsu, 

oprócz podstawowych zmiennych, takich jak miejsce urodzenia, wiek, wykształcenie, zawód własny i 

rodziców, obejmuje także szereg pól o charakterze opisowym, odtwarzających trajektorię życiową 

uczestników protestów: pierwsze doświadczenia polityczne, rolę w wydarzeniach roku 1968, późniejsze 

zaangażowanie w opozycję demokratyczną i/lub poświęcenie się karierze zawodowej. 

Cześć biogramów została już wprowadzona do bazy danych na stronie internetowej Uniwersytetu w 

Oksfordzie. 

Piotr Osęka jest także współautorem trzech rozdziałów powstałych na podstawie badań 

przeprowadzonych podczas realizacji projektu, zawartych w zbiorowej monografii Europe’s 1968. Voices 

of Revolt, która ukazała się w tym roku nakładem Oxford University Press. Teksty autorstwa P. Osęki 

analizują aspekt generacyjny zdarzeń i procesów roku 1968 (rozdział „Families”), interpretują ich 

dynamikę w kontekście paradygmatu rewolucji (rozdział „Being an Activist: Revolutions”), a także 

rekonstruują modele buntu ze względu na formy wykorzystania przestrzeni miejskiej. 


