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KODöL UŽRAŠINöJAMOS ŽMONIŲ GYVENIMO ISTORIJOS? 
 

Dominik Czapigo 
 

Prieš atsakydamas į šį klausimą, noriu trumpai papasakoti apie įstaigą, kurioje dirbu. KARTA 

centro fondas – tai nevyriausybin÷ organizacija, prad÷jusi veikti pogrindyje devintajame 

dešimtmetyje. Visoje mūsų vykdomoje veikloje – leidyboje (ketvirtinis žurnalas KARTA, knygos), 

švietime (pvz., aukštųjų mokyklų studentams skirta programa „Istorija po ranka“), dokumentuose 

(pvz., programa „Sovietinių represijų aukų rodykl÷“, Žodin÷s istorijos programa) – svarbiausias 

dalykas visada buvo žmonių akimis matoma, asmenine patirtimi išgyventa istorija. 

 

Mūsų darbo su žodine istorija metodai sietini su devintuoju dešimtmečiu, kai pirmą kartą prad÷jome 

užrašin÷ti Stalino režimo į Rytus represuotų žmonių pasakojimus. Buvo įkurtas Rytų archyvas, 

kuriame užrašyti beveik 1500 žmonių pasakojimai (tuo metu d÷l techninių priežasčių naudojome 

magnetines juostas) ir surinkta daug dokumentų. (2008−2009 m. visus juos suskaitmeninome). 

Represijas patyrę žmon÷s daugelį metų apie tai negal÷jo kalb÷ti; oficialioje istoriografijoje jų 

pasakojimams nebuvo vietos. 

 Nors žodin÷ istorija, kaip dokumentavimo būdas, visada buvo naudojama organizacijos 

KARTA veikloje, atskira Žodin÷s istorijos programa sukurta tik 2003 m. Nuo to laiko bandome 

ieškoti l÷šų tiesiogiai įrašų projektams, archyvavimo ir kolekcijos populiarinimo darbams. 

Tiesiogin÷ programos sukūrimo priežastis – Austrijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

kvietimas dalyvauti tarptautiniame žodin÷s istorijos projekte, skirtame Mauthauzeno-Guseno 

konclageriams. Nuo tada įvykd÷me keletą projektų, didesni iš jų – „Nuo asmeninių biografijų iki  

Europos atsiminimų“, Tarptautin÷ žodin÷s istorijos švietimo programa apie nacizmo bei stalinizmo 

aukas, „Pamiršti nacių lageriai Lenkijoje“, „Lenkai Rytuose.“ 

 

2005 m. Varšuvoje įsteigti Susitikimų su istorija namai, kurių iniciatorius – KARTA centras. 

Susitikimų su istorija namai yra savivaldyb÷s institucija – tai verta pabr÷žti, nes yra tiesiogiai susiję 

su institucijos finansavimo būdu. Institucija turi nustatytą biudžetą ir jos veikla n÷ra visiškai 

priklausoma nuo išorinių l÷šų, kaip KARTA atveju. Šios institucijos įsteigimas buvo svarbus 

žingsnis profesionalumo link (įskaitant galimybę skleisti žinias apie mūsų darbo vaisius). Tai vieta, 

kur mūsų archyvuojama kolekcija tampa prieinama visuomenei. Taip pat šios institucijos remiami 

gal÷jome pristatyti svetainę www.audiohistoria.pl, kuri tur÷s tapti mūsų projektų vitrina – joje 

kiekvienas gal÷s rasti pagrindinę informaciją apie visus mūsų projektus ir sukurtus įrašus. Ši 

svetain÷ tur÷tų būti kai kas platesnio nei tai, ką dar÷me atskiram projektui, pvz., „Lenkai Rytuose“.  
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Daugumos mūsų kolekcijos užrašų formatas – garso įrašai. Visi jie suskaitmeninti, bet ne visi 

visiškai aprašyti. Nuo 2003 m. siekiame, kad visi nauji įrašai būtų aprašyti. 2003 m. nustat÷me tam 

tikrą reglamentą, kuris pad÷tų tvarkant įrašus. Tačiau didel÷ dalis įrašų padaryta 9-ojo dešimtmečio 

pabaigoje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje – 2003 m. reglamentas dar n÷ra pritaikytas min÷tam 

„Rytų archyvui“ ir „Opozicijos archyvui“. O tai beveik pus÷ visos kolekcijos, kurią dabar sudaro 

daugiau nei 3000 įrašų. Įrašų turinio aprašymo procesą sudaro aštuoni punktai / žingsniai: 1) įrašų 

data (data, vieta, ÷musiojo interviu pavard÷); 2) pagrindiniai duomenys apie pašnekovą (vardas, 

pavard÷, gimimo data ir vieta); 3) trumpa pašnekovo biografija; 4) susitikimo apibūdinimas 

(pavyzdžiui, ar dalyvavo dar kas nors) – tai vienintel÷ vieta, kur interviu ÷męs asmuo gali pateikti 

savo pastabas; 5) išsamus įrašo aprašymas, nurodant tam tikros temos įrašo vietą (takelį, minutes); 

6) įdomiausios interviu ÷m÷jo nurodytos įrašo vietos (taigi – labai subjektyvios); 7) įrašo raktiniai 

žodžiai; 8) informacija apie priedus, pvz., nuskenuotų dokumentų skaičius. 

 

Kiekviename nuo 2003 m. vykdytame žodin÷s istorijos projekte nuosekliai naudojome biografinius 

interviu. Nors kiekvienas projektas pavadinime turi konkrečią temą, pvz., priverstinis darbas, 

išgyvenusieji, visada prašome pašnekovų papasakoti visą savo gyvenimo istoriją.  

Kad toks interviu formatas pavyktų, turime tur÷ti omenyje, jog labai svarbu pirmasis 

kontaktas su pašnekovu, kurio pasakojimas bus įrašomas. Šiame etape turime aiškiai pabr÷žti, kad 

domim÷s viso gyvenimo istorija, ne vien tam tikra dalimi. Mūsų pašnekovai dažnai bando atsp÷ti, 

kod÷l pas juos apsilank÷me ir kas mus tiksliai domina. Pavyzdžiui, kai jų adresus gauname iš 

buvusių kalinių sąjungos, kuriai jie priklauso, tikriausiai tikisi, kad norime kalb÷tis apie jų, kaip 

kalinių, patirtį. Tod÷l pirmame pokalbyje, prieš prad÷dami įrašymą, nesistengiame tiksliai paaiškinti 

savo projekto. Priešingu atveju pašnekovai greičiausiai bandytų patenkinti įsivaizduojamus mūsų 

lūkesčius ir tikriausiai nuspręstų, kad ankstesni biografijos fragmentai arba tai, kas vyksta po tam 

tikro įvykio, mums neįdomu. 

 Savo interviu skirstome į dvi dalis: pirmoji – laisvas pasakojimas, kai interviu imančio 

asmens dalyvavimas yra mažiausias. D÷l techninių priežasčių, susijusių su garso įrašų fragmentų 

naudojimu ateityje, netur÷tume net tyliai pritarti sakydami „aa“, „aha“ ir pan. Antrojoje dalyje 

pašnekovui užduodami klausimai, susiję su ką tik išgirsta informacija, tačiau bandoma skatinti kuo 

ilgesnius pasakojimo fragmentus.  

 Kokie yra biografinių pasakojimų pranašumai? Pirmiausia leidžia mūsų pašnekovams 

patiems spręsti apie tam tikrų konkrečių įvykių svarbą jų gyvenime. Tačiau ne tod÷l, kad juos 

įterpia tam tikroje pasakojimo vietoje – dažniausiai pašnekovai laikosi chronologin÷s įvykių sekos. 

Dar svarbiau yra tai, kiek laiko jie skiria min÷tiems įvykiams ir kaip juos susieja su kitais savo 

biografijos momentais. Tačiau radikalūs įvykiai, įskaitant trauminę karo patirtį, užima pagrindinę 
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vietą jų biografijoje. Vis d÷lto – ne visada. Ir vienintelis būdas tai sužinoti – tiesiog leisti 

pašnekovui kalb÷ti. Antra, galime sužinoti tokių biografijos duomenų, kurių niekada nebūtume 

atradę, jei būtume susitelkę į vieną temą. Tai, žinoma, nereiškia, kad būsime įleisti į kiekvieną 

pašnekovo biografijos kampelį, kurį jis gali prisiminti. Tam tikri dalykai pokalbyje tiesiog 

pamirštami, o kiti sąmoningai nutylimi. Mūsų užduotis – nesielgti kaip tardytojams, kurie visais 

būdais bando išgauti specialiai nutylimas biografijos dalis. Tiesiog tai, kad tokios dalys  biografijoje 

egzistuoja, yra labai vertinga ir reikšminga. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, nuo kurios galbūt 

man ir reik÷jo prad÷ti – mūsų įrašuose svarbiausia ne faktografija, bet tai, kaip žmon÷s prisimena. 

Esame įsitikinę, kad, remdamiesi mums patik÷tomis istorijomis, negalime daryti išvadų apie faktus. 

Tai nereiškia, jog netikime savo pašnekovais, bet reiškia, kad nesutelkiame d÷mesio vien į faktus. 

Trečia, situacija, kai kas nors pasakoja savo gyvenimą, sukuria ypatingą ryšį tarp to, kuris pasakoja, 

ir to, kuris klausosi. D÷l to galime geriau suprasti tam tikras biografijas. Paskutinis, bet ne mažiau 

svarbus biografinių interviu pranašumas – ir jį nor÷čiau pamin÷ti būtent čia –  yra tai, kad 

biografiniai interviu leidžia mums parašyti asmens biografiją ir glaustą pašnekovo pristatymą, kai 

reikia atlikti kolekcijų sklaidos darbą. 

 Biografinių pasakojimų įrašymas taip pat susijęs su tam tikromis pasekm÷mis, kurias kai kas 

gali laikyti trūkumais. Tačiau aš jų tokiais nelaikau. Pirmiausia tokių interviu įrašymas, be abejon÷s, 

pailgina tam tikrų projektų vykdymo laiką. Reikia daug daugiau laiko pačiam įrašymo procesui 

(kartais net kelių vizitų), po to – medžiagai tvarkyti. Antra, prisiimame daug didesnę atsakomybę. 

Viso gyvenimo istorijose dažnai būna labai intymių fragmentų. Tod÷l tolesnis darbas su šiomis 

istorijomis ir jų sklaida trečiosioms šalims reikalauja daugiau atsakomyb÷s. 

 Galiausiai galime paklausti: ar prasminga užrašin÷ti biografinius pasakojimus? Mano 

nuomone, tai būtų netinkamai suformuluotas klausimas, netur÷tume taip klausti. Esu įsitikinęs, kad 

visada verta pabandyti juos užrašyti. Tačiau kartu esu tikras – ir galiu tai pasakyti, nes turiu 

įrašin÷jimo patirties – kad šis formatas ne visada  efektyvus. Daugelis žmonių nesugeba laisvai 

pasakoti savo biografijų ir beveik nuo pirmųjų minučių jiems atrodo būtina, sakykime, nuolatin÷ 

pagalba. Ir net jei tokią pagalba teikiame ir užduodame klausimus, kurie pašnekovui tur÷tų pad÷ti 

pasakoti savo istoriją, visas interviu netrunka, pavyzdžiui, net pus÷s valandos. Tokį interviu gana 

sunku pavadinti biografiniu pasakojimu. 


